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CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

 QUESTÃO 01   

Empunhando Durendal, a cortante,  
O rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina  

Depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando  
E então o papa a benzeu.  

O rei disse-lhe docemente, rindo:  
“Cinjo-te com ela, desejando  

Que Deus te dê coragem e ousadia,  
Força, vigor e grande bravura  

E grande vitória sobre os infiéis.”  
E Rolando diz, o coração em júbilo:  

“Deus mo conceda, pelo seu digno comando.” 
(La Chanson d’Aspremont, século XII. Apud Georges Duby. A Europa na Idade Média, 1988.) 

 
a) Qual é a cerimônia medieval descrita no texto? Identifique dois 
versos do texto que contenham elementos religiosos. 
b) Qual é a relação entre o rei e Rolando, personagens do poema? O 
que essa relação representa no contexto do feudalismo 

 
 

Resolução   

a) A cerimônia descrita no texto é a sagração de um cavaleiro 
medieval. Especialmente a partir do século XII, os cavaleiros, que 
antes representavam somente aqueles que portavam armas, 
passaram a designar uma instituição, uma ordem. Nesse processo, a 
investidura, ou seja, a sagração do cavaleiro, deixou de ter um sentido 
estritamente utilitário de entrega de armas e tornou-se uma cerimônia 
carregada de simbolismos, assumindo uma forte feição religiosa. As 
armas recebidas na cerimônia - espadas, escudos, lanças - 
simbolizavam a força cristã necessária para vencer o combate, 
símbolos da virtude e de requisitos cristãos. A cavalaria medieval 
constituiu-se em uma casta formada pela confraria guerreira dos 
nobres de elite, assumindo um caráter honorífico, passando a 
representar um modelo cristão idealizado de bom comportamento e 
valores, conforme descrito no código da cavalaria elaborado por 
Ramon Llull no século XIII.   
Os versos do texto que contém elementos religiosos são: “Que Deus 
te dê coragem e ousadia”, “E então o papa a benzeu”, “E grande 
vitória sobre os infiéis” e ““Deus mo conceda, pelo seu digno 
comando.” 
b) A relação entre o rei e o Rolando é a relação de Suserania e 
Vassalagem. No contexto do feudalismo, essa relação representa a 
criação de uma rede de associação entre nobres.  Nela, o suserano, 
aquele que possuía mais terras, investia um vassalo. Na cerimônia de 
investidura, o suserano concedia ao vassalo um “beneficium” 
(geralmente terras), em troca da proteção militar do vassalo em caso 
de guerras e sequestros. Desse modo, a relação de suserania e 
vassalagem criava no contexto medieval amplas redes de proteção, 
estabelecendo compromissos mútuos entre a nobreza e possibilitando 
a sustentação militar dos conflitos feudais, sendo valores como 
reciprocidade e dependência a base desse elo.     
 

 
 

 QUESTÃO 02   

Examine a tabela. 
 

Percentagem sobre o valor das exportações brasileiras 
Produtos 1821/30 1831/40 1841/50 1851/60 1861/70 1871/80 

Açúcar 30,1 24,0 26,7 21,2 12,3 11,8 

Algodão 20,6 10,8 7,5 6,2 18,3 9,5 

Cacau 0,5 0,6 1,0 1,0 0,9 1,2 

Café 18,4 43,8 41,4 48,8 45,5 56,6 

Fumo 2,5 1,9 1,8 2,6 3,0 3,4 

Total 72,1 81,1 78,4 79,8 80,0 82,5 
(Sérgio Buarque de Holanda (org). O Brasil Monárquico: declínio e queda do Império, 1985. 

Adaptado.) 
 

a) Qual era o produto que, no período 1841/50, representava o maior 
percentual sobre o valor do conjunto das exportações brasileiras? 
Esboce, no plano cartesiano inserido no campo de Resolução e 
Resposta, um gráfico que demonstre o comportamento da exportação 
desta mercadoria durante todo o período compreendido pela tabela 
(1821/80). 
b) Qual foi a mercadoria que sofreu maior oscilação percentual sobre 
o valor do conjunto das exportações brasileiras na passagem do 
período 1851/60 para o período 1861/70? Aponte o principal motivo 
dessa oscilação. 
 
 

 
 

Resolução   

a) O produto que no período 1841/50 representava o maior percentual 
sobre o valor do conjunto das exportações brasileiras era o café.  

 
b) A mercadoria que sofreu maior oscilação percentual sobre o valor 
do conjunto das exportações brasileiras na passagem de 1851/60 para 
1861/70 foi o algodão. O motivo do aumento significativo na 
exportação brasileira de algodão foi a Guerra de Secessão Norte-
Americana (1861-1865). Em meados do século XIX os Estados Unidos 
exportavam quantidades de algodão para a Europa, sendo que a 
eclosão do conflito abalou significativamente esse comércio. Esse 
processo resultou na alta do preço do algodão, fazendo com que 
diversos países, dentre eles o Brasil, passassem a investir de forma 
mais incisiva nessa produção visando a exportação. Além da alta dos 
preços, desde 1857 a Inglaterra tinha criado a Associação para o 
suprimento de algodão de Manchester, que tinha como objetivo o 
incentivo da produção de algodão na Índia. No entanto, em 
decorrência do conflito, a Inglaterra expandiu seus incentivos 
produtivos para a Turquia, o Egito e para o Brasil, a partir da 
distribuição de sementes, fornecimento de técnicas de cultivo, etc, 
sendo desse modo determinante para o aumento das fontes 
fornecedoras para a indústria inglesa.  
 

