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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 
 QUESTÃO 01   

Leia o trecho de A divina comédia, escrita pelo poeta italiano Dante 
Alighieri (1265-1321), no início do século XIV. 
 

Como, em seu Arsenal1, os venezianos 
fervem, no inverno, o pegajoso pez2, 
pra de seus lenhos3 consertar os danos, 
 
pois, não podendo navegar, ao invés 
há quem renove o lenho, ou calafete4 
o casco que viagem muita fez; 
 
e um na proa, na popa outro arremete, 
um faz o remo, outro torce o cordame, 
um remenda a grã vela, outro o traquete5. 

 
(A divina comédia, 2009.) 

 
1 arsenal: lugar de conserto de navios. 
2 pez: piche. 
3 lenho: barco. 
4 calafetar: vedar, fechar. 
5 traquete: mastro. 
 
Nos versos, o poeta refere-se ao trabalho de reparação dos navios 
venezianos. Descreva a natureza do trabalho desenvolvido no arsenal 
e explique o motivo da crise econômica das cidades italianas a partir 
do final do século XV. 

 
 

Resolução   
O Arsenal de Veneza foi construído em meados do século XII, durante 
o período republicano. O Arsenal foi considerado responsável por 
solidificar o poderio naval veneziano, sendo associado ao seu período 
de esplendor, pois, devido aos navios lá construídos, Veneza 
controlou parte significativa do Mar Mediterrâneo Oriental. O Arsenal 
de Veneza é considerado o principal exemplo de produção em moldes 
fabris no contexto pré-Revolução Industrial. Cada parte do Arsenal 
produzia uma peça de navio ou outros equipamentos marítimos, como 
cordas e munições. Sua capacidade de produção era admirável devido 
à sua alta eficiência. A partir dos versos de Alighieri, podemos 
observar o destaque conferido ao autor à divisão do trabalho existente 
no Asernal, observada no trecho “um faz o remo, o outro torce o 
cordame, um remenda a grã-vela, outro o tranquete”. O espaço 
chegou a contar com aproximadamente 16.000 trabalhadores, sendo 
que sua produção era dividida em 3 etapas, e os trabalhadores de 
cada uma delas tornavam-se altamente especializados em sua área 
de produção. O Arsenal era capaz de produzir um navio em um dia, 
em oposição aos outros lugares nos quais levavam-se meses. 
A crise das cidades italianas no século XV esteve relacionada à 
decadência do Império Bizantino e à abertura de novas rotas pelos 
portugueses. Em 1453, o sultão Maomé II conquistou triunfalmente 
Constantinopla, de modo que a tradicional rota de especiarias passou 
a ser controlada pelos turcos. Assim, as cidades venezianas perderam 
seu tradicional parceiro comercial: Gênova reconheceu seus novos 
senhores, no entanto, seus mercadores passaram a investir na 
península ibérica, em busca de novas rotas para o Oriente; Veneza 
também foi prejudicada, mas em menor medida, pois sua principal rota 
de especiarias passava por Alexandria (Egito), região que ficou livre 
da dominação otomana até 1517. A estratégia portuguesa para atingir 
as Índias a partir do Périplo Africano também teve como resultado o 
abalo do monopólio dos comerciantes italianos. Os principais marcos 
da expansão marítima portuguesa foram: a conquista de Ceuta (1415), 
a descoberta do arquipélago de Madeira (1420), a passagem pelo 
Cabo do Bojador (1434), a passagem pelo Cabo da Boa Esperança 
por Bartolomeu Dias (1488) e a chegada da expedição de Vasco da 
Gama às Índias (1498). 
 

 
 

 QUESTÃO 02   
Leia o trecho do romance Dom Casmurro (1899), de Machado de 
Assis (1839-1908), em que o personagem Bento apresenta ao amigo 
Escobar os bens de sua família. 
 
– Não, agora não voltamos mais [a viver na fazenda]. Olhe, aquele 
preto que ali vai passando, é de lá. Tomás! 
– Nhonhô! 
Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço; 
chegou-se a nós e esperou. 

– É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? 
– Está socando milho, sim, senhor. 
[...] 
– Bem, vá-se embora. 
Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, 
aquele outro Damião... 
– Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. 
Com efeito, eram diferentes letras, [...] distinguindo-se por um apelido 
ou da pessoa [...] ou de nação como Pedro Benguela, Antônio 
Moçambique. 
– E estão todos aqui em casa? perguntou ele. 
– Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não 
era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça: a maior 
parte ficou lá. 

(Dom Casmurro, 1994.) 
 
O enredo de Dom Casmurro transcorre na cidade do Rio de Janeiro, 
capital do Império brasileiro. A partir da análise do trecho, explicite a 
visão do proprietário sobre os seus escravos, as origens desses 
escravos e os tipos de exploração escravista na sociedade brasileira 
do século XIX. 

 
 

Resolução   
A obra machadiana tem como cenário predominante o 

ambiente urbano do Rio de Janeiro do século XIX, sendo, portanto, 
constantes as referências aos escravos e à escravidão em suas obras. 

Em “Dom Casmurro”, o excerto fornecido permite diversas 
observações sobre a visão de Bentinho para com seus escravos. 
Primeiramente, Bentinho os têm como objetos, pois incluem os 
escravos em uma lista maior de bens familiares. Tal visão está de 
acordo com a lógica jurídica do período, na qual os escravos eram 
tratados como bens semoventes, ao mesmo nível de animais 
domésticos. Outro fator importante na visão de Bentinho é a 
naturalidade com que trata a escravidão, não sofrendo qualquer 
constrangimento aparente ao falar de seus escravos. Tal aspecto 
revela a sua posição simpática ao uso do trabalho cativo. Não 
obstante, trechos do texto – como “vá-se embora” – demonstram uma 
atitude senhorial de Bentinho para com seus escravos. Nota-se 
também o caráter paternalista da visão do personagem, pois, ao 
mesmo tempo em que dá ordens, o escravo Tomás responde ao seu 
senhor com um afetivo “Nhonhô” ao ser chamado. Finalmente, a clara 
visão de Bentinho a respeito da importância financeiras dos escravos 
para a família é aparente no final do excerto, ao descrever as diversas 
formas de rendas provenientes dos escravos. 

O texto fornece elementos para identificar as origens dos 
escravos mencionados, tendo em vista que o escravo africano e seus 
descendentes usualmente não tinham sobrenome, mas sim utilizavam 
o nome da região ou do grupo étnico do qual eram originários. No 
texto, aparecem os exemplos de Pedro Benguela – região localizada 
no atual norte de Angola, sendo o terceiro maior posto escravagista da 
costa africana,– e Antônio Moçambique – província localizada na parte 
oriental do sul da África.  

Finalmente, os tipos de exploração escravista na sociedade 
brasileira do século XIX citados no texto são: o uso dos escravos nas 
lavouras brasileiras, com o uso dos escravos na diversas etapas da 
produção de produtos como café ou açúcar e a escravidão ao ganho, 
na qual os escravos urbanos vagavam pelas cidades realizando 
pequenos ofícios remunerados, como trabalho doméstico, vendas ou 
estivagem, retornando ao senhor depois de um tempo determinando, 
sendo que maior parte da quantia conquistada pelo escravo ficava ao 
senhor. Finalmente, nota-se a referência ao aluguel de escravos, 
sendo que tais escravos eram voltados para trabalhos domésticos. O 
aluguel era realidade cotidiana no século XIX, existindo inúmeros 
anúncios de jornais a respeito, bem como empresas voltadas para 
promover o aluguel de escravos. 
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 QUESTÃO 03   

 
(http://acervo.folha.uol.com.br) 

 
O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, 
publicou no jornal paulistano Folha da Noite essas caricaturas de 
Getúlio Vargas. Elas retratam as reações de Getúlio às condições 
históricas de cada ano de seu governo, de 1930 a 1937. 
Escolha dois quadrinhos, cite o momento histórico que cada um 
representa e explique as razões das reações emocionais de Getúlio a 
esses momentos. 

