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HISTÓRIA 

 
 

 QUESTÃO 01   

É necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser 
mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a 
necessidade. Deixando de parte, pois, as coisas ignoradas 
relativamente aos príncipes e falando a respeito das que são reais, 
digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no 
alto, se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam 
reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos como liberais, outros 
como miseráveis; alguns são tidos como pródigos, outros como 
rapaces; alguns são cruéis e outros piedosos; perjuros ou leais; 
efeminados e pusilânimes ou truculentos e animosos; humanitários ou 
soberbos; lascivos ou castos; estúpidos ou astutos; enérgicos ou 
indecisos; graves ou levianos; religiosos ou incrédulos, e assim por 
diante. E eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar 
que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as 
que são tidas como boas; mas a condição humana é tal, que não 
consente a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua 
prática consistente; é necessário que o príncipe seja tão prudente que 
saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar as 
qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste, se lhe é 
possível; mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se deixar 
que as coisas sigam seu curso natural. 

(Maquiavel. O Príncipe, 1983. Adaptado.) 

 
Identifique, exemplificando com passagens do texto, a concepção de 
Maquiavel acerca da maneira como o governante deve se comportar. 
Indique dois elementos, presentes ou não no texto, que permitam 
associar o pensamento de Maquiavel à visão de mundo dos 
humanistas. 

 
 

Resolução   

“O Príncipe”, publicado em 1513, é a obra mais conhecida de Nicolau 
Maquiavel (1469-1527) e representou um importante marco no 
pensamento político moderno.  
Em “O Príncipe”, o autor traz reflexões relativas à conquista do poder 
e sobre as formas mais eficientes para sua preservação. A partir do 
texto, é possível identificar a concepção de Maquiavel sobre como o 
governante deveria se comportar para atingir esses objetivos. De 
acordo com o autor, é preciso que o governante não hesite em ser 
“mau”, caso isso seja necessário (“para se manter, que aprenda a 
poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a 
necessidade”). Ou seja, Maquiavel sugere que a atuação política do 
governante não necessita se pautar por regras morais ou religiosas, 
mas sim à adequação às necessidades e obstáculos para a 
preservação do poder. O autor destaca a impossibilidade do ser 
humano possuir todas as características “tidas como boa”, de modo 
que para manutenção do poder o governante deve procurar evitar os 
defeitos que sejam ameaçadores e reforçar as práticas que 
possibilitem sua estabilidade (“é necessário que o príncipe seja tão 
prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e 
praticar as qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste”).  
Maquiavel se insere na tradição política do Humanismo, movimento 
que esteve inserido no contexto de renascimento comercial na Baixa 
Idade Média. Acompanhando a intensificação da vida urbana e o 
surgimento das universidades, esse período caracterizou-se pelo 
surgimento de novas interpretações sobre a Antiguidade clássica. 
Esses pensadores, chamados de humanistas, foram responsáveis 
pela renovação dos estudos e pela alteração na percepção sobre o 
próprio ser humano e suas capacidades. Os humanistas 
redescobriram autores pouco estudados à época, como Platão (grego) 
e Cícero (romano), além de se dedicarem ao estudo das línguas e das 
instituições políticas do passado. Nesse sentido, podemos apontar 
como elementos que permitem associar o pensamento de Maquiavel à 
visão de mundo dos humanistas: o aspecto racionalista de seu 
pensamento, que possibilita uma interpretação do poder desvinculada 
do aspecto religioso, já que o príncipe não deve necessariamente 
possuir características morais ou religiosas, mas sim características 
que permitam sua manutenção no poder; o estudo do autor sobre a 
tradição clássica (menciona a organização política de gregos e 
romanos em sua obra) para justificar sua argumentação a partir de 
“lições históricas”, e por fim, a perspectiva do autor para demonstrar o 
funcionamento do poder como as coisas realmente são (real) e não 
como deveriam ser (ideal).  

 
 
 

 
 

 QUESTÃO 02   

A vinda da Corte com o enraizamento do Estado português no Centro-
Sul daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada. 

(Maria Odila Leite da Silva Dias. A interiorização da metrópole e outros estudos, 
2005.) 

Cite e analise duas medidas determinadas pelo Príncipe Regente D. 
João, nos anos em que ficou no Brasil, que tenham contribuído para 
essa interiorização da metrópole e seu gradual enraizamento na 
colônia. 

 
 

Resolução   

A transferência da família real para o Brasil (1808) inaugurou o 
período Joanino (1808 – 1822) e representou o deslocamento do 
centro político do Império português, antes localizado em Lisboa. Com 
a chegada da corte, uma das primeiras medidas tomadas por D. João 
no Brasil foi o decreto de abertura dos portos às nações amigas 
(1808), que significou a ruptura da exclusividade comercial, 
característica fundamental da relação entre metrópole e colônia. Essa 
medida foi acompanhada pelos Tratados de Aliança e Amizade e de 
Comércio e Navegação (1810), que garantiam uma taxação 
privilegiada para os produtos britânicos. A abertura dos portos 
fortaleceu proprietários agrícolas e comerciantes e ocorreu em um 
momento que o comércio com Portugal estava dificultado devido à 
ocupação de tropas francesas. Além disso, D. João revogou decretos 
que proibiam a instalação de manufaturas no Brasil.  
É possível citar também a elevação do Brasil à categoria de Reino 
Unido de Portugal e Algarves (1815), fato que reconhecia 
politicamente a importância conferida à América portuguesa com a 
transferência da corte. D. João também autorizou o funcionamento 
do Banco do Brasil, que passou a ser responsável pela capitalização 
de recursos para investimento na colônia. Dentre outras medidas que 
também indicam a interiorização da metrópole e seu gradual 
enraizamento na colônia, podemos citar: a criação do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro (com objetivo de ser um centro de 
pesquisas e desempenhar as funções de um instituto agronômico), a 
fundação da Escola Superior de Matemática, Ciências, Física e 
Engenharia, a Escola Médico-cirúrgica e a Escola de Comércio e 
Administração. Destaca-se também a intensificação da vida 
cultural na colônia, com a edição do primeiro jornal (o Correio 
Braziliense em 1808), a ampliação do acesso à livros (com a vinda de 
bibliotecas) e a chegada da Missão Artística francesa (1816), com a 
vinda de artistas como Taunay e Debret, que retrataram amplamente o 
cotidiano colonial no século XIX.   
 

 
 

 QUESTÃO 03   

Desde 1964, o novo regime exerceu forte pressão sobre cultura 
identificada com propostas de transformação social, objetivando 
impedir a continuidade de uma experiência que ganhava corpo. 
Apesar do quadro adverso, a cultura de oposição não perdeu vigor, 
buscando novas estratégias e assumindo variados estilos, conforme o 
momento da ditadura e a feição própria dos debates entre os próprios 
cineastas que, solidários no impulso de resistência, tinham posições 
distintas no modo de conceber suas obras e encaminhar suas 
escolhas temáticas e opções estéticas. 

(Ismail Xavier. “O momento do golpe, as primeiras reações e o percurso do 
cinema de oposição no período da ditadura”. 

In: Angela Alonso e Miriam Dolhnikoff (orgs.). 1964: do golpe à democracia, 
2015.) 

Dê um exemplo e uma característica da produção cinematográfica 
brasileira mencionada no texto. Considerando outras manifestações 
culturais “de oposição” que tiveram grande impacto no mesmo 
período, indique uma ocorrida no campo da música e uma ocorrida no 
campo do teatro. 