 
 

 QUESTÃO 03   

Leia trechos de um manifesto lançado na Europa em 1909. 
   3.  Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o 
êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a 
insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco.  
   4.  Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com 
uma beleza nova: a beleza da velocidade. [...]  
   7.  Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um 
caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as 
forças desconhecidas [...]  
   9.  Nós queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo – o 
militarismo, o patriotismo [...]  
  11.  Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo 
trabalho, pelo prazer ou pela revolta; as marés multicoloridas e 
polifônicas das revoluções nas capitais modernas; a vibração noturna 
dos arsenais e dos estaleiros sob suas violentas luas elétricas; [...] e o 
voo deslizante dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira 
e os aplausos da multidão entusiasta. 

(Apud Gilberto Mendonça Teles. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro, 1987.) 

a) Que movimento esse manifesto iniciou? Cite uma frase do texto que 
demonstre a associação proposta entre arte e tecnologia. 
b) Relacione esse manifesto com o momento político que a Europa 
atravessava na ocasião. Relacione o manifesto e o momento 
econômico por que a Europa passava. 

 
 

Resolução    

a) O manifesto marcou o início do Futurismo. O trecho apresentado 
faz parte do Manifesto Futurista escrito pelo poeta italiano Filippo 
Tommaso Marinetti e publicado em um jornal francês em fevereiro de 
1909. De modo geral, os onze itens do manifesto propunham a ruptura 
com o passado e a inauguração de uma nova relação do homem com 
a velocidade, as máquinas e a tecnologia. Podemos citar como frase 
que demonstra a associação entre arte e tecnologia: “Nós declaramos 
que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova: a 
beleza da velocidade.”,  
b) Os anos iniciais do século XX são marcados pela intensificação dos 
conflitos na Europa fortemente industrializada, especialmente os que 
foram resultantes do acirramento do nacionalismo. No início do século 
XX os ideais nacionalistas continuavam em expansão na Europa, 
incentivando o aprofundamento das disputas e rivalidades decorrentes 
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da expansão imperialista desses países. Formou-se nos anos 
anteriores à Primeira Guerra Mundial uma política de alianças que 
ficou conhecida como Paz Armada, que vinculava os aliados e fazia 
com que a precipitação de qualquer questão pudesse levar a uma 
guerra. Esse contexto se relaciona diretamente com o verso “Nós 
queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo – o militarismo, 
o patriotismo”.  
Na perspectiva econômica, destaca-se a expansão europeia no final 
do século XIX e início do XX decorrente da busca por novos mercados 
consumidores e matérias-primas, decorrentes da Segunda Revolução 
Industrial. Esse contexto de busca de novas regiões para exploração 
econômica por parte dos países europeus motivou as disputas 
imperialistas.    
 

 
 

 QUESTÃO 04   

A Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama Geopolítica-
Segurança Nacional. No caso da Amazônia, o projeto da corrente 
nacionalista de direita do Exército era o de povoar, mas as 
contingências do tempo e do capital não seguiam mais as fórmulas 
pombalinas. Assim, na impossibilidade de povoar com gente – seria 
necessária a migração de toda a população brasileira para chegar-se 
a taxas de densidade razoáveis no vasto território amazônico – optou-
se pelo povoamento com interesses: a Zona Franca de Manaus 
configura-se como uma modalidade de povoamento por meio de 
interesses constituídos. A própria Transamazônica era uma estratégia 
mista de povoamento populacional e de interesses. 

(Francisco de Oliveira. “A reconquista da Amazônia”. Novos Estudos Cebrap, março de 1994. 
Adaptado.) 

 

a) Em que período da história brasileira foi proposto e iniciado o 
projeto de construção da rodovia Transamazônica? Qual semelhança 
o texto estabelece entre o projeto de construção da Transamazônica e 
a constituição da Zona Franca de Manaus? 
b) Qual foi a justificativa dada pelo governo federal para a abertura da 
estrada? A que se refere a afirmação de que “A Transamazônica 
inscrevia-se também nesse amálgama Geopolítica-Segurança 
Nacional”? 