 
 

Resolução   
As caricaturas retratam o governo de Vargas entre sua ascensão ao 
poder, a partir da Revolução de 1930, e o estabelecimento do Estado 
Novo, em 1937. De modo geral, destacamos como principais 
episódios relacionados aos anos retratados: 1930 – Revolução de 
1930 e chegada de Vargas ao poder; 1931 – governo provisório, sem 
episódios de questionamento ao seu governo e tentativa de valorizar o 
café a partir da criação do Conselho Nacional de Café; 1932 – 
Revolução de 1932 ameaça o governo varguista; 1933 – convocação 
da Assembleia Nacional Constituinte; 1934 – Promulgação da Carta 
Magna de 1934 e eleição indireta de Vargas para a presidência; 1935 
– Fracasso da Intentona Comunista; 1936 – Descontentamento com a 
aproximação das eleições presidenciais e preparação para a 
centralização política; 1937 – Implantação do Estado Novo.  
No quadrinho que representa o ano de 1932, a expressão de Getúlio é 
de descontentamento e contrariedade. Nesse ano, Vargas liderava o 
Governo Provisório, estabelecido após a derrubada do presidente 
Washington Luís na Revolução de 1930. Desde então, a antiga 
constituição tinha sido suspensa e não havia ainda sido substituída, 
em uma situação política que passa a ser apontada pelos paulistas 
como uma ditadura. Diante dessa situação, os paulistas formaram a 
Frente Única Paulista (FUP) e o Exército constitucionalista para exigir 
a elaboração de uma nova constituição. A Revolução 
Constitucionalista de 1932 foi derrotada militarmente pelas tropas 
governistas, no entanto, atingiu seu principal objetivo pois Vargas 
convocou finalmente uma Assembleia Constituinte. 
O quadrinho de 1937 representa Vargas com um semblante irritadiço e 
impaciente, em alusão aos momentos de tensão durante o 
estabelecimento do Estado Novo nesse mesmo ano.  Em 10 de 
novembro de 1937, antes que se realizassem as novas eleições 
presidenciais (como previa a Constituição de 1934), Vargas 
suspendeu a lei máxima do país e instaurou o Estado Novo. Para 
justificar essa centralização política, o governo tinha elaborado em 
setembro do mesmo ano o Plano Cohen, um conjunto de documentos 
forjados que previam a implantação do comunismo no Brasil. Os 
documentos foram apreendidos com grande alarde, como forma de 
dar visibilidade ao plano e justificar o estabelecimento do Estado 
Novo. 

 
 

 QUESTÃO 04   
Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do 

conflito militar, formam uma parte básica do “lado sombrio” da 
modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com 
um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas 
substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em 
qualquer um dos dois séculos precedentes. No presente século, até 
agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, 
uma proporção mais alta da população do mundo do que no século 
XIX, mesmo considerando-se o crescimento geral da população. 

(Anthony Giddens. As consequências da modernidade, 1991.) 
 

As duas Grandes Guerras do século XX tiveram, em alguns aspectos, 
causas semelhantes. Cite dois fatores comuns que desencadearam 
tais guerras e cite duas razões de suas naturezas destruidoras. 

 
 

Resolução   
Como causas comuns às Grandes Guerras Mundiais (1914-1918) e 
(1939-1945) podemos citar:  
O Nacionalismo: Tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, 
as questões nacionalistas provocaram o aumento de tensões entre os 
beligerantes. Na Primeira Guerra Mundial, pode-se citar o desejo de 
povos eslavos na Bósnia-Herzegovina de se separar do Império 
Austro-Húngaro e juntar-se à Sérvia, deteriorando as relações dos 
países na península balcânica. Outro elemento possível de ser citado 
é o pangermanismo, ideias que pregavam a união de todos os povos 
de ascendência germânica sob o governo alemão. O pangermanismo 
também está presente nas ideias nazistas hegemônicas na Alemanha 
durante a década da Segunda Guerra Mundial. Tais desejos 
pangermânicos promoveram a Anchluss (anexação político-militar da 
Áustria) e a Crise dos Sudetos e no Tratado de Munique. 
As tensões territoriais: As rivalidades geradas pelas disputas nas 
fronteiras da Europa também estão presentes nas causas das duas 
guerras mundiais. A região da Alsácia-Lorena, disputada por França e 
Alemanha, foi um motivo de litígio entre os dois países em ambas as 
guerras. Ademais, a teoria nazista do Espaço Vital incentivou o avanço 
militar alemão em países vizinhos, promovendo assim o agravamento 
das relações entre a Inglaterra e a França com a Alemanha. 
Finalmente, questões territoriais também motivaram a articulação 
soviética durante a década de 1930, com interesse de expansão no 
leste Europeu, deteriorando a crise política na Europa do período. 
O militarismo: A valorização dos militares, o alto prestígio dos 
exércitos em vários países europeus e a forte preocupação política 
com desenvolvimento de bélico também contribuíram para a eclosão 
de ambas as guerras mundiais. Em termos gerais, o período da “paz 
armada” reflete a valorização de sentimentos militaristas nos países 
europeus, porém, é possível citar como um exemplo específico o 
grande investimento na marinha de guerra pela Alemanha, 
ameaçando a soberania inglesa no contexto; na Segunda Guerra 
Mundial, o alto investimento Alemão nas forças armadas e o 
rompimento com as restrições nas forças armadas implantadas pelo 
Tratado de Versalhes (1919). A ideologia militarista também era uma 
marcante característica no Japão desde a virada do século XIX para o 
XX, com grandes investimentos militares iniciados pelo Imperador 
Matsuhito, e ao avanço territorial no extremo oriente, com o avanço 
sobre a Coreia com a Guerra Sino-Japonesa. Finalmente, o 
militarismo japonês culminou com a ascensão ao cargo de primeiro 
ministro do general militarista Hideki Tojo, desejoso da guerra com os 
EUA no início da década de 1940. 
 
Por sua vez, duas razões de suas naturezas destruidoras são: 
O desenvolvimento armamentista: Tanto na Orimeira como na 
Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos entram no conflito 
após um período de grandes investimentos bélicos, utilizando armas 
inovadoras e em escalas inéditas. Na Primeira Guerra Mundial, 
inaugurou-se o uso de Tanques no conflito, bem como existiu a ampla 
presença de metralhadoras e armas químicas como gases. Por sua 
vez, a Segunda Guerra Mundial assistiu ao advento das bombas 
nucleares lançadas ao Japão no final do conflito e também a um uso 
maciço de bombardeios aéreos. 
A incidência de epidemias e doenças: A falta de estrutura e os longos 
períodos nos frontes de batalha favoreceram o avanço de doenças 
nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Pode-se citar 
como exemplo a grande pandemia de gripe espanhola durante o ano 
de 1918. Por sua vez, o tifo epidêmico foi uma realidade constante na 
Europa durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente em 
campos de concentração mantidos pelo regime nazista. 
A alta urbanização do período e a destruição de infraestrutura inimiga: 
As guerras mundiais ocorreram após a consolidação das duas 
revoluções industriais na Europa, o que acarretou em altas densidades 
demográficas em locais de conflitos. Tal contingente populacional, 
além de serem vítimas colaterais no conflito, sofriam com a ausência 
de infraestrutura básica e com a escassez de alimentos e serviços 
básicos para sua sobrevivência. 
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 QUESTÃO 05   

 
(Pedro J. O. Machado e Fillipe T. P. Torres. Introdução à hidrogeografia, 2012. 