 
 

Resolução   

O cinema brasileiro passou por várias etapas durante a época da 
Ditadura Civil Militar (1964-1985). Houve o Cinema Novo, liderado por 
Glauber Rocha, cujo lema era “uma câmera na mão e uma ideia na 
cabeça”, que lançou filmes tais como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” 
e “Terra em Transe”. Também houve o chamado “cinema marginal”, 
com uma temática mais experimental, como Rogério Sganzerla e seu 
filme “O Bandido da Luz Vermelha”. Finalmente, já após o AI-5 
(13/12/68) surgiu a Embrafilme (1969-1990), uma empresa estatal que 
produzia filmes nacionais. Tal situação revelou uma contradição, pois 
o próprio estado ditatorial tinha um órgão que chegou a produzir 
alguns filmes que possuíam alguma temática crítica ao regime. De 
maneira geral, características da produção cinematográfica brasileira 
mencionada no texto poderiam ser o baixo orçamento e temáticas 
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mais intelectualizadas (considerando o Cinema Novo e especialmente 
o “cinema marginal”), crítica social, especialmente pensando na fome, 
miséria e pobreza de vários segmentos da população brasileira, além 
da crítica ao regime político instalado no país. 
Já com relação a manifestações culturais “de oposição” ocorridas 
nesse período podemos destacar no campo do teatro o Arena, que 
revelou dramaturgos como Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, 
responsáveis por produções críticas ao sistema, tais como “Arena 
conta Zumbi” (1965) e “Arena conta Tiradentes” (1967). Na área da 
música se destacaram alguns compositores ligados a Música Popular 
Brasileira (MPB) que participaram de festivais da televisão da época 
apresentado músicas críticas ao regime, tais como Chico Buarque, 
com Roda Viva (1967) e Geraldo Vandré, com “Pra não dizer que não 
falei das flores” (1968), música que se transformou em hino contra a 
ditadura em vigor. Outras músicas de Chico Buarque que se 
destacaram pela crítica ao regime foram “Apesar de você” e “Cálice”, 
uma clara denúncia a tortura. Ambas foram censuradas pelo governo.   
 

 
 

 QUESTÃO 04   

O texto e a foto mostram faces da luta pelos direitos civis nos Estados 
Unidos, durante a década de 1960. 
 

É preciso que toda a raça negra se transforme num exército negro. 
Só assim poderemos marchar sobre este país, sobre este poder 
racista e dizer a este governo safado: “Mãos ao alto, bando de 
safados, isto é um assalto! Viemos retomar aquilo que nos pertence!” 
 
(Bobby Seale apud Dany Cohn-Bendit. Nós que amávamos tanto a revolução, 1987.) 

 
Olimpíadas de 1968, Cidade do México 

 

 
 

(www.theguardian.com) 

 
Bobby Seale, autor da frase acima, foi um dos líderes dos Panteras 
Negras. Os atletas John Carlos e Tommie Smith (na foto, com os 
braços levantados) tornaram-se famosos por seu protesto durante a 
cerimônia de premiação da prova de 200 metros da Olimpíada de 
1968. 
Caracterize a condição dos negros norte-americanos na década de 
1960 e cite duas estratégias de luta do movimento negro nos Estados 
Unidos, no mesmo período. 

 
 

Resolução   

Apesar da abolição da escravatura ter acontecido em 1865, ao final da 
Guerra Civil (1861-1865), vários estados estadunidenses tinham 
legislações racistas e praticavam o segregacionismo de maneira legal. 
Tal situação de segregação se torna dessa forma a principal 
característica da população negra norte-americana até a década de 
1960. A seguir, existem condições decorrentes dela, tais como 
desfrutar das piores posições dentro da sociedade daquela época, 
com os piores empregos, locais de moradia, escolas e salários. Já ao 
longo da década de 1950 surgiu um forte movimento negro que 
tentava revogar tal quadro. Em 1955, a costureira da cidade de 
Montgomery (Alabama) Rosa Parks se sentou nos bancos da frente de 
um ônibus, local reservado apenas a brancos. Ela acabou presa por 
essa atitude e tal fato desencadeou o início oficial do movimento pelos 
direitos civis no EUA. A seguir, vários estudantes negros passaram a 
exigir estudar em escolas que só aceitavam matrículas de brancos. O 
caso mais marcante foi do estudante negro James Meredith, que em 
1962 ganhou na justiça o direito de se matricular na Universidade do 

Mississipi. Hostilizado até pelo governador do estado, foi protegido por 
tropas federais que garantiram a entrada dele no campus. Tais 
situações levaram à marcha até Washington (1963), liderada por Matin 
Luther King. Outro líder de formação religiosa (islâmica) foi Malcolm X 
(1925-1965). Finalmente, em 1964, o presidente Lyndon Johnson 
assinou a lei dos direitos civis a todos os cidadãos americanos. 
Mesmo com a promulgação de tal lei, o movimento negro acabou se 
politizando e iniciando uma maior pressão por igualdade; tal fato 
redundou nos Black Powers e nos Panteras Negras (1966-1982), no 
qual alguns membros defendiam a luta armada e chegaram a entrar 
em confronto com a polícia inúmeras vezes. A saudação dos atletas 
nas olimpíadas do México (1968) alude justamente ao referido 
movimento. 
 

GEOGRAFIA 

 
 

 QUESTÃO 05   

 
O que o gráfico permite analisar? Considerando as Informações do 
gráfico, indique os intervalos percentuais aproximados das legendas 
do mapa para os tipos I e V. 

 
 

Resolução   

A partir da leitura do mapa e do gráfico apresentados é possível 
analisar os percentuais de uso do solo em cada estado brasileiro no 
ano de 2006, segundo as seguintes coberturas da superfície do 
território nacional: mata/floresta, lavoura e pastagem. Tais informações 
demonstram que 24 das 27 unidades federativas do Brasil possuem 
menos da metade de sua área territorial coberta por vegetação natural 
e, embora algumas delas possuam “importante mata/floresta” (como 
indicado no tipo II) ou “pouca a média mata/floresta” (tipo VI), este é 
um indicativo da intensa transformação da paisagem pelas atividades 
agrícola e pecuária no território. 
Em relação ao tipo I, que abrange os estados do Acre e Amapá, 
notam-se percentuais de aproximadamente 62% a 68% para 
mata/floresta; 5% para lavoura e 29% a 33% para pastagem. 
Em relação ao tipo V, correspondente aos estados do Rio de Janeiro, 
as porcentagens são de cerca de 15% de mata/floresta; 22% de 
lavoura e 63% de pastagem. 

 
 

 QUESTÃO 06   

A charge retrata um movimento ocorrido em 2014 na cidade de Hong 
Kong. 
 