 
 

Resolução   

a) Durante a Ditadura Militar na década de 70. Projeto proposto e 
iniciado pelo presidente Emilio Garrastazu Médici e a rodovia foi 
inaugurada dia 27 de agosto de 1972. “Ele fez um discurso que 
considero como a ‘certidão de nascimento’ da rodovia, no qual 
prometeu ‘terras sem homens para homens sem terra’. Com a 
construção da Transamazônica, o general-presidente apontava uma 
mudança no regime, pois passaria a investir grandes recursos em 
obras de infraestrutura e propaganda”, destaca César Martins de 
Souza, historiador e professor da Universidade Federal do Pará 
(UFPA). Entre os fatores geopolíticos que motivaram a construção da 
rodovia há que se destacar a preocupação das Forças Armadas com a 
segurança nacional. A semelhança estabelecida pelo texto é que tanto 
a Transamazônica quanto a Zona Franca de Manaus inserem-se na 
opção do governo militar pelo povoamento com interesses. Os 
governos militares “diante da impossibilidade de povoar com gente a 
Amazônia, optaram pelo povoamento com interesses [...] utilizando 
incentivos fiscais, à moda da SUDENE, que completariam o elenco de 
novos interesses econômicos capazes de funcionar como sucedâneos 
do povoamento populacional”. (OLIVEIRA, 1994, p.88). O autor do 
texto busca contrapor a experiência pombalina no século XVIII com a 
dificuldade da corrente nacionalista de direita do Exército de povoar o 
território. Vale lembrar que no contexto de consolidação das fronteiras 
nacionais, Pombal promoveu a incorporação dos indígenas ao Brasil 
Colonial, transformando-os em súditos da coroa portuguesa e suas 
aldeias em vilas da administração colonial. Dessa maneira, o 
governante português assegurava os territórios em litígio como 
possessões portuguesas, a partir do princípio “uti possidetis” 
(estabelecido pelo Tratado de Madrid em 1750), ou seja, consolidando 
para Portugal o direito aos territórios ocupados efetivamente por 
súditos da coroa. Por isso a mudança do povoamento com gente para 
o povoamento com interesses. 
b) A principal justificativa do governo federal para a abertura da 
Transamazônica era a de integrar a Região Norte ao processo 
produtivo nacional e a criação de espaços para o desenvolvimento 
econômico da região. A afirmação “A Transamazônica inscrevia-se 
também nesse amálgama Geopolítica-Segurança Nacional” refere-se 
ao fato de que a abertura de estradas segundo os militares era 
condição necessária para a ocupação e o controle das fronteiras 
amazônicas. 

 
 

 QUESTÃO 05   

a) Considerando os diferentes níveis de desenvolvimento 
socioeconômico, identifique os tipos de países correspondentes às 
pirâmides etárias do modelo 1 e do modelo 2. 
b) Cite uma causa comum aos países do modelo 1 para a mudança no 
número de jovens no período 2015-2050. Apresente uma 
consequência da alteração na proporção de idosos nos países do 
modelo 2 no período 1980-2015. 

 
 

Resolução   

a) A pirâmide do modelo 1 corresponde a um país subdesenvolvido, 
no qual observa-se taxas de natalidade elevadas devido à maior 
largura de sua base, o que indica um grande número de crianças e 
jovens na população. A pirâmide do modelo 2 está associada a um 
país desenvolvido, que possui baixas taxas de natalidade devido à 
menor largura de sua base e uma maior expectativa de vida devido ao 
progressivo aumento no topo da pirâmide, isso indica um reduzido 
número de crianças e jovens e maior participação relativa de idosos na 
população total. 
b) No período de 2015-2050, observa-se redução do número de 
jovens nos países do modelo 1 devido à redução das taxas de 
natalidade resultado da inserção das mulheres no mercado de 
trabalho, o alto custo de criação dos filhos nas cidades e da 
disseminação de métodos contraceptivos em populações de países 
periféricos 
Em relação aos países do modelo 2, no período de 1980-2015 o 
aumento do número de idosos possui como principal consequência o 
aumento da razão de dependência da população não 
economicamente ativa (PNEA), que corresponde às faixas etárias 
menores de 15 anos e maiores de 60 anos de idade e o segmento da 
população economicamente ativa (PEA), entre 15 e 59 anos de idade. 
Isso pode ocasionar também um problema em relação à previdência 
social nesses países, uma vez que haverá redução na contribuição ao 
mesmo tempo em que ocorre aumento da necessidade de 
pagamentos de aposentadorias por parte do Estado. 
Outra possível consequência é a menor disponibilidade de mão-de-
obra a médio/longo prazo visto que o número de jovens cresce de 
maneira mais lenta do que o número de pessoas que estão saindo do 
mercado de trabalho. 
 

 
 

 QUESTÃO 06   

Analise a representação cartográfica do estado de São Paulo. 

 
a) Caracterize dois fatores naturais do Oeste Paulista que 
condicionam o seu grau de suscetibilidade à erosão. 
b) Os processos erosivos podem ser minimizados ou controlados com 
a aplicação de práticas conservacionistas. Dentre as práticas, cite uma 
de caráter edáfico e outra de caráter mecânico. 
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Resolução   