Adaptado. / Ana L. C. Netto. “Hidrologia de encosta na interface com a 
geomorfologia”. In: Antonio J. T. Guerra e Sandra B. Cunha. Geomorfologia, 2012. 

Adaptado.) 
 
A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia 
hidrográfica. Identifique a feição apontada pelo número 1 e explique a 
dinâmica apresentada na ampliação. Considerando as partes de um 
rio, defina jusante e montante. 

 
 

Resolução   
A feição apontada pelo número 1 é um divisor de águas, importante 
elemento constituinte de uma bacia hidrográfica por delimitar a área da 
bacia ou sub-bacia. É possível ainda identificar a feição 1 como topo 
ou cristas da superfície.  
A imagem ampliada reproduz a dinâmica do escoamento (em 
superfície e sub-superfície) das águas em uma bacia através de 
canais de drenagem interconectados e, em decorrência disso, a 
formação de um vale. Neste processo verifica-se a participação da 
água como agente erosivo e, portanto, modelador do relevo terrestre 
ao carregar sedimentos e outros elementos detríticos ou solúveis ao 
longo da encosta até o fundo do vale, alargando-o.  
A própria fonte da questão, ao expor “Hidrologia de encosta na 
interface com a geomorfologia”, dá uma importante dica para 
identificar a dinâmica presente na imagem ampliada. 
Jusante pode ser definido como todo ponto ou secção de um curso 
d’água qualquer que esteja no sentido da foz a partir de um 
referencial. Já o termo montante se refere a qualquer ponto ou porção 
que esteja em direção à nascente a partir de um referencial. Deste 
modo, a nascente sempre será o ponto mais à montante de um rio, 
enquanto a foz sempre será o ponto mais à jusante de um rio. 
 

 
 

 QUESTÃO 06   
Origem das peças do Boeing 787 – Empresa (país) 

 
(www.businessinsider.com. Adaptado.) 

 

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das 
multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o 
que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois 
fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia. 

 
 

Resolução   
Ocorre a fragmentação do processo produtivo das multinacionais. 
Com a globalização e a consequente expansão das fábricas globais, 
como a Boeing, e a Terceira Revolução Industrial com o consequente 
avanço dos meios de transporte e comunicação, as grandes 
multinacionais puderam espalhar pelo mundo a fabricação de 
diferentes partes do Boeing 787 com a montagem final nos Estados 
Unidos. Importante salientar que, como a produção envolve um 
produto de grande sofisticação tecnológica, as grandes partes do 
avião são fabricadas em países ricos como Japão, França, Itália e 
Coreia do Sul, além dos Estados Unidos. 
Os principais fatores que levam as empresas a adotar essa nova 
estratégia são menores custos operacionais, otimização da produção, 
redução do tempo de montagem final e terceirização. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   
O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os índios 

uapixanas, em Roraima, durante dezessete anos. Sem avisar, foi 
embora do Brasil e registrou, no Escritório Europeu de Patentes, os 
direitos de propriedade intelectual sobre dois compostos medicinais 
retirados de plantas usadas pela tribo. 

(Bertha K. Becker e Claudio Stenner. Um futuro para a Amazônia, 2008. Adaptado.) 
 

Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. 
Apresente dois motivos pelos quais essa prática ainda ocorre no 
Brasil. 

 
 

Resolução   
A prática levada a cabo pelo químico inglês é a biopirataria, que 
consiste na exploração, apropriação e utilização indevida (sem a 
autorização do Estado) dos recursos genéticos e das comunidades 
indígenas e locais, detentoras de conhecimentos tradicionais 
associados. A extração de princípios ativos, o tráfico de animais e a 
utilização do conhecimento da população indígena ou comunidades 
tradicionais podem ser citados como exemplos de biopirataria. 
O Brasil apresenta a maior biodiversidade do mundo em decorrência 
da grande variedade de climas e formações vegetais, e tal 
biodiversidade tem sido alvo constante de biopirataria pelas 
madeireiras e, principalmente, pelas indústrias de cosméticos e 
produtos farmacêuticos que, assim como o químico inglês, sintetizam 
princípios ativos obtidos em recursos e do saber tradicional de outros 
países e os patenteiam. É importante destacar que não há no Brasil 
uma legislação completa que regulamente todo o processo de 
obtenção do patrimônio genético e pesquisa em biogenética; além 
disso, a fiscalização é pouco eficiente devido à extensa faixa de 
fronteira, à precariedade dos órgãos fiscalizadores e à corrupção 
mediante pagamento de propina. 
 

 
 

 QUESTÃO 08   
Analise o mapa. 
 

 
(Milton Santos e María L. Silveira. O Brasil: território e sociedade no início do século 

XXI, 2006.) 
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Quais foram os dois critérios utilizados para a regionalização 
apresentada no mapa? Cite duas características da Região 
Concentrada. 

 
 

Resolução   
A divisão regional do Brasil, segundo os professores Milton Santos e 
Maria Laura Silveira, obedece à Terceira Revolução Industrial, cuja 
palavra-chave é a tecnologia e o meio técnico-científico-informacional, 
ou seja, as transformações no espaço geográfico causadas pela 
revolução tecnológica; a concentração da tecnologia, da ciência e da 
informação, o que explica a grande mudança nessa divisão regional 
do Brasil – a Região Concentrada (fusão das regiões Sudeste e Sul do 
IBGE). 
A região Concentrada caracteriza-se pelos maiores fluxos de 
mercadorias, capitais e informações e a implantação de infraestruturas 
técnicas que a sustentam. Além disso, é a região que concentra a 
maior população, as maiores indústrias, shopping centers, as 
principais vias de transporte e comunicação, as maiores cidades, 
universidades e tecnopolos. Portanto, é a região que reúne os 
principais meios técnico-científicos e as finanças do país. 
 

 
 

 QUESTÃO 09   
Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da 

mente no pensamento e na consciência; o homem era o animal 
consciente, o “animal racional”. Porém, segundo Schopenhauer, 
filósofo alemão do século XIX, sob o intelecto consciente está a 
“vontade inconsciente”, uma força vital persistente, uma vontade de 
desejo imperioso. Às vezes, pode parecer que o intelecto dirija a 
vontade, mas só como um guia conduz o seu mestre. Nós não 
queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela, 
encontramos motivos para ela porque a queremos; chegamos até a 
elaborar filosofias e teologias para disfarçar nossos desejos. 

(Will Durant. A história da filosofia, 1996. Adaptado.) 
 
Explique a importância da concepção do homem como “animal 
racional” para a filosofia. Como o conceito de “vontade inconsciente”, 
proposto por Schopenhauer, compromete a confiança filosófica na 
razão? 