 
Identifique este movimento e sua motivação. Como o lema “Um país, 
dois sistemas” relaciona-se à situação de Hong Kong perante a 
China?  
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Resolução   

O movimento ocorrido na cidade de Hong Kong em setembro de 2014 
pode ser chamado de Occupy Central (relacionado ao movimento 
“Occupy Wall Street” lançado nos EUA em 2011), Revolução dos 
Guarda-chuvas (em referência aos guarda-chuvas usados pelos 
manifestantes contra os efeitos do gás lacrimogênio) ou Primavera 
Chinesa (relacionado aos protestos pró-democracia contra o governo 
central de Pequim).  
Os protestos foram motivados pela decisão do governo chinês de 
restringir os candidatos para o cargo mais alto do governo local em 
eleições marcadas para 2017. Os manifestantes exigiram o direito de 
votar pelos candidatos que julgam melhores sem restrições do 
governo central, daí o movimento retratado na charge. 
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da República 
Popular da China com certa autonomia exceto em questões de política 
externa e defesa nacional.  
A partir de década de 80 o governo chinês de Deng Xiaoping 
promoveu uma abertura econômica, cujo principal símbolo são as 
ZEEs (Zonas Econômicas Especiais) criadas em algumas cidades 
litorâneas onde passaram a ser permitidos os investimentos 
estrangeiros que provocaram o grande crescimento da economia 
chinesa nas últimas décadas. Porém, a política continua fechada sob o 
comando do Partido Comunista Chinês com um viés explicitamente 
autoritário. Daí a denominação “Um país, dois sistemas”: economia 
aberta (capitalista) e política fechada (socialista). 
Hong Kong foi durante mais de 100 anos um protetorado britânico em 
território chinês (dos acordos das Guerras do Ópio durante o século 
XIX). Em 1997 o território foi devolvido à China, o que causou na 
época um grande alvoroço midiático internacional, mas a transição foi 
mais tranquila do que o esperado e a cidade de Hong Kong continuou 
a figurar como um importante entreposto comercial, uma ligação entre 
a “China aberta” e a “China fechada”, uma importante bolsa de valores 
da Ásia e do mundo, o que confirma a relação de Hong Kong com o 
lema “Um país, dois sistemas”. 
Na charge podemos perceber o “Grande Dragão” como é conhecida a 
China representando o poder político do Partido Comunista sendo 
golpeado pelo movimento “Occupy Hong Kong” com o “martelo” 
representado pela democracia. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   

O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de 
pessoas entre países, regiões e continentes passa pelo 
reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão 
envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações 
diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é 
inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de 
sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a 
globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo. 
 
(Neide L. Patarra. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais”. 

Estudos Avançados, 2006. Adaptado.) 

 
Explique por que a globalização é um estímulo à migração 
internacional. Cite dois aspectos ou “fenômenos distintos” motivadores 
das migrações. 

 
 

Resolução   

Porque a globalização facilita os deslocamentos espaciais da 
população com o desenvolvimento dos meios de transporte e da 
comunicação digital, que amplia o horizonte do migrante de uma 
escala local para uma escala global através, por exemplo, da 
televisão e da internet. As fronteiras são assim relativizadas e o 
consumo é impulsionado pelo desenvolvimento do capitalismo 
atual, o que cria expectativas de uma vida melhor e, 
consequentemente, o movimento migratório. 
O principal aspecto motivador das migrações internacionais é a 
busca por melhores condições de vida devido à desigualdade 
social e internacional geradas pelo processo de globalização, que 
amplia essa disparidade ao restringir as vantagens do processo a 
um número cada vez menor de pessoas e países. 
Outro aspecto bastante atual são os conflitos gerados por 
diferentes interesses das grandes potências em regiões como o 
Oriente Médio e o continente africano. A crise migratória atual para 
a Europa é o principal exemplo: sírios e africanos enfrentam 
gangues criminosas e travessias perigosas no Mar Mediterrâneo 
para fugir dos conflitos e da miséria. 

Desastres ambientais também colaboram atualmente para a 
ampliação das migrações internacionais; o exemplo dos haitianos 
no Brasil é bastante ilustrativo nessa questão devido ao grande 
terremoto ocorrido no país em 2010, a busca por melhores 
condições de vida e a fuga dos escombros do terremoto se 
fundem para explicar o movimento da população haitiana. 
Mais um aspecto motivador das migrações é a chamada “fuga de 
cérebros” compreendida principalmente como mão-de-obra 
extremamente qualificada que migra de países emergentes para 
países ricos, por exemplo, cientistas brasileiros ou indianos que 
vão trabalhar em instituições de pesquisa e indústria de alta 
tecnologia nos EUA, Europa e Japão. 
 

 
 

 QUESTÃO 08   

Relações entre as aglomerações na rede urbana 

 
Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias. 
Explique a diferença entre rede urbana e hierarquia urbana e como se 
dão as relações entre as aglomerações urbanas nos esquemas 
apresentados. 

 
 

Resolução   

A ideia de rede urbana pressupõe um sistema ou conjunto integrado 
de cidades que estabelecem relações entre si. Segundo o Atlas 
Nacional do Brasil (IBGE, 2010, p.261), “as redes urbanas consolidam-
se no território e refletem os desenvolvimentos econômico, político e 
cultural de um dado período histórico que, com sua instabilidade e 
tensão, dinâmica e fluidez, causam impacto na configuração do 
território”. Já o conceito de hierarquia urbana se relaciona a níveis de 
subordinação dessas relações estabelecidas entre os centros urbanos, 
considerando a importância da população e sistemas urbanos de cada 
cidade segundo sua influência e abrangência no território, ou seja, há 
existência de cidades com maior ou menor influência sobre a rede 
urbana em âmbito local, regional ou nacional. 
No esquema clássico de relações apresentado, observa-se o 
estabelecimento de uma ordem vertical e rígida ao longo da rede 
urbana, onde determinado centro está subordinado unicamente àquele 
que lhe sucede e/ou que lhe precede na hierarquia urbana. Isso 
significa dizer que uma vila manteria relações externas apenas com 
uma cidade local, enquanto esta se relacionaria apenas com a própria 
vila e com uma cidade regional, impossibilitando relações com uma 
metrópole nacional. 
O esquema atual propõe uma nova lógica, na qual há diferentes 
possibilidades de interação entre os centros urbanos – exemplificado 
na imagem por fluxos que se destinam da metrópole nacional à 
metrópole regional, aos centros regional e local ou mesmo entre um 
centro local e uma metrópole regional. Dessa forma, tal esquema 
representa de maneira mais fiel a realidade, pois inovações técnico-
científicas associadas aos meios de transporte e comunicação 
permitem essas novas formas de relações mais complexas na rede 
urbana no período atual. 
 

FILOSOFIA 

 
 

 QUESTÃO 09   

Não é preciso uma grande arte, uma eloquência muito rebuscada, 
para provar que os cristãos devem tolerar- -se uns aos outros. Vou 
mais longe: afirmo que é preciso considerar todos os homens como 
nossos irmãos. O quê! O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O 
siamês? Sim, certamente; porventura não somos todos filhos do 
mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus? Penso que poderia 
surpreender a obstinação de alguns líderes religiosos se lhes falasse: 
“Escutem-me, pois o Deus de todos esses mundos me falou: há 
novecentos milhões de pequenas formigas como nós sobre a terra, 
mas apenas o meu formigueiro é bem-visto por Deus; todos os outros 
lhe causam horror desde a eternidade; meu formigueiro será o único 
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afortunado, e todos os outros serão desafortunados”. Eles me 
agarrariam então e me perguntariam quem foi o louco que disse essa 
besteira. Eu seria obrigado a responder-lhes: “Foram vocês mesmos”. 
Procuraria em seguida acalmá-los, mas seria bem difícil. 

(Voltaire. Tratado sobre a tolerância [originalmente publicado em 1763], 2015. 
Adaptado.) 

Qual foi o nome atribuído ao mais importante movimento filosófico 
francês do século XVIII? Explique a importância do texto de Voltaire 
para o desenvolvimento desse movimento filosófico e para a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia 
da ONU em 1948. 