a) A declividade acentuada das formas de relevo expõe as vertentes à 
alta suscetibilidade erosiva na região mencionada, que está situada 
em um conjunto de formas denominada Planaltos e Chapadas da 
Bacia do Paraná. Isso diferencia notavelmente o Oeste paulista de 
regiões do estado com baixa suscetibilidade erosiva (Depressão 
Periférica Paulista) e muito baixa suscetibilidade erosiva (Vale do 
Ribeira, no extremo sul paulista e Vale do Paraíba, localizado mais na 
porção leste do estado). Um segundo aspecto natural que favorece 
essa intensa erosão é a predominância de solos arenosos, que são 
mais sensíveis às intempéries do clima tropical e estão localizados em 
vertentes médias e abruptas nessa região. 
Em complementariedade aos aspectos naturais, outro fator importante, 
mencionado por Kertzman et al (1995), é a retirada da cobertura 
vegetal relacionada a diferentes formas de ocupação do solo 
(atividades ligadas ao agronegócio, urbanização, entre outros). 
Segundo os autores, “estas áreas quando desprotegidas da cobertura 
vegetal, mesmo em poucos meses, desenvolvem erosão laminar 
severa, com muito carreamento de material e formação de sulcos”. 
b) Considerando o aspecto edáfico (relacionado aos solos), pode-se 
citar o plantio direto sobre a palha como uma prática capaz de 
minimizar os processos erosivos. Essa técnica consiste na 
manutenção da “palhada”, restos orgânicos deixados no solo após a 
colheita, a fim de formar uma camada de proteção na superfície. Além 
disso, ela pode contribuir para a manutenção das características 
químicas por meio da decomposição da matéria orgânica e 
fornecimento de nutrientes ao solo. 
Em relação ao caráter mecânico, o reflorestamento em topos de 
morros e em vertentes próximas a cursos d’água pode colaborar para 
proteção do relevo contra a erosão pluvial. Outra técnica importante é 
a criação de curvas de nível (Figura 1) que pode minimizar o impacto 
do escoamento superficial e erosão laminar nas vertentes e evitar 
fenômenos como deslizamentos e formação de voçorocas ou 
boçorocas (grandes fendas e buracos localizadas em superfícies com 
declives acentuados). 
 
 

 
Figura 1: Exemplo de plantação em curvas de níveis altimétricos diferentes. Fonte: Embrapa. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/solos/busca-de-imagens/-/midia/189001/plantio-em-curva-
de-nivel 

 
Ainda em relação ao caráter mecânico podemos utilizar a técnica de 
terraceamento que consiste na construção de terraços em áreas de 
relevo acidentado para diminuir a erosão pluvial. 
 

 
Figura 2: Exemplo de terraceamento. 

Fonte: Embrapa. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 07   

A organização do espaço nas cidades promove modificações na 
superfície e na atmosfera, afetando as condições de funcionamento 
dos componentes do sistema climático, conforme ilustram as figuras 1 
e 2. 

 
a) Identifique o fenômeno representado na figura 1 e explique a sua 
formação com base na análise das informações da figura 2 
b) Indique duas estratégias de mitigação das anomalias 
microclimáticas associadas aos centros urbanos. 

 
 

Resolução   

a) O fenômeno representado na figura 1 é a ILHA DE CALOR, que se 
forma nas áreas intensamente urbanizadas devido aos materiais 
utilizados como asfalto, vidro e concreto. Como podemos verificar na 
figura 2 são materiais que absorvem mais calor como o pavimento 
escuro e o telhado escuro – albedo = 0,10 - processo que aumenta as 
temperaturas nas grandes cidades (3°C a 10°C mais quente). 
Albedo ou coeficiente de reflexão corresponde ao poder de reflexão 
de determinada cobertura ou objeto da superfície terrestre. Ela é a 
razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente 
sobre ela. Pode ser expressa como uma percentagem e medida numa 
escala de zero (nenhuma reflexão correspondente a uma superfície 
perfeitamente negra) até 1 (reflexão perfeita por uma superfície 
branca). Como ainda pode-se verificar na figura 2 apresentada na 
questão, a grama com albedo = 0,25 absorve menos calor e por isso 
pode amenizar a temperatura. A neve com albedo = 0,90 interfere 
pouco no microclima urbano devido à baixa insolação nas áreas mais 
frias do planeta, que contém a maior parte de gelo capaz de realizar 
essa reflexão. 
b) Estratégias de mitigação das anomalias microclimáticas nos centros 
urbanos: 
- Ampliação de áreas verdes: plantio de árvores, telhados verdes e 
criação de parques. 
- Diminuição das áreas impermeabilizadas asfálticas nas cidades com 
a utilização de pisos drenantes, que facilitam a infiltração da água e 
reflexão da luz solar. 
- Construções com iluminação e ventilação naturais. 
- Aumento de áreas com água como lagos e espelhos d’água. 
 

 
 

 QUESTÃO 08   

O sensoriamento remoto é a técnica que permite a obtenção de 
informações acerca de objetos, áreas ou fenômenos localizados na 
superfície terrestre. O termo restringe-se à utilização de energia 
eletromagnética no processo de obtenção de informações, as quais 
podem ser apresentadas na forma de imagens, sendo as mais 
utilizadas, atualmente, aquelas captadas por sensores ópticos orbitais 
instalados em satélites, como ilustrado na figura. 

 
a) Considerando a fonte de emissão de energia, especifique o tipo de 
sensor representado na figura e descreva o seu funcionamento. 
b) Mencione duas aplicações dos produtos derivados do 
sensoriamento remoto. 