 
 

Resolução   
O homem como “animal racional” remete a uma longa tradição 
filosófica clássica, que enfatiza a centralidade da razão na 
existência humana. Essa tradição pontua que a razão é o 
elemento mais determinante, de modo que o homem pode, 
mediante a razão, construir sabedorias, valores, princípios éticos 
etc. As bases do pensamento filosófico foram construídas a partir 
da concepção de que somos seres racionais e de que nossa 
vontade é racional. Segundo a filósofa Marilena Chauí, “somos 
seres racionais e nossa vontade é racional; por identificar razão e 
causa e por julgar que a realidade opera de acordo com relações 
causais, a Filosofia afirma que a realidade é racional.” 
A centralidade da razão foi questionada por Schopenhauer, a 
partir do conceito de “vontade inconsciente”, abordado no texto. 
Segundo esse conceito, não é somente a racionalidade a 
motivadora das ações humanas, mas também uma “força vital 
persistente, uma vontade de desejo imperioso”. O conceito de 
Schopenhauer compromete a confiança filosófica na razão pois 
retira sua centralidade nas motivações da vida humana, buscando 
considerar elementos subjetivos relativos à vontade e ao desejo. 
Para Schopenhauer, somos inconscientes diante dos mecanismos 
que regem a existência humana. O trecho sugere ainda que 
elaborações teológicas e filosóficas, ditas racionais, podem 
representar somente um disfarce para desejos que fogem do 
campo da razão. O conceito de vontade de Shopenhauer é 
frequentemente comparado e aproximado de conceitos 
psicanalíticos centrais desenvolvidos por Freud.   
 

 
 

 QUESTÃO 10   
Texto 1 

Entre os que se consideram a parte civilizada da 
Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para a 
determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da 
natureza e, em virtude dessa lei, o peixe que alguém apanha no 
oceano torna-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-
lo, pelo esforço que o retira daquele estado comum em que natureza o 
deixou. Deus, ao dar o mundo em comum a todos os homens, 

ordenou-lhes também que trabalhassem. Aquele que, em obediência a 
esta ordem de Deus, dominou, lavrou e semeou parte da terra, 
anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum outro 
tinha direito. 

(Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.) 
 

Texto 2 
Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado 

primitivo, quando, colocado pela natureza a igual distância da 
estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, é impedido 
pela piedade natural de fazer mal a alguém. Mas, desde o instante em 
que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, 
desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho 
tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em 
campos que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo 
se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as 
colheitas. 

(Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens, 1991. Adaptado.) 

 
Qual a diferença entre os dois textos no tocante à origem do direito à 
propriedade? A partir dos textos, explique como os autores 
influenciaram o desenvolvimento do pensamento liberal e do 
pensamento socialista. 

 
 

Resolução   
Para John Locke, a propriedade privada era um direito natural, assim 
como a vida e a liberdade. Para o autor, a propriedade era o cerne da 
instituição da sociedade civil, sendo a principal finalidade da união dos 
homens em comunidades. No texto, o autor confere o direito à 
propriedade ao resultado de um trabalho, comparando aquele que 
teve o trabalho de apanhar um peixe no oceano, portanto tem direito a 
ele, aos homens que dominaram, lavraram e semearam parte da terra, 
tendo portanto direito a ela. Para Locke, a propriedade era “tudo o que 
pertence” a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus 
bens, sendo fundamental a preservação da propriedade. Para Locke, 
trabalho e propriedade privada estavam intrinsecamente relacionados, 
sendo o trabalho o fundamento originário da propriedade. O homem, 
para o autor, era naturalmente livre e proprietário de sua pessoa e seu 
trabalho, enquanto a terra fora dada por Deus a todos os homens. 
Desse modo, ao trabalhar, o homem incorporava seu trabalho à 
matéria bruta (antes em estado natural), tornando sua propriedade 
“privada”, estabelecendo sobre ela um direito particular do qual 
estavam excluídos todos os demais. Para o autor, segurança e 
tranquilidade eram necessárias ao gozo da propriedade, de modo que 
todos consentem instituir o corpo político. Os direitos naturais 
humanos, dentre eles o direito à propriedade, devem limitar o poder do 
Estado, evidenciando assim a influência de Locke para o pensamento 
liberal. O liberalismo político buscou a legitimidade do poder nas 
teorias contratualistas e no consentimento dos cidadãos, como 
desenvolvidos na teoria de Locke. 
Para Rousseau, a propriedade é a origem da desigualdade entre os 
homens. O autor desenvolveu a teoria do “bom selvagem”, que seria o 
homem vivendo livre e em harmonia em seu estado natural. No 
entanto, a propriedade foi responsável por abalar essa situação e 
instaurar a desigualdade, criando um falso pacto social que subordina 
um grupo de pessoas. A visão crítica sobre o estabelecimento da 
propriedade privada, enfatizando a possibilidade de abuso do poder 
conferido por esta, fez com que o pensamento de Rousseau 
influenciasse o pensamento socialista, que buscava o estabelecimento 
de uma sociedade mais igualitária e previa a abolição da propriedade 
privada.   
 

 
 

 QUESTÃO 11   
À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a 

realidade de forma mais rigorosa, tornando possível fazer previsões e 
transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras 
abordagens da realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida 
cotidiana, a vida afetiva, a arte e a filosofia. A confiança total na 
ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a 
única forma de resposta às perguntas que o homem se faz e a única 
capaz de resolver os problemas humanos. 

(Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins. Temas de filosofia, 1992.) 
 

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre 
mito e ciência. Considerando a expressão “confiança total na ciência”, 
explique como o próprio conhecimento científico pode se transformar 
em mito. 
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Resolução   
Os mitos são explicações usadas por sociedades para 

geralmente obter diversas respostas cotidianas e encontrar seu lugar 
entre os demais seres da natureza. A verdade dos mitos é concluída 
pela intuição absoluta, sem recorrer ao raciocínio ou à 
experimentação, sendo que, portanto, os mitos não obedecem à lógica 
da verdade empírica nem da verdade científica. Por sua vez, o 
conhecimento científico busca compreender a realidade através da 
observação, da formulação de hipótese, da experimentação, havendo 
inclusive a previsão de possíveis falhas nas tentativas de descobrir as 
relações necessárias e universais entre os fenômenos. Portanto, 
diferentemente do mito, segundo o qual a verdade é absoluta, no 
método cientifico há uma ampla abertura para ao experimentalismo e 
ao questionamento, fundamentais no método lógico e racional e 
contrários à verdade presente nos mitos. 

"A crença total na ciência", por sua vez, aproxima-se dos 
mitos pois despreza outras formas de obtenção da verdade e do 
conhecimento diferentes da própria, sendo, portanto, a única válida e 
inquestionável – característica esta contraditória com o próprio método 
científico, aberto a hipóteses e ao questionamento. Ademais, 
aproxima-se dos mitos pois, sendo uma crença total, a ciência seria 
infalível e depositária de toda a confiança na resolução dos problemas 
humanos, características presentes nos mitos e em sua verdade. 

 
 

 
 QUESTÃO 12   

Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, 
a primeira gera-se e cresce graças ao ensino – por isso requer 
experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é adquirida em 
resultado do hábito. Não é, pois, por natureza, que as virtudes se 
geram em nós. Adquirimo-las pelo exercício, como também sucede 
com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-
las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se 
arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. 
Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim 
com a temperança, a bravura etc. 

(Aristóteles. Ética a Nicômaco, 1991. Adaptado.) 
 
Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das 
virtudes se diferencia de uma concepção inatista, para a qual as 
virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a 
importância dessa concepção aristotélica no campo da educação. 

 
 

Resolução   
A filosofia se debruçou por diversas vezes a respeito da 

origem dos princípios racionais, sendo que a filosofia fornece duas 
respostas para este questionamento. 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”. Alguns filósofos que defendem a tese do inatismo são 
Platão, em obras como Mênon ou a República, e Descartes, em 
Discurso do Método e nas Meditações Metafísicas. 

Por sua vez, para Aristóteles, a visão a respeito da origem da 
virtude intelectual é gerada graças ao ensino, sendo fundamental a 
experiência e o tempo para o desenvolvimento do raciocínio. 
Acrescenta ainda que tais virtudes são adquiridas pelo exercício e pelo 
tempo. Desta forma, sua visão confronta a teoria do inatismo, 
Ademais, é possível notar, na visão de Aristóteles fornecida pelo texto, 
a importância dada pelo autor à prática, como na afirmação final na 
qual os arquitetos se formam ao construir, e os músicos aprendem 
também com a prática. 