 
 

Resolução   

O mais importante movimento filosófico do século 18 foi o iluminismo, 
cujo filósofo Voltaire (1694-1778) foi um de seus principais 
representantes. O iluminismo foi um movimento que por meio da razão 
criticava duramente as sociedades estamentais, em que os privilégios 
eram da nobreza e do clero e o absolutismo, ou seja, o fato do poder 
estar concentrado nas mãos do rei. Voltaire se destacou por defender 
a liberdade de expressão, pensamento, religiosa e comercial. Embora 
defendesse a manutenção da monarquia, acreditava que o rei deveria 
utilizar os princípios do iluminismo como base de seu governo. Dessa 
forma foi um dos idealizadores das monarquias ilustradas. Suas ideias 
acabaram por influenciar a Revolução Americana (1776) e a 
Revolução Francesa (1789-1799), movimento que divulgou a 
“declaração dos direitos do homem e do cidadão”. Seus ideais, 
especialmente no tocante a tolerância, também influenciaram a 
declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948), 
justamente pois naquele período o mundo acabava de viver a 
Segunda Guerra Mundial, o maior conflito de sua história, e saber do 
holocausto provocado pelo nazismo. Nesse sentido, ideias de 
tolerância e fraternidade, como as do referido filósofo, puderam 
influenciar a divulgação de tal documento. 
 

 
 

 QUESTÃO 10   

Texto 1 
Sócrates – Ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se distinguido 
em tudo e de toda maneira, no seu agir e nas ciências, deverão ser 
levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma 
ao Ser que ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem 
vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como um modelo para 
organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, pelo resto 
da sua vida. Passarão a maior parte do seu tempo estudando a 
filosofia e, quando chegar sua vez, suportarão trabalhar nas tarefas de 
administração e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso um 
dever indispensável. Assim, depois de terem formado sem cessar 
homens que lhes sejam semelhantes, para lhes deixar a guarda da 
cidade, irão habitar as ilhas dos bem-aventurados. 
Glauco – São mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que 
modelaste como um escultor! 

(Platão. A República, 2000. Adaptado.) 

 
Texto 2 

Origina-se aí a questão a ser discutida: se é preferível ao príncipe ser 
amado ou temido. Responder-se-á que se preferiria uma e outra coisa; 
porém, como é difícil unir, a um só tempo, as qualidades que 
promovem aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que 
amado, quando se veja obrigado a falhar numa das duas. Os homens 
costumam ser ingratos, volúveis, covardes e ambiciosos de dinheiro; 
enquanto lhes proporcionas benefícios, todos estão contigo. Todavia, 
quando a necessidade se aproxima, voltam-se para outra parte. Os 
homens relutam menos em ofender aos que se fazem amar do que 
aos que se fazem temer, pois o amor se mantém por um vínculo de 
obrigação, o qual, mercê da perfídia humana, rompe-se sempre que 
for conveniente, enquanto o medo que se incute é alimentado pelo 

temor do castigo, sentimento que nunca se abandona. 
(Maquiavel. O Príncipe, 2000. Adaptado.) 

Considerando os conceitos filosóficos de “idealismo”, “metafísica” e 
“ética”, explique as diferenças entre as concepções de política 
formuladas por Platão e por Maquiavel. 

 
 

Resolução    

No texto 1, Platão (século 5 – 4 a.C.) observou que a cidade deveria 
ser governada pelos homens mais velhos, pois eles sendo os mais 
experientes se aprofundariam nos conhecimentos sobre o referido 
assunto para poderem realizar o melhor governo possível. Assim, fica 
evidente o “idealismo platônico” de um universo ético a ser atingido 
pelos melhores homens. Já para Nicolau Maquiavel (1469-1527), 

representado pelo texto 2, que viveu no período moderno, não havia 
um padrão ético ou moral pré-estabelecido como acreditava Platão. 
Quebrando tal padrão clássico, fato aliás que inaugurou as ciências 
políticas modernas, afirmava que a moral e conduta ética do príncipe 
deveriam se ajustar ao momento em que vivia. Em determinada 
situação seria conveniente ser bom, já em outra o melhor resultado 
para o governo estaria em ser mau. Assim, Maquiavel separou a moral 
cristã em vigor na época, da lógica política.   
 

 
 

 QUESTÃO 11   

Texto 1 
– Pode-se deduzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o 
desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das 
capacidades morais e intelectuais? 
– Não confundais o efeito com a causa. O Espírito tem sempre as 
capacidades que lhe são próprias; ora, não são os órgãos que 
produzem as capacidades, mas as capacidades que conduzem ao 
desenvolvimento dos órgãos. 
O Espírito, se encarnando, traz certas predisposições, admitindo-se, 
para cada uma, um órgão correspondente no cérebro, o 
desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se 
as capacidades se originassem nesses órgãos, o homem seria uma 
máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. 
Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, 
não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. 

(Allan Kardec. O livro dos espíritos [texto originalmente publicado em 1848], 2011. 
Adaptado.) 

 

Texto 2 
Lobo temporal é o nome da região do córtex cerebral onde são 
processados os sinais sonoros. “Deduzo que a habilidade de produzir 
música também deve estar lá”, afirma o neurologista alemão Helmut 
Steinmetz, um dos pesquisadores da Universidade Henrich Heine, de 
Düsseldorf, Alemanha, responsáveis pela descoberta de que os 
músicos têm o lobo temporal esquerdo maior que o dos outros 
indivíduos. Steinmetz e seu parceiro Gottfried Schlaug compararam, 
em exames de ressonância magnética, o cérebro de trinta músicos 
com os de outros trinta indivíduos. Em todos, o lobo temporal 
esquerdo é um pouco maior que o direito, mas essa diferença chega a 
ser duas vezes maior entre os músicos. 

(Nelson Jobim. “Um dom de gênio”. Superinteressante, maio de 2000.) 

Considerando o conceito filosófico de “inatismo”, explique as 
diferenças entre os dois textos, no que se refere à origem das 
capacidades mentais. 

 
 

Resolução   

A questão sobre a origem dos princípios racionais foi responsável pela 
formulação, na Filosofia, de duas teorias: o inatismo e o empirismo. De 
acordo com a explicação da filósofa Marilena Chauí: “O inatismo 
afirma que nascemos trazendo em nossa inteligência não só os 
princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras, que, 
por isso, são ideias inatas. O empirismo, ao contrário, afirma que a 
razão, com seus princípios, seus procedimentos e suas ideias, é 
adquirida por nós através da experiência”. Os princípios do inatismo 
podem ser observados na obra de Platão (século IV a.C) e Descartes 
(século XVII), por exemplo.  
Considerando o conceito filosófico de “inatismo” e a origem das 
capacidades mentais, o texto de Allan Kardec (texto I) considera que o 
espírito encarnado traz certas predisposições, de modo que o 
desenvolvimento de alguns órgãos são efeitos disso. Para o autor, 
“não são os órgãos que produzem as capacidades, mas as 
capacidades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos.”. Ou 
seja, a origem dessas capacidades são inatas a partir do nascimento, 
já que estão atreladas ao Espírito encarnado. 
O texto de Nelson Jobim (texto II), no entanto, atribui a habilidade 
musical a características biológicas, no caso, o desenvolvimento 
específico de uma parte do cérebro (o lobo temporal), que seria 
responsável pela habilidade musical. Ou seja, os textos divergem em 
relação à origem das capacidades mentais, já que para o texto I ela 
está localizada no âmbito espiritual e para o texto II tem origem em 
aspectos biológicos.  
 
 

 
 

 QUESTÃO 12   

O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo 
explica aspectos essenciais da realidade em que vive: a origem do 
mundo, o funcionamento da natureza e as origens desse povo, bem 
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como seus valores básicos. As lendas e narrativas míticas não são 
produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural e 
folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua 
forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, 
essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de 
um determinado indivíduo. O mito não se justifica, não se fundamenta, 
portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. 
Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de 
explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao 
sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais são explicadas 
por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, 
misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados, 
são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001. Adaptado.) 

 
A partir do texto, explique como o pensamento filosófico característico 
da Grécia clássica diferenciou-se do pensamento mítico. 