 Resolução   
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a) A imagem demonstra a interação entre diferentes objetos da 
superfície terrestre com a luz solar refletindo-a em direção ao satélite 
representado no qual há um sensor capaz de captar tal energia e 
transformá-la em imagens, como explicado no enunciado. Esse tipo de 
sensor é definido como passivo, que não emite sua própria radiação e 
é capaz apenas de detectar a radiação solar refletida a partir da terra e 
radiação térmica no comprimentos de onda visíveis e infravermelhos 
do espectro eletromagnético. Exemplo: satélites Landsats da Agência 
Espacial Americana e CBERS, satélites resultantes de parceria 
chinesa e brasileira para monitoramento de diversos fenômenos da 
superfície. 
Existem ainda sensores classificados como ativos, que irradiam 
energia eletromagnética no comprimento de ondas longas (micro-
ondas) e são capazes de monitorar a superfície terrestre na ausência 
de luz solar. Exemplo: ERS-1, satélite da Agência Espacial Europeia. 
b) Dentre as diversas utilizações destacam-se: 
- o monitoramento ambiental em torno de áreas de preservação e 
expansão de áreas desmatadas; 
- utilização vinculada à atividade mineradora, como estudos 
relacionados à descoberta de jazidas de minérios e aproveitamento do 
solo; 
- criação de banco de dados associados à existência de recursos 
hídricos e planejamento socioambiental em bacias hidrográficas; 
- acompanhamento da expansão de terras agricultáveis e da evolução 
de safras em áreas rurais; 
- melhorar o planejamento urbano. 
 

 
 

 QUESTÃO 09   

Se um estranho chegasse de súbito a este mundo, eu poderia 
exemplificar seus males mostrando-lhe um hospital cheio de doentes, 
uma prisão apinhada de malfeitores e endividados, um campo de 
batalha salpicado de carcaças, uma frota naufragando no oceano, 
uma nação desfalecendo sob a tirania, fome ou pestilência. Se eu lhe 
mostrasse uma casa ou um palácio onde não houvesse um único 
aposento confortável ou aprazível, onde a organização do edifício 
fosse causa de ruído, confusão, fadiga, obscuridade, e calor e frio 
extremados, ele com certeza culparia o projeto do edifício. Ao 
constatar quaisquer inconveniências ou defeitos na construção, ele 
invariavelmente culparia o arquiteto, sem entrar em maiores 
considerações.  

(David Hume. Diálogos sobre a religião natural, 1992. Adaptado.) 

 

a) Explicite o tema filosófico abordado no texto e sua relação com a 
criação do mundo. 
b) Explique como os argumentos do filósofo evidenciam um ponto de 
vista empirista (fundamentado na experiência) e cético (baseado na 
dúvida), em contraste com uma concepção metafísica sobre o tema. 

 
 

Resolução   

a) O texto aborda de forma central a questão da existência de Deus e 
de suas qualidades. Quando se pensa em “criação do mundo”, 
pressupõe-se a existência de algum tipo de criador ou organizador que 
o tenha feito, que só pode ser algum tipo de divindade ou inteligência. 
Na ausência de um criador, o termo “criação” torna-se inadequado, 
fazendo mais sentido falar em origem do mundo, por exemplo. 
Assim, se a criação do mundo exige logicamente um criador, a 
questão da criação está necessariamente atrelada a questão da 
existência de um Deus ou divindades. 
b) Partindo das definições dadas pelo enunciado, podemos dizer que 
o ponto de vista de Hume a respeito de Deus é cético porque o 
filósofo não parte da existência de um Deus onipotente e benevolente 
como pressuposto, e ao enunciar os males existentes no mundo 
criado por ele, pratica a dúvida a respeito desta questão, e, inclusive, 
sobre sua onipotência e onisciência. Além disso, Hume justifica o seu 
questionamento partindo de uma vivência concreta humana, a saber, 
uma pessoa a quem fosse mostrada uma casa “onde a organização 
do edifício fosse causa de ruído, confusão, fadiga, obscuridade, e 
calor e frio extremados”. Neste caso, ao visitar a casa, a pessoa em 
questão tenderia a buscar uma relação de causa e efeito ao atribuir os 
problemas da casa ao arquiteto. Tal relação de causa e efeito, 
produzida pela experiência deste ser humano, poderia ser aplicada 
também para entender o mundo, que é cheio de males. Desta 
maneira, podemos dizer que o ponto de vista de Hume é empirista, 
ou, como quer o enunciado, fundamentado na experiência. Ambas as 
perspectivas se contrapõem a uma discussão em termos metafísicos, 
já que se baseiam em último termo no que pode ser registrado pelos 
sentidos e produzido pela experiência, e rejeitam a ideia da existência 

necessária de um Deus e uma origem divina para o mundo 
depreendidas a partir de um processo de abstração realizado pela 
razão humana (como o faz, por exemplo, Descartes). 

 

 
 

 QUESTÃO 10   

Dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa: uma opinião 
estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina, sem 
contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. 
Autoritária porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa 
porque se curva a opiniões estabelecidas. A ciência distingue-se do 
senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, 
preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em 
pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de 
que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre 
a realidade.  