Desta forma, ao defender a origem dos princípios racionais e 
também morais a partir da prática e da experiência, a visão aristotélica 
tem grande importância no campo da educação, ao defender a 
necessidade da prática e da experiência para o desenvolvimento das 
virtudes. A própria fundação do Liceu por Aristóteles reforça a relação 
de sua filosofia para com a educação. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

 QUESTÃO 13   
Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa 
de variedades da televisão brasileira. 
 

No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um 
gorila no zoológico de Cincinatti, nos Estados Unidos. Para salvar a 

criança, o animal foi morto com um tiro. [...] Apesar de trágico, o 
episódio trouxe à tona o interesse pelo comportamento desses 
ancestrais que são tão próximos dos humanos. 

(http://g1.globo.com/fantástico, 05.06.2016). 
 

Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas 
afirmações: que os gorilas são ancestrais dos humanos e que há 
proximidade entre essas espécies. 
A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está 
correta? Justifique sua resposta, apresentando um argumento 
fundamentado na biologia evolutiva que indique se está certa ou se 
está errada. 
No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os 
dados sobre parentesco genético obtidos pela biologia molecular, o 
que significa dizer que essas duas espécies são próximas. 

 
 

Resolução   
Em biologia evolutiva, um ancestral é o organismo que dá origem a 
dois ou mais ramos em um cladograma. No exemplo abaixo, tome A, 
B e C como diferentes espécies que compartilham ancestrais comuns. 

 
No caso em questão, apesar de ambos serem primatas, os gorilas 
não são ancestrais dos humanos. Equívocos semelhantes vêm 
sendo cometidos em relação a outro primata ainda mais próximo da 
espécie humana, o chimpanzé. 
Na realidade, o que ocorre é que, assim como com outros primatas, os 
humanos são apenas mais uma espécie, e a separação entre os 
humanos e os gorilas iniciou-se aproximadamente há cerca de 10 
milhões de anos. Isso pode ser observado na ilustração a seguir: 
 

 
(Fonte: http://segundocientista.blogspot.com.br/2015_02_01_archive.html. Acesso em 

18/12/2016) 
 

Assim sendo, não apenas os gorilas, mas nenhum outro primata vivo 
atualmente pode ser considerado ancestral dos humanos. Estes 
animais e os humanos compartilham um ancestral comum, que se 
encontra a mais ou menos tempo na história evolutiva. 
 

Em relação à proximidade genética, duas espécies são 
consideradas próximas quando apresentam partes do seu 
genoma em comum, ou seja, quanto mais partes em comum, 
maior a proximidade. 
Isso é observado frequentemente quando analisamos espécies que 
são, sabidamente, evolutivamente próximas. Neste contexto, é 
possível verificar que as sequências de bases nitrogenadas 
resultantes do sequenciamento molecular são, em muitos casos 
idênticas, em duas espécies, para determinadas proteínas. 
Ao se conduzir estudos deste tipo, a proximidade esperada entre o 
homem e o gorila é realmente bastante grande, por se tratarem de 
organismos que se separaram em um tempo relativamente recente. 

http://segundocientista.blogspot.com.br/2015_02_01_archive.html
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No entanto, esta proximidade seria ainda maior ao fazermos 
comparações semelhantes com os chimpanzés, ou seria menor, se 
compararmos os humanos com animais sabidamente menos 
próximos, como os gibões e/ou os símios do velho mundo ou do novo 
mundo. 
A imagem a seguir mostra com clareza como este tipo de análise é 
feito. Esta representação, reproduzida a partir do trabalho de Pearson 
e Lipman, de 1988, traz a comparação na sequência do DNA de um 
primata (CHPHBA) e de um coelho (RABHBA), em relação ao gene da 
molécula de hemoglobina. Pode-se observar que grande parte da 
cadeia é idêntica nestes animais, e apenas algumas bases 
nitrogenadas encontram-se diferentes. Isso indica certo grau de 
proximidade evolutiva que pode ser representado em porcentagem de 
homologia de bases calculado a partir de ferramentas de 
biotecnologia. 

 
(Fonte: http://www.pnas.org/content/85/8/2444.full.pdf. Acesso em 18/12/2016) 

 
 

 
 QUESTÃO 14   

Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, inúmeras reportagens sobre a qualidade das 
águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram 
veiculadas pelos meios de comunicação. Dentre as preocupações, 
estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das 
provas de remo e canoagem da Rio 2016. 

 
Esgoto e poluição reduzem a quantidade de oxigênio na lagoa, o que mata os 
peixes. Prefeitura tem monitorado a qualidade da água no local. O governo 
promete melhorar o saneamento na área. 

(http://esporte.uol.com.br, 24.03.2013.) 
 

Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo 
de esgoto nas águas da lagoa reduz a concentração de oxigênio na 
água e explique qual é a variação esperada no tamanho das 
populações dos organismos vertebrados e no tamanho das 
populações dos microrganismos anaeróbicos que compõem o 
ecossistema da lagoa. 

 
 

Resolução   
Eutrofização é o nome que se dá ao fenômeno causado pelo 
lançamento de grandes quantidades de matéria orgânica em corpos 
d’água, sendo este mais comum em lagos do que em rios ou mar 
aberto. Isso acontece porque em ambientes lênticos a movimentação 
da água costuma ser menor, e há pouca renovação desta. Nos 
ambientes lóticos e em mar aberto, o constante movimento da água 
provoca mistura dos componentes, e a presença de afluentes e/ou 
nascentes, no caso dos rios, e do grande volume de água, no caso 
dos oceanos, costuma diminuir o tamanho do problema, com 
exceções. 
A eutrofização pode ser causada pela matéria orgânica presente em 
esgoto não tratado, principalmente esgoto doméstico, por resíduos de 
fertilizantes utilizados na agricultura ou por causas naturais, como a 
decomposição de restos vegetais que eventualmente caiam sobre a 
superfície da lagoa ou sejam levados até esta pelas chuvas. 
No caso concreto exposto pela questão, o esgoto lançado na Lagoa 
Rodrigo de Freitas promove um aumento na concentração de nitratos 
e fosfatos, que propicia uma proliferação excessiva das algas. O 
excesso de matéria orgânica aliado ao excesso de microrganismos 
leva ao escurecimento das águas, dificultando a penetração da luz 

solar na lagoa e, consequentemente, a diminuição do processo 
fotossintético. A fotossíntese promove a produção de açúcares e de 
oxigênio (O2), e a redução na taxa fotossintética acarreta menor 
liberação de O2 no meio. A diminuição da produção de oxigênio, 
consequência da menor disponibilidade de luz e do aumento do 
consumo por parte dos microrganismos, determina a redução na 
quantidade de oxigênio dissolvido, o que penaliza os organismos 
aeróbicos, ou seja, aqueles que dependem de O2 para sobreviver e, 
portanto, terão a população diminuída devido à escassez deste gás. 
Vertebrados, como os peixes da lagoa ou aves piscívoras, que se 
alimentam de tais peixes, terão a população reduzida, uma vez que, 
direta ou indiretamente, dependem da disponibilidade de O2 na água. 
Com a morte dos peixes, ocorre proliferação excessiva de bactérias 
anaeróbicas, que decompõem os peixes mortos. É importante 
salientar que fungos decompositores podem eventualmente também 
estar presentes, mas estes, sendo aeróbicos, não são solicitados na 
resposta da presente questão. 
Assim, resumindo, tem-se a sequência de eventos: aumento na 
quantidade de alimento disponível (esgoto); proliferação excessiva de 
algas; escurecimento da água; diminuição da fotossíntese; diminuição 
do oxigênio disponível (devido ao aumento do consumo e a diminuição 
da produção); morte dos peixes e predadores destes, com 
consequente diminuição no tamanho das populações; e 
proliferação de bactérias anaeróbicas, com o aumento da 
população destas, que neste caso atuam como decompositoras. 
 