 
 

Resolução   

De acordo com a filósofa Marilena Chauí, o mito é “uma narrativa 
sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da Terra, dos 
homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, 
do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, dos 
instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc.).” 
A palavra vem do grego mythos e significava, para esse povo, um 
discurso pronunciado para os ouvintes, que o tomavam como 
verdadeiro, principalmente pelo fato que confiavam em que o 
proferia. Ou seja, trata-se de uma narrativa que era feita em 
público que possuía credibilidade devido à autoridade e 
confiabilidade do narrador. O mito teve um papel de destaque na 
Grécia antiga pois aquele que o narra (o poeta-rapsodo) é 
considerado um escolhido dos deuses, e teria tido por isso acesso 
aos acontecimentos passados. A autoridade religiosa do narrador 
fazia com que aspectos contraditórios, fabulosos ou 
incompreensíveis dessas narrativas não fossem questionados. No 
final do século VII a.C ocorreu o surgimento da Filosofia na Grécia 
Antiga, que tinha como principais características a ênfase à 
racionalidade, a busca para oferecer soluções conclusivas aos 
problemas (com base na análise e na crítica destes), a importância 
da apresentação de regras de funcionamento do pensamento 
(tentativa de justificar as ideias filosóficas a partir de regras 
universais do pensamento), a não aceitação de regras pré-
estabelecidas e a tentativa de generalizar as explicações 
(demonstrar que uma explicação é aplicável em diversos casos). 
Desse modo, podemos afirmar que o pensamento filosófico se 
diferenciou do pensamento mítico pois estabeleceu critérios 
racionais para o exercício do pensamento, deixou de aceitar a 
autoridade do narrador como fonte de credibilidade, recusou 
pressupostos e passou a buscar explicações coerentes e lógicas 
(sem admitir a possibilidade de contradições).  
 

BIOLOGIA 

 
 

 QUESTÃO 13   

“Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre 
‘fruto’ e ‘fruta’?” 

A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O 
que equivale a dizer que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é 
uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. Não é 
uma fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, 
é obviamente uma fruta. 

(Veja, 04.02.2015. Adaptado.) 
 

O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição 
botânica de fruto. Contudo, comete um equívoco ao afirmar que “toda 
fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são 
frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. 
 

Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque 
nem toda fruta é um fruto. Explique, também, a importância dos frutos 
no contexto da diversificação das angiospermas. 
 

 
 

Resolução   

Em botânica a nomenclatura fruto refere-se a estrutura formada pela 
hipertrofia ou amadurecimento do ovário (região inferior e avolumada 
do pistilo que contém os óvulos). Esse pode acumular água e 

nutrientes durante o seu desenvolvimento dando origem a um fruto 
carnoso ou se resumir a fibras formando um fruto seco.  
Já a palavra fruta é utilizada popularmente para designar estruturas 
carnosas, comestíveis e normalmente adocicadas. Deste modo, 
muitos frutos carnosos são também frutas, como a uva, o maracujá, o 
limão e a manga. Porém, essa nomenclatura desconsidera o tecido de 
origem do órgão e, devido a isso, algumas frutas não são na verdade 
frutos verdadeiros, mas sim pseudofrutos (frutos falsos), como ocorre 
com o caju, a maçã, a pera e o morango. 
No caso do pseudofruto o órgão carnoso não é formado pelo 
desenvolvimento do ovário, mas por alguma outra estrutura floral. Por 
exemplo no caju é o pedúnculo floral que se desenvolve, enquanto 
que a maçã, a pera e o morango são formados pela hipertrofia do 
receptáculo floral. 
Em relação à diversificação das angiospermas os frutos participam 
desse processo por auxiliarem na dispersão das sementes. Ao serem 
consumidos por animais, as sementes contidas no interior do fruto 
(originadas pelo desenvolvimento do óvulo, após a fecundação) são 
ingeridas e posteriormente liberadas nas fezes do animal, 
normalmente distantes da planta mãe. Dessa forma, ocorre a redução 
da competição intraespecífica e da reprodução entre parentais, 
auxiliando na manutenção da variabilidade genética do grupo vegetal. 
Ademais, a presença de representantes em ambientes variados 
submete a população a diferentes pressões seletivas além de permitir 
o isolamento geográfico, culminando no processo de especiação pela 
ausência de fluxo gênico, auxiliando assim na diversificação do grupo. 
 
Estruturas florais: 

 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bioangiospermas.php 

 
 

 QUESTÃO 14   

 
Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras 
de volumes iguais, A e B. Em ambas observou, ao microscópio, 
paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos contráteis, 
como mostra a figura. 
 

 
Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não 
notou qualquer diferença. Em seguida dobrou a quantidade de líquido 
em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra A e solução 

saturada de Na C à amostra B. Passados alguns minutos, voltou a 

observar os paramécios. 
Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças 
o estudante deve ter observado nos paramécios da amostra A, após a 
adição da água, e nos paramécios da amostra B, após a adição da 

solução saturada de Na C ? Justifique sua resposta. 

 
 

Resolução   

Alguns protozoários, como por exemplo o paramécio, apresentam uma 
organela citoplasmática denominada vacúolo pulsátil ou contrátil, cuja 
função é fazer a osmorregulação nesses seres vivos através da 
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expulsão de água em excesso que entra na célula, além de também 
eliminar as excretas produzidas pelo seu metabolismo. Os vacúolos 
pulsáteis são encontrados em protozoários de água doce, pois esses 
se encontram hipertônicos, mais concentrados de solutos que o meio 
(água de um rio, lago). Dessa forma, a água do meio terá sempre a 
tendência de entrar no organismo pelo processo de transporte passivo 
denominado osmose. Para que o protozoário dulcícola consiga se 
manter nesse ambiente sem que ocorra a ruptura de sua membrana, 
há necessidade do contínuo funcionamento do vacúolo bombeando o 
excesso de água para fora. Protozoários de água salgada 
praticamente não necessitam de vacúolos contráteis, uma vez que a 
concentração interna de solutos é semelhante à externa (água do 
mar). 
Considerando o que foi solicitado na questão, os paramécios da 
amostra A, na qual foi adicionada água pura, manterão o volume 
celular constante, pois conforme explicado anteriormente, 
apresentam essa organela osmorreguladora que promove a expulsão 
da água para o meio externo. Porém, com a adição de água pura, a 
diferença de concentração será ainda maior do que a situação inicial 
(paramécios coletados na água de um lago), pois a água pura ou 
destilada é isenta de sais minerais. Sendo assim, os vacúolos 
pulsáteis terão que trabalhar ainda mais para manter o volume 
constante. 
Os paramécios da amostra B, na qual foi adicionado uma solução 

saturada de Na C , apresentarão uma redução do volume celular, 

resultado da perda de água do paramécio para o meio. 
Ainda em consideração a esses últimos, espera-se que os vacúolos 
pulsáteis interrompam sua atividade, pelo fato do movimento da 
água ser em direção ao meio, visto que nessa situação o paramécio 
encontra-se hipotônico (menos concentrado de solutos) em relação ao 
meio. 
Estamos considerando a redução do volume celular e a interrupção do 
funcionamento dos vacúolos pulsáteis na amostra B, ao assumirmos 

que a solução saturada de Na C  possui valores de concentração 

osmótica superiores aos do paramécio. 
 

 
 

 QUESTÃO 15   

Observe a charge. 
 

 
Dentre outras interpretações, a charge sugere que o personagem, 
incomodado com o calor, resolveu se refrescar dentro do refrigerador. 
Contudo, se na vida real uma pessoa resolvesse fazer o mesmo, 
fechando-se em uma câmara fria, correria o risco de apresentar 
hipotermia. 
 