(Marilena Chaui. Convite à filosofia, 1994. Adaptado.) 

a) Cite duas implicações políticas do dogmatismo. 
b) Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento 
científico é superior ao senso comum. 

 
 

Resolução   

a) O dogmatismo pode servir para justificar situações de censura, 
repressão e perseguição política, já que se define por não admitir 
“dúvida, contestação ou crítica”. Pode também levar a manutenção de 
injustiças existentes, pois, segundo o texto, caracteriza-se pela 
submissão a opiniões estabelecidas. Por fim, é uma atitude que 
favorece a propagação de preconceitos variados, uma vez que para 
combatê-los o questionamento e a contestação são imprescindíveis.   
b) O que chamamos de senso comum seria a reprodução de 
informações e opiniões com os quais o sujeito entrou em contato ao 
longo da vida e absorveu sem reflexão e sem critérios. Pensando nos 
termos colocados pelo enunciado, o conhecimento científico seria 
superior na perspectiva da objetividade porque suas explicações não 
dependem das impressões do sujeito que as constrói: para que um 
preceito científico seja considerado válido, deve ser passível de 
comprovação por diferentes sujeitos, em diferentes locais e ocasiões, 
e seguir critérios exteriores à opinião ou ao julgamento do cientista.  

 

 
 

 QUESTÃO 11   

Texto 1 
O positivismo representa amplo movimento de pensamento 

que dominou grande parte da cultura europeia, no período de 1840 até 
às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, a Europa 
consumou sua transformação industrial, e os efeitos dessa revolução 
sobre a vida social foram maciços: o emprego das descobertas 
científicas transformou todo o modo de produção. Em poucas 
palavras, a Revolução Industrial mudou radicalmente o modo de vida 
na Europa. E os entusiasmos se cristalizaram em torno da ideia de 
progresso humano e social irrefreável, já que, de agora em diante, 
possuíam-se os instrumentos para a solução de todos os problemas. A 
ciência pelos positivistas apresentava-se como a garantia absoluta do 
destino progressista da humanidade.  

(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, 1991. Adaptado.)  

 
Texto 2 

O “progresso” não é nem necessário nem contínuo. A 
humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que 
sobe uma escada, acrescentando para cada um dos seus movimentos 
um novo degrau a todos aqueles já anteriormente conquistados. 
Nenhuma fração da humanidade dispõe de fórmulas aplicáveis ao 
conjunto. Uma humanidade confundida num gênero de vida único é 
inconcebível, pois seria uma humanidade petrificada.  

(Claude Lévi-Strauss. A noção de estrutura em etnologia, 1985. Adaptado.) 

 
a) Considerando o texto 1, explique o que significa “eurocentrismo” e 
por que o conceito de progresso pressuposto pelo positivismo é 
eurocêntrico. 
b) Por que o método empregado pelo autor do texto 2 é considerado 
relativista? Como sua concepção de progresso se opõe ao conceito de 
progresso positivista? 

 
 

Resolução   

a) O conceito de “eurocentrismo”, a partir do texto 1, indica a 
centralidade da Europa enquanto modelo de civilização, 
desenvolvimento e progresso. O conceito de progresso pressuposto 
pelo positivismo é eurocêntrico porque, conforme sugere o texto, a 
ciência “apresentava-se como a garantia absoluta do destino 
progressista da humanidade”, considerando assim que os detentores 
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de determinado conhecimento científico estavam em uma etapa de 
progresso mais elevado. Com base nesse critério, ao consumar a 
transformação industrial a Europa destacava-se como superior no que 
se refere ao progresso.  
b) O método empregado por Lévi-Strauss é considerado relativista 
pois não aceita a existência de valores ou verdades absolutas e 
universais, que sejam válidos como parâmetro para avaliar toda a 
humanidade ou todos os períodos da história humana. Ao questionar a 
existência de uma noção de progresso aplicável universalmente, Levi-
Strauss entra em conflito direto com o pensamento positivista. Estas 
divergências ficam claras a partir da observação da teoria dos 3 
Estados de Comte, fundador do positivismo, que busca avaliar o grau 
de desenvolvimento de cada sociedade a partir da forma como estas 
constroem as explicações sobre o mundo ao seu redor. Para Comte, 
haveria três etapas pelas quais passaria a evolução do pensamento 
humano, e, portanto, todas as sociedades humanas: o Estado 
Teológico, no qual predomina um caráter ficcional para as explicações; 
o Estado Metafísico, no qual os fenômenos são explicados por 
entidades personificadas ou abstrações e o Estado Positivo, quando 
as explicações são baseadas na efetiva observação e adquirem 
caráter científico. Assim, para o positivismo uma sociedade que 
explicasse os fenômenos de forma científica seria necessariamente 
mais avançada que uma em que predominassem explicações 
ficcionais. Este tipo de hierarquia é incompatível com o ponto de vista 
de Levi-Strauss, para o qual “o “progresso” não é nem necessário nem 
contínuo”. 
 