 
 

 QUESTÃO 15   
AUTORIZADOS TESTES EM HUMANOS DE SORO CONTRA PICADAS DE ABELHAS 

 

 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o teste 
em humanos de um soro antiveneno, conhecido como soro antiapílico, 
que pode aumentar as chances de uma pessoa sobreviver a um 
ataque de abelhas. 
O produto foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos 
de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp de Botucatu, 
em parceria com o Instituto Vital Brazil, de Niterói – RJ. O 
medicamento é recebido por via intravenosa e é capaz de mitigar os 
problemas causados pelas picadas de abelhas africanizadas, as mais 
comuns no Brasil. Quando um adulto é picado por mais de 200 
insetos, o corpo recebe uma quantidade de veneno suficiente para 
causar lesões nos rins, fígado e coração, debilitando esses órgãos. A 
maioria das mortes acontece pela falência dos rins. 

(www.unesp.br, 15.03.2016. Adaptado.) 
Cite, em três etapas, os principais procedimentos realizados no 
processo de produção do soro. Explique por que o soro antiapílico é 
mais indicado que uma vacina para o tratamento de uma pessoa que 
tenha sofrido um ataque de abelhas. 

 
 

Resolução   
O soro terapêutico é uma forma de imunização passiva através da 
qual o organismo recebe anticorpos prontos previamente sintetizados 
por outro organismo. Este tipo de imunização é de extrema 
importância, uma vez que sua ação é imediata visando à neutralização 
rápida e eficiente do antígeno externo, o veneno da abelha no caso do 
texto dado pelo exercício. Os soros são utilizados em situações de 
extrema gravidade que requerem a imediata intervenção médica, 
uma vez que a ação do sistema imune demoraria horas e, sendo 
tardia, ofereceria riscos de morte para o indivíduo que se acidentou. 
Dependendo da finalidade e dos tipos de anticorpo que os compõem, 
são exemplos de soros: 
- Soro antiapílico: contra picadas de abelhas 
- Soro antitetânico: contra a bactéria Clostridium tetani causadora do 
tétano, que pode ser adquirida através de cortes e ferimentos com 
superfícies sujas e/ou enferrujadas. 
- Soro antirrábico: contra o vírus da raiva, que pode ser adquirido 
através de mordidas de morcegos hematófagos ou de cães de rua 
sem vacinação conhecida. 
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- Soro antiescorpiônico: contra veneno de escorpião, um aracnídeo 
que produz e inocula veneno como mecanismo de defesa e captura de 
presas. 
- Soro antiofídico: contra toxinas presentes no veneno de serpentes 
peçonhentas, como a cobra-coral (soro antielapídido), jararaca (soro 
antibotrópico) e cascavel (soro anticrotálico). 
- Soro antiaracnídico: contra toxinas presentes no veneno de 
aranhas, como a viúva negra (gênero Latrodectus) e armadeira 
(gênero Phoneutria). 
A síntese do soro segue as seguintes etapas: 
1. Obtenção do antígeno. O antígeno é uma macromolécula capaz 
de desencadear uma resposta imune específica, podendo estar, por 
exemplo, presente em venenos (como de abelhas e aracnídeos), em 
alguma porção de vírus ou até na cápsula ou parede celular de 
algumas bactérias patogênicas. Esta é uma etapa crucial, pois irá 
determinar a especificidade e ação do soro, uma vez que anticorpos 
são moléculas com atividade específica, ou seja, anticorpos contra 
veneno de abelhas são eficazes apenas contra veneno deste tipo de 
artrópode, sendo incapaz de neutralizar outros venenos.  
2. Inoculação do antígeno em um animal de grande porte, como 
por exemplo, o cavalo. O sistema imune deste animal reconhecerá o 
antígeno e iniciará uma resposta imune específica contra esta 
molécula, culminando na produção de anticorpos que serão lançados 
na corrente sanguínea a partir de leucócitos denominados 
plasmócitos.  
3. Retirada de sangue do animal e purificação do soro. Os cavalos 
são submetidos à sangria e o plasma sanguíneo é filtrado através de 
métodos laboratoriais que culminam no isolamento dos anticorpos 
específicos contra a toxina ou antígeno inoculado no animal. Como 
resultado, tem-se anticorpos prontos que podem ser utilizados em 
humanos que eventualmente necessitem de tal intervenção médica. 
 

Soro e vacina são distintas formas de imunização. Enquanto soro 
promove imunização passiva e imediata; vacina é uma forma de 
imunização ativa e profilática. Como citado anteriormente, soros são 
utilizados em situações de extrema gravidade que requerem a 
imediata intervenção médica e, como consequência de seu uso, o 
indivíduo neutraliza as toxinas e antígenos rapidamente, evitando 
danos decorrentes do acidente. O organismo apenas recebe os 
anticorpos prontos e não os produz (que demandaria dias), o que 
confere o imediatismo na sua ação. 
A vacina consiste na inoculação do antígeno morto ou atenuado, 
promovendo a articulação do sistema imune e visando ação profilática. 
Através da vacinação, o organismo receptor da vacina irá produzir 
seus próprios anticorpos, o que iria requerer dias, e, portanto, a 
vacina não tem ação imediata. Como consequência do recebimento 
de vacina, o organismo produz células de memória que futuramente 
irão neutralizar o antígeno (previamente inoculado) em um eventual 
encontro com este. Portanto, devido ao imediatismo de sua ação, o 
soro é mais indicado que a vacina para imunização em situações 
com este tipo de acidente. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   
Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do 
mar em uma série de tanques. No primeiro tanque, ocorre o aumento 
da concentração de sais na água, cristalizando-se sais de cálcio. Em 
outro tanque ocorre a cristalização de 90% do cloreto de sódio 
presente na água. O líquido sobrenadante desse tanque, conhecido 
como salmoura amarga, é drenado para outro tanque. É nessa 
salmoura que se encontra a maior concentração de íons Mg2+(aq), 
razão pela qual ela é utilizada como ponto de partida para a produção 
de magnésio metálico. 
 

 
(www2.uol.com.br/Sciam. Salina da região de Cabo Frio.) 

 

A obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga 
envolve uma série de etapas: os íons Mg2+ presentes nessa salmoura 
são precipitados sob a forma de hidróxido de magnésio por adição de 
íons OH–. Por aquecimento, esse hidróxido transforma-se em óxido de 
magnésio que, por sua vez, reage com ácido clorídrico, formando 
cloreto de magnésio que, após cristalizado e fundido, é submetido a 
eletrólise ígnea, produzindo magnésio metálico no cátodo e cloro 
gasoso no ânodo. 
 

Dê o nome do processo de separação de misturas empregado para 
obter o cloreto de sódio nas salinas e informe qual é a propriedade 
específica dos materiais na qual se baseia esse processo. Escreva a 
equação da reação que ocorre na primeira etapa da obtenção de 
magnésio metálico a partir da salmoura amarga e a equação que 
representa a reação global que ocorre na última etapa, ou seja, na 
eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. 

 
 

Resolução   
O nome do processo de separação utilizado é Cristalização 
Fracionada. 
 
A propriedade específica dos materiais na qual se baseia esse 
processo é a Solubilidade em água, em que os sais menos solúveis 
em água irão se precipitar primeiro. 
 