Explique o mecanismo fisiológico que protege o corpo de uma pessoa 
do calor excessivo do ambiente e, com relação à atividade enzimática 
e à produção de energia, explique as consequências da hipotermia no 
metabolismo celular humano. 

 
 

Resolução   

O corpo humano opera com eficiência em uma estreita faixa de 
temperatura, fora dela pode ocorrer um comprometimento da ação 
enzimática responsável pelas reações químicas celulares. Em 
ambientes excessivamente quentes o corpo ganha calor, fato que 
representa um perigo para o metabolismo normal. Nesse caso, 
observa-se no organismo respostas fisiológicas compensatórias que 
visam aumentar a perda de calor para o ambiente, evitando que o 
corpo atinja temperaturas que poderiam comprometer o metabolismo. 
A principal resposta é um aumento da atividade das glândulas 
sudoríparas, produzindo o suor; esse mecanismo expulsa água do 

corpo deixando-a na superfície da pele, nessa situação a água muda 
de estado, evaporando ao absorver calor da atmosfera e também calor 
corpóreo, evitando o superaquecimento do mesmo. Adicionalmente 
também pode ocorrer vasodilatação periférica, aumentando o volume 
de sangue que flui pelas extremidades, resposta também favorável à 
perda de calor para o ambiente.  
Em relação à atividade enzimática e à produção de energia, a redução 
sensível da temperatura externa estimula mecanismos de geração de 
calor, sendo o principal deles o tremor. Nesse estado verifica-se o 
aumento da frequência respiratória, da atividade enzimática e da 
produção da energia corpórea, que visam garantir a manutenção da 
temperatura constante, ou seja, a homeotermia típica dos mamíferos. 
Entretanto, sob situações extremas como a de uma câmara fria, os 
mecanismos de produção de energia podem ser insuficientes para 
compensar às perdas para o ambiente, resultando na redução da 
temperatura corporal, ou seja, em um quadro de hipotermia. Nesse 
caso, o resfriamento do corpo provoca a diminuição do metabolismo, 
fato atribuído principalmente à redução da atividade enzimática com 
diminuição da sua eficiência. O motivo é que as enzimas que 
participam das reações de anabolismo e catabolismo, comuns a todos 
ser vivo, têm caráter proteico e suas estruturas terciárias podem ser 
alteradas com o aumento ou diminuição da temperatura. A mudança 
desse formato desfavorece a interação com seus substratos e a 
promoção do efeito catalizador. Lembrando que a respiração celular 
(processo para produção de energia) é um sustentado por reações 
dependentes de um amplo aparato enzimático, em uma situação de 
hipotermia, também verificaremos menor produção energética, 
agravando ainda mais a situação do indivíduo. 
 

QUÍMICA 

 
 

 QUESTÃO 16   

A tabela apresenta os valores de potencial-padrão para algumas 
semirreações. 

 
Considerando que o experimento foi realizado pela estudante nas 
condições ambientes, escreva as equações das semirreações e a 
equação global da reação entre o ferro metálico e a solução de ácido 
sulfúrico. Tendo sido montada uma célula galvânica com as duas 
semirreações, calcule o valor da força eletromotriz da célula (ΔE0). 
 

 
 

Resolução    

Importante que o aluno tivesse atentado para o fato de que a tabela 

apresenta o H  como representante do 
2 4H SO , devido ao fato deste 

ácido ser forte, possuindo elevado grau de ionização (α), e então 

liberando grande quantidade de íons H  no meio aquoso.  
A partir dos valores de potencial-padrão, verifica-se que o 

H (proveniente do ácido sulfúrico) sofre a redução, por possuir o 

maior valor de potencial-padrão de redução e o 2Fe   a oxidação, 

devido ao menor valor de potencial-padrão de redução. 
As equações das semirreações e a equação global são dadas abaixo: 
 

- oxidação:              2

( ) ( )Fe Fe  + 2es aq

  0      E 0,44 V    

- redução:   (aq)2H  + 2e  0

2(g)H                    E 0,00 V   

 ______________________________________ 

-global:       2

( ) ( ) ( ) 2(g)Fe  + 2H Fe  + Hs aq aq

   
 

- Cálculo do valor da força eletromotriz da célula: 
 

0 0

Re ReE E Eo

d d
Maior Menor

     

2

0 0

Re Re

H Fe

o

d dE E E
 

     

0 0,00 V ( 0,44 V)E      

0 0,44E V    
 

Trata-se de um processo espontâneo, uma vez que o valor de 
0 0E  . 
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 QUESTÃO 17   

Para a síntese do sulfato de ferro (II) hepta-hidratado, após a reação 
entre ferro metálico e ácido sulfúrico, a estudante deixou o béquer 
resfriar em banho de gelo, até a cristalização do sal hidratado. A 
seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser 
devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 g. 

Dadas as massas molares  1g mol : Fe = 56,0; S = 32,0; H = 1,0; 

O = 16,0, escreva a equação balanceada da reação global de 
formação do sulfato de ferro (II) hepta-hidratado sintetizado pela 
estudante e calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e 
do ácido sulfúrico. 

 
 

Resolução    

Escrevendo a equação global do processo a partir das etapas 
envolvidas, temos: 

2 4 4Fe H SO FeSO  2H  

4FeSO 2 4 27 7H O FeSO H O  

2 4 2 4 2 27 7Fe H SO H O FeSO H O H      
 

O cálculo do rendimento pode ser feito usando os dados do texto 

(14,29 g de Fe  com 98% de pureza) e a massa do sal 
4 27FeSO H O  

obtido (59,13 g). 
 

i) Cálculo da massa de Fe  na amostra: 
 

14,29 g  100% 
m  98% 

 

14,29.98
14 g

100
m m    

 

ii) Cálculo da massa molar de 
4 27FeSO H O : 

 

56 32 4 16 7 18 278 g/molM         
 

iii) Cálculo da massa de 
4 27FeSO H O  que seria obtida se a 

conversão fosse total: 
 

1 mol Fe   1 mol 
4 27FeSO H O  

56 g  278 g 
14 g  X 

 

14 78
69,5 g

56
X X


    

iv) Cálculo do rendimento: 
 

69,5 g  100% 
52,13 g  R 

 

52,13 100
75%

69,5
X X


    

 

 
 

 QUESTÃO 18   

Em 1840, o cientista Germain Henri Hess (1802-1850) enunciou que a 
variação de entalpia (ΔH) em uma reação química é independente do 
caminho entre os estados inicial e final da reação, sendo igual à soma 
das variações de entalpias em que essa reação pode ser 
desmembrada. Durante um experimento envolvendo a Lei de Hess, 
através do calor liberado pela reação de neutralização de uma solução 
aquosa de ácido cianídrico (HCN) e uma solução aquosa de hidróxido 
de sódio (NaOH), foi obtido o valor de 2,9 kcal · mol–1 para a entalpia 
nesta reação. Sabendo que a entalpia liberada pela neutralização de 

um ácido forte e uma base forte é de 113,3 kcal mol , que o ácido 

cianídrico é um ácido muito fraco e que o hidróxido de sódio é uma 
base muito forte, calcule a entalpia de ionização do ácido cianídrico 
em água e apresente as equações químicas de todas as etapas 
utilizadas para esse cálculo. 