 
 

 QUESTÃO 12   

Texto 1 
Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus 
semelhantes e está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os 
demais. A humanidade em si mesma é uma dignidade, pois um ser 
humano não pode ser usado meramente como um meio (instrumento) 
por qualquer ser humano.  

(Immanuel Kant. A metafísica dos costumes, 2010. Adaptado.)  

 
Texto 2 

Ao se assenhorar de um Estado, aquele que o conquista deve definir 
as más ações a executar e fazê-lo de uma só vez, a fim de não ter de 
as renovar a cada dia. Deve-se fazer as injúrias todas de um só golpe. 
Quanto aos benefícios, devem ser concedidos aos poucos, de sorte 
que sejam mais bem saboreados.  

(Nicolau Maquiavel. O príncipe, 2000. Adaptado.)  

 
a) Considerando o texto 1, explique por que a ética de Kant apresenta 
um alcance universalista. Justifique sua compatibilidade com o 
Iluminismo filosófico. 
b) Considerando o texto 2, explique a posição assumida por Maquiavel 
em relação à manipulação política. Justifique a incompatibilidade entre 
a ética de Kant e os procedimentos recomendados por Maquiavel para 
a manutenção do poder político. 

 
 

Resolução   

a) A ética de Kant tem um alcance universalista porque os princípios 
que apresenta se dirigem à humanidade como um todo. O imperativo 
categórico de Kant, central na sua ética, por definição deve ser 
aplicável a todo e qualquer ser racional. Tal perspectiva é inteiramente 
compatível com o iluminismo filosófico, que tem como pressuposto 
que todos os homens são iguais por natureza e dotados de razão. 
b) Maquiavel defende a manipulação política como parte necessária 
do bom governo, e defende “más ações” como procedimento 
adequado por conta dos resultados positivos que possam ter para 
manter o Príncipe no poder. Para Kant, o valor moral de uma ação é 
dado pela sua máxima e não pelas consequências desta ação, ou 
seja, pelos motivos que presidem a ação, nunca pelo seu efeito 
prático. O imperativo categórico de Kant sugere que o sujeito aja de 
maneira que todos os seres humanos possam ter a mesma motivação 
que determina sua ação ao agir. A ética kantiana é incompatível, 
portanto, com a ideia de que certas “más ações” possam ser 
consideradas boas por conta de seus efeitos. Ainda, por propor uma 
atitude universal, o pensamento ético de Kant não pode ser conciliado 
com a ideia que o comportamento de quem pratica a política seja 
avaliado por parâmetros diferentes dos aplicáveis aos demais seres 
humanos. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

 
 

 QUESTÃO 13   

Leia a notícia. 
O Projeto de Lei no 5989 de 2009, que originalmente pretende liberar 
a aquicultura com tilápias e carpas (espécies não nativas no Brasil) em 
reservatórios de usinas hidrelétricas, tramita agora no Senado. [...] 
Facilitar o uso de espécies não nativas na aquicultura em reservatórios 
de usinas pode ser altamente prejudicial aos ambientes aquáticos 
brasileiros, já que as represas recebem rios afluentes. Desse modo, os 
peixes criados ali [...] poderiam chegar a diversos ambientes do país 
por esse caminho. 

(Unespciência, maio de 2017.) 

a) Supondo que antes da introdução de espécies não nativas o 
ambiente já havia atingido sua carga biótica máxima (capacidade 
limite ou capacidade de carga), explique por que a presença dessas 
espécies não nativas de peixes pode ser prejudicial aos ambientes 
aquáticos naturais brasileiros. 
 

b) Além das espécies não nativas de peixes, que outros organismos, 
associados a essas espécies, podem juntamente ser introduzidos 
nesses ambientes aquáticos? Explique o impacto que esses 
organismos podem causar no tamanho das populações de peixes 
locais. 

 
 

Resolução   

a) Em um ambiente qualquer, a introdução de uma espécie não nativa 
permite que esta seja classificada como espécie exótica, ou espécie 
invasora. Em muitas situações, uma espécie nestas condições pode 
encontrar um ambiente extremamente favorável, sem parasitas ou 
predadores naturais, que estariam presentes no seu ambiente nativo. 
Nesse contexto, os organismos introduzidos podem competir por 
alimento com as espécies locais. A competição interespecífica que se 
estabeleceria entre essas espécies resultaria na redução da 
capacidade de suporte (K), ou de carga, das populações nativas, visto 
que ocorreria uma diminuição da quantidade de recursos disponíveis 
para essas populações. Dessa forma, o tamanho das populações 
nativas seria reduzido e, caso as espécies exóticas fossem 
competitivamente mais competentes do que as espécies nativas, o 
número de indivíduos das últimas diminuiria progressivamente, o que 
poderia culminar com a extinção local destas espécies (exclusão 
competitiva). 
b) A introdução de espécies não nativas de peixes pode trazer ao 
novo ambiente diversos organismos que possam eventualmente estar 
associados a elas, como espécies mutualistas, comensais e 
parasitas. Fungos, bactérias, vírus e vermes e crustáceos parasitas 
podem estar presentes nos peixes invasores, os quais, ao serem 
introduzidos no ambiente, poderiam encontrar novas opções de 
alimentação, representadas pelos peixes nativos. Caso isso aconteça, 
é possível que, para os peixes nativos, os organismos recém-
chegados (parasitas) possam se comportar como um desafio ainda 
maior do que já o são para os peixes que os trouxeram. Isso ocorreria 
porque os peixes exóticos provavelmente apresentam algum grau de 
resistência, adaptação ou imunidade aos parasitas provenientes do 
seu ambiente original, resultado de milhares ou milhões de anos de 
coevolução. Nesse cenário, a probabilidade de extinção das espécies 
de peixes locais seria ainda maior do que no caso em que elas 
tivessem que enfrentar somente a competição interespecífica desigual 
com as espécies exóticas. 
 