A reação que ocorre na primeira etapa de obtenção do magnésio 
metálico é adição de íons hidroxila, levando a precipitação do 
hidróxido de magnésio: 
 

 
 
Abaixo temos as reações anódicas e catódicas da eletrólise ígnea do 
cloreto de magnésio e em destaque sua reação global: 

 
Reação anódica:         
 
Reação catódica:       
 
Reação global:       

 
 

 
 QUESTÃO 17   

A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um 
fármaco amplamente utilizado como analgésico e antitérmico. De 
acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse 
medicamento devem conter de 95% a 105% da quantidade do 
fármaco declarada na bula pelo fabricante. A verificação desse grau 
de pureza é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco 
com solução de iodo (I2) a 0,050 mol/L, utilizando amido como 
indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação 
corresponde a um mol de dipirona sódica mono-hidratada. 
Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido 
de dipirona sódica mono-hidratada, cuja bula declara conter 500 mg 
desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 
28,45 mL de solução de iodo 0,050 mol/L, calcule o valor da massa de 
dipirona sódica mono-hidratada presente nesse comprimido e conclua 
se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem 
estabelecida na Farmacopeia Brasileira. 

 
 

Resolução   
O número de mols de I2 utilizados na titulação será dado por: 
 

 

 

Como a relação entre o iodo e a dipirona é 1:1, teremos: 
 

 
 
A partir desse número de mol e da massa molar da dipirona dada no 
enunciado, podemos calcular a massa real de dipirona no comprimido: 
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Agora devemos comparar esse valor com a massa teórica fornecida 
na bula: 
 

500 mg     100% 
 

        499,3 mg    % Dipirona 
 

%Dipirona = 99,86% 
 
Este valor de 99,86% está dentro da faixa de 95% a 105% desse 
fármaco estabelecida na Farmacopeia Brasileira. 
 

 
 

 QUESTÃO 18   
A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância 
amplamente empregada na preparação de cosméticos, como cremes, 
loções, desodorantes e óleos para banho. 
 

 
 

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta 
pureza e álcool isopropílico. 
 

Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de 
isopropila e as fórmulas estruturais do ácido mirístico e do álcool 
isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a 
equação, completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o 
miristato de isopropila. 

 
 

Resolução   
O composto miristrato de isopropila pertence a função éster, por 
possuir o grupo funcional característico desses compostos, conforme 
em destaque abaixo:  

 
As fórmulas estruturais do ácido mirístico (tetradecanóico) e do álcool 
isopropílico (propano-2-ol) são dadas a seguir, respectivamente: 
 

        
 

A reação de obtenção do miristrato de isopropila (esterificação) é dada 
por: 

  
 

 
 

 

 
 

 QUESTÃO 19   
Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg cada um e 
estão inicialmente sentados, em repouso, sobre uma gangorra 
constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio, 
no ponto O. Próxima a Carlinhos, há uma pedra de massa M que 
mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representado na 
figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 (posição inicial) 

 
 
Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e 
permanece em equilíbrio na posição final, representada na figura 2, 
com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam 
inicialmente. 
 

Figura 2 (posição final) 

 
 
Calcule o valor da relação VP / VC, sendo VP e VC os módulos das 
velocidades escalares médias de Pedrinho e de Carlinhos, 
respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. 
Em seguida, calcule o valor da massa M, em kg. 

 
 

Resolução   
Quando Carlinhos joga a pedra no chão, temos que o deslocamento 
angular de Pedrinho é o Mesmo que o de Carlinhos, assim a 
velocidade angular média dos garotos será igual, logo: 
 

 

 

Do equilíbrio da gangorra, presente na primeira figura, concluímos que 
a soma dos Momentos é igual a zero. Adotando como referencial 
(polo) o ponto O da figura, temos: 
 

 
 

Lembrando que, , e nesse caso a força F é o Peso de cada 
componente, e b é a distância da força ao ponto de referência, 
ficamos com, , assim: 
 

 
 
Cancelando a aceleração da gravidade e usando os valores presentes 
na primeira figura, ficamos com: 
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 QUESTÃO 20   
Um bloco de gelo de massa 200 g, inicialmente à temperatura de  
–10 ºC, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 
200 cal/ºC contendo água líquida a 24 ºC. Após determinado intervalo 
de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de 
4 ºC. 
 

O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde 
sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. 

 

 
 

Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o 
experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de 
calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo 
bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser 
atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida 
no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco gelo. 

 
 

Resolução   
Para calcular a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo 
devemos considerar três etapas: primeiramente calculamos a 
quantidade de calor para aquecer o gelo até a temperatura de fusão, 
depois calculamos a quantidade de calor para fundir o bloco de gelo e 
finalmente calculamos a quantidade de calor para aquecer a água 
proveniente da fusão até os 4 oC. Assim: 

( ) ( ) ( )gelo Fusão água
Q m c T m L m c T= ⋅ ⋅ ∆ + ⋅ + ⋅ ⋅ ∆ ⇒  

( )( ) ( ) ( )200 0,5 0 10 200 80 200 1 4 0Q    = ⋅ ⋅ − − + ⋅ + ⋅ ⋅ −   ⇒  

1.000 16.000 800Q = + + ⇒  
17.800 calQ =  

 

Ao alcançar o equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor 
trocada entre os corpos é nula, assim: 

0gelo água CalorímetroQ Q Q+ + =  

• A quantidade de calor trocada com a água presente 
inicialmente no calorímetro vale: 

( )1 4 24 20águaQ m c T m m= ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ − = −   

• A quantidade de calor trocada pelo calorímetro, vale: 
( )200 4 24 4.000 calQ C T= ⋅ ∆ = ⋅ − = −   

 

De posse dos valores acima: 
0gelo água CalorímetroQ Q Q+ + = ⇒  

17.800 20 4.000 0m− − = ⇒  
690 gm =  
 

 
 

 QUESTÃO 21   
O circuito representado é constituído por quatro resistores ôhmicos, 
um gerador ideal, uma chave Ch de resistência elétrica desprezível e 
duas lâmpadas idênticas, L1 e L2, que apresentam valores nominais de 
tensão e potência iguais a 40 V e 80 W cada. A chave pode ser ligada 
no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas uma parte do 
circuito de cada vez. 
 

 
 
Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de 
ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule as potências 
dissipadas pelas lâmpadas L1 e L2, quando a chave é ligada no ponto 
A. Em seguida, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L1 e 
L2, quando a chave é ligada no ponto B. 

 
 

Resolução   
Na primeira situação (chave na posição A) a lâmpada L1 está em curto 
circuito, portanto a d.d.p. (diferença de potencial) em seus terminais é 
zero e a sua potência é zero (veja figura abaixo). Para determinar a 
potência da lâmpada L2 calculamos sua resistência primeiro: 

2 2UP U i
R

UR
P

⇒ == ⋅ = ⇒  20R = Ω   

 
Isolando apenas a parte que nos interessa do circuito conforme 
figura abaixo, vemos que a lâmpada L2 está em série com os 
resistores portanto a resistência equivalente é a soma das 
resistâncias, isto é, 20 10 20 50+ + = Ω . Com isso determinamos a 
corrente total do cicuito: 

40 50eqU R ii= ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒   

0,8 Ai =   

 
Por fim, sabendo a resistência e corrente da lâmpada, determinamos a 
sua potência: 

2P U i R i= ⋅ = ⋅ ⇒  
2

220 0,8LP = ⋅ ⇒   

2
12,8 WLP =  

Ou seja, para a chave em A, temos: 

1
0LP =  

 

2
12,8 WLP =  

 
Na situação em que a chave está na posição B, a lâmpada L2 é que 
não estará submetida à nenhuma d.d.p. e, portanto, terá potência nula, 
conforme figura a seguir.  
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A lâmpada L1, no entanto, estará sob uma d.d.p. de 40 V, pois está em 
paralelo aos outros dois resistores do circuito, conforme a figura a 
seguir. Como esta é a tensão nominal, a sua potência será de 80 W. 