 
 

Resolução   

As equações descritas no enunciado são: 
 
Ionização do ácido cianídrico: 

 

 H=?HCN H CN    

 
Neutralização do ácido forte com base forte: 
 

1

2     H= 13,3kcal.molNaOH H Na H O        

 

Somando as duas equações: 

                   HCN H

1               HCN   

          NaOH H 1

2 2                 H = 13,3kcal.molNa H O      

1

2        H = 2,9kcal.molglobalNaOH HCN Na CN H O         

 
Usando a Lei de Hess, temos: 

1 2H H Hglobal      

1

1 1H ( 13,3) 2,9 H 10,4kcal.mol          

 
FÍSICA 

 
 

 QUESTÃO 19   

Um rapaz de 50 kg está inicialmente parado sobre a extremidade 
esquerda da plataforma plana de um carrinho em repouso, em relação 
ao solo plano e horizontal. A extremidade direita da plataforma do 
carrinho está ligada a uma parede rígida, por meio de uma mola ideal, 
de massa desprezível e de constante elástica 25 N/m, inicialmente 
relaxada.  
O rapaz começa a caminhar para a direita, no sentido da parede, e o 
carrinho move-se para a esquerda, distendendo a mola. Para manter a 
mola distendida de 20 cm e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre 
o solo, o rapaz mantém-se em movimento uniformemente acelerado. 

 
Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, 
determine o valor da energia potencial elástica armazenada na mola 
distendida de 20 cm e o módulo da aceleração do rapaz nessa 
situação. 

 
 

Resolução   

A energia potencial armazenada em uma mola é dada por: 
 

2

2

k x
E


  

 

Substituindo os dados do enunciado: 
 

225 0,2

2
E


  0,5 JE   

 

Para calcular a aceleração temos que perceber que a força que atua 
sobre o rapaz é igual à força elástica. Primeiramente vamos analisar o 
rapaz: a força que atua no sentido de acelerá-lo é a força de atrito 
entre a sola de seu sapato e a plataforma, conforme esquema abaixo: 
 

 
 

Sobre a plataforma surge a reação da força de atrito, atF , conforme 

representado na figura anterior. Na próxima figura representamos as 
forças que atuam apenas na plataforma: 
 

 
Como a plataforma está em repouso, a resultante sobre ela é nula, 
assim: 
 

at elF F  



 
 

 
 

 

O ELITE RESOLVE UNESP 2ª FASE 2016 – CIÊNCIAS HUMANAS, DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

8 
 

Como a resultante sobre o rapaz é a força de atrito, temos: 
 

at

el

F m a

F k x

 


 
 

 

Substituindo na equação anterior: 
 

at elF F m a k x       

50 25 0,2a     

20,1 m/sa   
 

Obs: note que desconsideramos as forças verticais em todos os 
corpos uma vez que a resultante nesta direção é nula em todos os 
corpos e as forças de interesse (atrito e elástica) atuam na horizontal. 
 

 
 

 QUESTÃO 20   

Determinada massa de nitrogênio é armazenada a 27°C dentro de um 
cilindro fechado em sua parte superior por um êmbolo de massa 
desprezível, sobre o qual está apoiado um corpo de 100 kg. Nessa 
situação, o êmbolo permanece em repouso a 50 cm de altura em 
relação à base do cilindro. O gás é, então, aquecido isobaricamente 
até atingir a temperatura de 67°C, de modo que o êmbolo sofre um 
deslocamento vertical Δh, em movimento uniforme, devido à expansão 
do gás. 

 
Desprezando o atrito, adotando 2g 10 m/s  e sabendo que a área do 

êmbolo é igual a 100 2cm , que a pressão atmosférica local vale 
2105 N/m  e considerando o nitrogênio como um gás ideal, calcule o 

módulo, em N, da força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo 
nesse deslocamento e o trabalho realizado por essa força, em J, 
nessa transformação. 

 
 

Resolução   

Na situação inicial, podemos fazer o Diagrama de Corpo Livre do 
êmbolo para identificar as forças sobre ele atuantes: 
 

 
 

Onde 
GF  é a força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo, A  é a 

área do êmbolo e N  é a reação da força que o êmbolo faz sobre a 
massa sobre ele apoiada. Como essa massa está em equilíbrio, logo 
 

1000 NN m g   . 
 

Temos então: 
 

5 41000 10 (100 10 )G atm GF N P A F           

2000 NGF   
 

(Note a conversão da unidade da área do êmbolo para 2m ). 
Como a transformação é isobárica e o êmbolo sobe com velocidade 
constante, essa força permanece inalterada ao longo de toda a 
transformação. 
Para calcular o trabalho realizado pelo gás, precisamos conhecer o 
deslocamento do êmbolo. Utilizando a Lei dos Gases Ideais, e 
sabendo que se trata de uma transformação isobárica, podemos 
escrever: 
 

I F

I F

V V

T T
 , onde os subscritos I e F indicam as situações inicial e final. 

 

Substituindo valores, temos: 
 

A I

I

h A

T




50 50 20
cm

300 340 3

F

F

h h
h

T

  
      

(Note a conversão da unidade de temperatura para K) 
 

O trabalho realizado por um gás numa transformação isobárica vale  
 

P V   . 
 

 Logo: 
 

GP A h      

 

O produto 
GP A  é a força que o gás exerce sobre o êmbolo, que já 

calculamos acima. Assim, obtemos: 
 

220
2000 10

3
G GP A h F h  

              
 

400
J

3
    

 
 

 QUESTÃO 21   

Um estudante pretendia construir o tetraedro regular BCDE, 
representado na figura 1, com seis fios idênticos, cada um com 
resistência elétrica constante de 80 Ω, no intuito de verificar 
experimentalmente as leis de Ohm em circuitos de corrente contínua. 

FIGURA 1 

 
Acidentalmente, o fio DE rompeu-se; com os cinco fios restantes e um 
gerador de 12 V, um amperímetro e um voltímetro, todos ideais, o 
estudante montou o circuito representado na figura 2, de modo que o 
fio BC permaneceu com o mesmo comprimento que tinha na figura 1. 

FIGURA 2 

 
Desprezando a resistência dos fios de ligação dos instrumentos ao 
circuito e das conexões utilizadas, calcule as indicações do 
amperímetro, em A, e do voltímetro, em V, na situação representada 
na figura 2 

 
 

Resolução   

Podemos redesenhar o circuito da seguinte forma: 

 
Onde os resistores são todos idênticos e têm resistências iguais a 

80  . Indo de B para C passando pelo amperímetro, podemos 

escrever a primeira Lei de Ohm da seguinte forma: 
 

AR i    

Substituindo valores, obtemos o valor da corrente medida pelo 
amperímetro: 
 

D 12V   

C 

B 

N  

GF  

atmP A  
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12

80
Ai   0,15 AAi   

 

Para calcular a medida do voltímetro, basta notar que, como o 
voltímetro é ideal, a corrente é a mesma nos dois resistores do 
caminho BDC, pois não há corrente no voltímetro. Sendo os resistores 
idênticos, as diferenças de potenciais entre os polos dos resistores 

são iguais (
BD DCV V ). Como a d.d.p. total é de 12 V, temos: 

 

12 BD DCV V   12 2 BDV    

6 VBDV   

 
MATEMÁTICA 

 
 

QUESTÃO 22  

Os gráficos indicam a diversificação de aplicações para um 
investimento, por grau de risco, sugeridas por cada um dos bancos A, 
B e C. 
 

 
 

Um investidor decidiu aplicar um capital de R$ 6.000,00, em partes 
que foram distribuídas pelos três bancos, seguindo a diversificação do 
grau de risco sugerida por cada banco. O capital aplicado foi 
distribuído da seguinte forma: 
 

• total de R$ 1.000,00 no banco A (considerando os três graus de risco 
juntos); 
• R$ 2.700,00 em investimentos de baixo risco (nos três bancos 
juntos); 
• R$ 1.850,00 em investimentos de médio risco (nos três bancos 
juntos); 
• R$ 1.450,00 em investimentos de alto risco (nos três bancos juntos). 
 

O gráfico a seguir representa a diversificação da aplicação, por grau 
de risco, juntando os três bancos. 
 