 
Portanto, com a chave em B, temos: 

1
80 WLP =  

 

2
0LP =  

 
 

 
 QUESTÃO 22   

Leia a matéria publicada em junho de 2016. 
 

Energia eólica deverá alcançar 10 GW nos próximos dias 
 

O dia mundial do vento, 15 de junho, terá um marco simbólico este 
ano. Antes do final do mês, a fonte de energia que começou a se 
tornar realidade no país há seis anos alcançará 10 GW, sendo que o 
potencial brasileiro é de 500 GW. A perspectiva é a de que, em 
metade deste tempo, o Brasil duplique os 10 GW. 

(www.portalabeeolica.org.br. Adaptado.) 
 

Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a 
cada três anos, calcule o ano em que o Brasil atingirá 64% da 
utilização do seu potencial eólico. Em seguida, calcule o ano 
aproximado em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu 
potencial eólico, empregando um modelo exponencial de base 2 e 
adotando log 2 = 0,3 no cálculo final. 

 
 

Resolução   
Estabelecendo a relação entre a fonte de energia eólica brasileira com 
o tempo, considerando que a utilização dobra a cada três anos, temos: 
 

( ) 3
0 2

t

P t P= ⋅  
 

Onde 0P  é o potencial elétrico brasileiro atingido em 2016, que 
segundo o texto do enunciado é igual a 10 GW. Logo, 
 

( ) ( )3 3
0 2 10 2

t t

P t P P t= ⋅ ⇔ = ⋅  
 

Para que o Brasil atinja 64% do seu potencial eólico, temos 
 

53 3 30,64 500 10 2 2 32 2 2 5 15 anos
3

t t t t t⋅ = ⋅ ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =  
 

Deste modo, o Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico 
no ano de 2031. 
 
De maneira análoga, para atingir 100% da utilização do seu potencial 
eólico, devemos ter 
 

( )

3 3 3100 100500 10 2 2 log log2
2 2

log100 log2 log2 2 0,3 0,3
3 3

1,7 0,1 17 anos

t t t

t t

t t

 = ⋅ ⇔ = ⇔ = ⇔ 
 

− = ⋅ ⇔ − = ⋅ ⇔

= ⋅ ⇔ =

 

Logo, o Brasil terá atingido seu potencial total no ano de 2033. 

 
 

 QUESTÃO 23   
Uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com 
velocidades constantes de 80 e 30 km/h, respectivamente. Suas rotas, 
como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de 
medidas iguais a α e β, respectivamente. Quando a lancha está no 
ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 10 km. 

 
 
Sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que 
o ângulo obtuso ˆLPM será igual a α + β. Em seguida, calcule a 

distância entre N e P, considerando ( ) 9cos
16

α + β = −  . 

 
 

Resolução   
Considere a figura abaixo:  
 

 
Traçam-se as retas paralelas r , s  e q  pelos pontos N , P  e L , 
respectivamente. 
Dessa forma, podemos afirmar que 
 

( )
( )

x ângulos correspondentes
y ângulos correspondentes
= α
= β

 

  

Assim, 
 

 ( )NPL x y ângulos opostos pelo vértice= +  
 

NPL = α + β   
 

Agora vamos calcular a distância entre N  e P . Para isso, 
consideremos a figura abaixo: 



 
 

 
 

 
O ELITE RESOLVE UNESP 2017 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 
 

 
Suponha que o navio e a lancha colidam após t  horas.  
 

Como a velocidade do navio é 30 km h , então a distância entre os 
pontos N  e P  é 30t . 
Como a velocidade da lancha é 80 km h , então a distância entre os 
pontos L  e P  é 80t . 
 

Pela Lei dos Cossenos, temos: 
 

2 2 2 2 cos( )NL NP PL NP PL= + − ⋅ ⋅ ⋅ α + β  
 

considerando 9cos( )
16

α + β = −  

 

2 2 2 910 (30 ) (80 ) 2 (30 ) (80 )
16

t t t t  = + − ⋅ ⋅ ⋅ − ⇔ 
 

 

 

2 2 2100 900 6400 2700t t t= + + ⇔   
 

2100 10000t= ⇔  2 1
100

t = ⇔   
 

0,1 ht =   
 

Para calcular a distância entre os pontos N  e P  , basta obter o valor 
da expressão 
 

30 (30 km h) (0,1h) 3 kmt = ⋅ =  
 

3NP km=   
 

 
 

 
 QUESTÃO 24   

Um cone circular reto de geratriz medindo 12 cm e raio da base 
medindo 4 cm foi seccionado por um plano paralelo à sua base, 
gerando um tronco de cone, como mostra a figura 1. A figura 2 mostra 
a planificação da superfície lateral S desse tronco de cone, obtido 
após a secção. 
Figura 1 

 
 
 

Figura 2 

 
 
Calcule a área e o perímetro da superfície S. Calcule o volume do 
tronco de cone indicado na figura 1. 

 
 

Resolução   
Temos a seguinte a figura: 

 
Área da superfície S. 
 

A superfície S é dada pela diferença entre o setor de raio 12 cm e o 
setor de raio 6 cm, ambos de 120°: 
 

2 2 2120 120A 12 6 48 12 36 cm
360 360s

° °
= ⋅ π ⋅ − ⋅ π ⋅ = π − π = π

° °
 

 

Perímetro da superfície S: 
 

O perímetro é dado pela soma dos arcos das circunferências de raio 6 
e 12 cm, ambos correspondentes a 120°, e o dobro da diferença entre 
os raios: 
 

( )120 120P 2 6 2 12 2 12 6
360 360S

° °
= ⋅ ⋅ π ⋅ + ⋅ ⋅ π ⋅ + ⋅ −

° °
 

( )P 4 8 12 12 12 P 12 1S S cm= π + π + = π + ⇒ = π +  
 

Volume do tronco de cone: 
 

O tronco de cone é dado pela diferença entre o volume do cone maior 
e o volume do cone menor, semelhante ao maior. 
 

Temos que a geratriz do tronco mede 6 cm, vamos determinar o raio 
da base menor r. 
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Raio menor: 
Utilizando a semelhança entre os sólidos, temos a seguinte relação: 
 

6 2 cm
4 12

r g r r
R G

= ⇔ = ⇔ =  
 

Altura h: 
Vamos determinar a altura do tronco h, aplicando o Teorema de 
Pitágoras no triângulo formado por h, a geratriz do tronco e pela 
diferença entre os raios. 
 

( )22 2 26 4 2 36 4 4 2 cmh h h= + − ⇒ = − ⇒ =  
 

Altura H: 
Por semelhança de triângulo temos que: 
 

4 2 8 2 cm
2 4 2

H H H
h
= ⇒ = ⇒ =  

 

Podemos concluir que a altura do tronco menor é: 
 

8 2 4 2 4 2 cmH h− = − =  
 

Volume do tronco: 
Por fim, vamos calcular a diferença entre os volumes: 
 

2 21 1 128 2 16 2V 4 8 2 2 4 2
3 3 3 3T

⋅ π ⋅ π
= ⋅ π ⋅ ⋅ − ⋅ π ⋅ ⋅ = −  

3112 2V cm
3T

⋅ π
=  
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