 
 

Calcule os montantes de capital que foram investidos nos bancos B e 

C, e as medidas dos ângulos  ,   e  ,indicados no gráfico. 

 
 

Resolução   

O valor total investido foi de R$6.000,00, dividido em três partes entre 
os bancos A, B e C, cada parte foi divida conforme o risco de cada 
investimento. 
Pela primeira informação temos que o total investido no Banco A foi de 
R$1.000,00. Analisando a distribuição das porcentagem do Banco A, 
temos: 
 

 5% em aplicações de alto risco: 5% 1000 50 $50,00R    

 15% em aplicações de médio risco:15% 1000 150 $150,00R    

 80% em aplicações de baixo risco: 80% 1000 800 $800,00R    
 

Sabemos também que o total em investimentos em cada categoria de 
risco foi de: 
 

 Baixo risco um total de R$2700,00, sendo 80% do Banco A 
(R$800,00), 20% do Banco B, e 50% do Banco C. 

 Médio risco um total de R$1850,00, sendo 15% do Banco A 
(R$150,00), 70% do Banco B, e 10% do Banco C. 

 Alto risco um total de R$1450,00, sendo 5% do Banco A (R$50,00), 
10% do Banco B, e 40% do Banco C. 

 

Chamando de B o total investido no Banco B, e de C o total investido 
no banco C, segue o seguinte sistema: 
 

800 20% 50% 2700 20% 50% 1900

150 70% 10% 1850 70% 10% 1700

50 10% 40% 1450 10% 40% 1400

B C B C

B C B C

B C B C

         
 

           
          

 

2000  e  3000B C  . 
 

Logo o total investido no Banco B foi de R$2.000,00 no Banco C foi 
de R$3.000,00. 
 

Para o calcular os ângulos basta montar uma regra de três 
comparando o valor com a angulação: 
 

 Ângulo  , total de investimentos de alto risco R$1450,00: 

R$6.000,00  360° 
R$1450,00    

87    
 

 Ângulo  , total de investimentos de baixo risco R$2700,00: 

R$6.000,00  360° 
R$2700,00    

162    
 

 Ângulo  , total de investimentos de médio risco R$1850,00: 

R$6.000,00  360° 
R$1850,00    

111    
 

Portanto: 

87º, 162º  e 111º     
 

 

 
 

 QUESTÃO 23   

O gráfico da parábola dada pela função  23
( ) 16 24

40
f x x x     

indica, para uma determinada população de insetos, a relação entre a 
população total atual (x) e a população total no ano seguinte, que seria 
f(x). Por exemplo, se a população atual de insetos é de 1 milhão 

(x  1), no ano seguinte será de 2,925 milhões, já que f(1)  2,925. 
Dizemos que uma população de insetos está em tamanho sustentável 
quando a população total do ano seguinte é maior ou igual a 
população total atual, o que pode ser identificado graficamente com o 

auxílio da reta em azul (y  x). 
 

 
 

Determine a população total atual de insetos para a qual, no ano 

seguinte, ela será igual a zero (adote 22 4,7 ) e determine a 

população total atual para qual a sustentabilidade é máxima, ou seja, o 
valor de x para o qual a diferença entre a população do ano seguinte e 
do ano atual, nessa ordem, é a maior possível. 

 
 

Resolução   

Para determinar a população atual de insetos para a qual, no ano 
seguinte, ela será igual a zero, fazemos: 
 

 23
( ) 0 16 24 0

40
f x x x         

2 16 24 0 8 2 22x x x       
 

Substituindo a aproximação 22 4,7  fornecida, segue que: 
 

8 2 4,7x     17,4 milhõesx   ou 1,4 milhões (não convém)x    

A raiz negativa da equação não convém pois a população não pode 
ser negativa. 
 
Para analisar a diferença entre a população do ano seguinte f(x) e a 
população atual x, vamos trabalhar com a função 
 

x 

y  f (x) 

5 0 5 10 15 20 

5 

10 

5 

população total 
no ano seguinte 

(milhões de insetos) 

população total 
no ano atual 

(milhões de insetos) 

y  x 

população 
sustentável 

população em estado 
de extinção 

população 
extinta 
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 2 23 3 1 9
( ) ( ) 16 24

40 40 5 5
g x f x x x x x x x           . 

 

Observe que o gráfico de g será também uma parábola com a 
concavidade voltada para baixo. O enunciado pergunta o valor de x 
que maximize essa função. Para tal, determinamos a abscissa do 
vértice (xV): 
 

1

5
3

2
40

Vx   
 
  
 

4

3
Vx   

 
 

 QUESTÃO 24   

Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor 
um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, 
o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 
algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 
26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos, 
também incluindo repetições. Admita ainda que, no novo sistema, 
cada carro do Mercosul tenha uma sequência diferente de letras e 
algarismos em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das novas 
placas. 
 

 
 

No novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o 
formato “Letra-Letra-Algarismo-Algarismo-Algarismo-Letra-Letra”, 
nessa ordem. Em seguida, calcule o total geral de possibilidades de 
placas com 4 letras (incluindo repetição) e 3 algarismos (incluindo 
repetição) em qualquer ordem na placa. Deixe suas respostas finais 
em notação de produto ou de fatorial. 

 
 

Resolução   

Inicialmente, calculemos o total de placas no formato “Letra-Letra-
Algarismo-Algarismo-Algarismo-Letra-Letra”, lembrando que podemos 
ter repetição de letras e algarismos. 
Desta forma, temos 26 possibilidades de escolha para cada letra (L) e 
10 possibilidades de escolha para cada algarismo (A). Observando 
que para cada escolha de letra, ou algarismo, podemos ter todas as 
outras possibilidades das outras letras e algarismos, utilizaremos o 
princípio fundamental da contagem (princípio multiplicativo) como 
sugere o esquema abaixo: 
 

 
 

Logo, o total de placas no formato citado é 4 326 10 . 
 

Agora, calculemos o total de placas que podemos ter com 4 letras e 3 
algarismos onde o formato (posições das letras e algarismos numa 
determinada placa) é livre, isto é, podemos organizar as letras e 
algarismos com todas as possibilidades. 
Desta forma, vamos escolher primeiramente a posição das letras. 
Assim, devemos escolher 4 posições entre as 7 possibilidades que 

determinam uma placa: 4

7 35C  

Note que temos 35 possibilidades de posicionamento das letras e 
consequentemente ficam determinadas as posições dos algarismos.  
Utilizando novamente o princípio fundamental da contagem, temos: 
 

- 26 possibilidades para cada letra, 
- 10 possibilidades para cada algarismo e  
- 35 diferentes formatos de placa 
 

O total de possibilidades de placas é  4 335 26 10 . 

 

Equipe desta resolução 
 
 
 

Biologia 
Camila Lopes Purchatti 

Marcelo Fernando Nogueira de Castro 
 
 

Física 
Danilo José de Lima 

Leonardo Donisete da Silva 
 
 

Geografia 
Cassiano Henrique Santana 

José Luís Dias Lobato 
 
 

História e Filosofia 
André Gustavo Bengtson 
Roberta Marcelino Veloso 

 
 

Matemática 
Alessandro Fonseca Esteves Coelho 

André Luigi da Silva 
 
 

Química 
José Roberto Migliato Filho 

Tathiana de Almeida Guizellini 
 
 

Revisão e Publicação 
Daniel Simões Santos Cecílio 

Fabiano Gonçalves Lopes 
Felipe Eboli Sotorilli 

 
 

Digitação e 
Diagramação 

Aureci Luna 
Matheus luna 

 

L L A A
S 

A L L 

26 26 10 10 10 26 26 

 4 326 10  