 
 

 QUESTÃO 14   

Em uma peça teatral encenada na escola para um trabalho de 
biologia, três personagens mantiveram o seguinte diálogo. 

Aedes aegypti (mosquito-da-dengue): 
– Estou cansada de ser considerada a vilã da dengue. Afinal, 

também sou vítima, também sou parasitada. 
E por culpa dos seres humanos, que me fornecem alimento 
contaminado! 

Triatoma infestans (barbeiro): 
– E eu, então?! São os próprios seres humanos que levam o 

parasita da doença de Chagas para dentro do próprio corpo. Eu não 
inoculo nada em ninguém. 

Pulex irritans (pulga): 
– Eu sou ainda mais injustiçada! Nem eu nem as outras espécies 

de pulgas somos capazes de transmitir microrganismos prejudiciais 
aos seres humanos. Sequer somos parasitas. Mas ainda assim nos 
associam a doenças, quando o máximo que fazemos é provocar uma 
coceira ou uma dermatite alérgica. 
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a) Dois desses personagens apresentaram argumentações 
biologicamente corretas. Cite um desses personagens e explique por 
que sua argumentação está correta. 
b) A argumentação de um desses personagens não está 
biologicamente correta. Cite esse personagem e explique por que sua 
argumentação não está correta. 

 
 

Resolução   

a) A fêmea do Aedes aegypti se alimenta de sangue, podendo assim 
transmitir o vírus da dengue ou de outras doenças, como febre 
amarela, Chikungunya e zika. No entanto, ao afirmar que o homem é 
que fornece alimento contaminado a ela, a argumentação realmente 
está correta, pois o mosquito contrai estes vírus, e em especial o vírus 
da dengue, ao picar uma pessoa doente. Cabe salientar que não está 
correta a afirmação do Aedes “também sou vítima, também sou 
parasitada” pois o vírus da dengue não causa doença no mosquito, 
configurando um quadro de forésia ou comensalismo de transporte, 
pois o vírus se beneficia do mosquito e este não é prejudicado. 
O Triatoma infestans é o inseto que transmite através das fezes o 
protozoário Trypanosoma cruzi para o homem e outros animais, sendo 
assim o vetor da doença de Chagas. No ciclo de vida deste animal, ele 
pica uma pessoa doente em busca de alimento, ingerindo o 
protozoário e tornando-se assim um transmissor da doença. A 
transmissão acontece após a picada e o repasto sanguíneo, pois o 
mosquito defeca na pele da pessoa, e ao coçar o ferimento ocorre a 
contaminação pelas fezes. Assim sendo, a afirmação do personagem 
está totalmente correta, pois o mosquito realmente não inocula nada 
em ninguém e realmente é o próprio indivíduo que “coloca” o 
protozoário para dentro do corpo. 

b) A afirmação da pulga (Pulex irritans) não está correta. As pulgas 
podem transmitir doenças aos seres humanos, sendo a peste 
bubônica a mais lembrada neste momento, provocada pela bactéria 
Yersinia pestis. O tifo endêmico, provocado pela bactéria Rickettsia 
typhi também é uma doença transmitida pela picada destes animais. 
Além destas doenças, o ferimento também pode funcionar como porta 
de entrada de diversas outras bactérias e fungos presentes no 
ambiente, sendo assim uma forma indireta de contaminações 
diversas. As pulgas realmente podem provocar reações alérgicas e 
dermatites, mas estes animais são considerados parasitas, pois se 
alimentam de sangue, da mesma forma que os dois outros 
personagens citados. 

 

 
 

 QUESTÃO 15   

O professor de um cursinho pré-vestibular criou a seguinte estrofe 
para discutir com seus alunos sobre um dos tipos de célula do tecido 
sanguíneo humano.  
 

Eu sou célula passageira  
Que com o sangue se vai  
Levando oxigênio  
Para o corpo respirar  

 

De acordo com a composição do tecido sanguíneo humano e 
considerando que o termo "passageira" se refere tanto ao fato de 
essas células serem levadas pela corrente sanguínea quanto ao fato 
de terem um tempo de vida limitado, responda: 
a) Que células são essas e em que órgão de um corpo humano adulto 
e saudável são produzidas? 
b) Considerando a organização interna dessas células, que 
característica as difere das demais células do tecido sanguíneo? Em 
que essa característica contribui para seu limitado tempo de vida, de 
cerca de 120 dias? 

 
 

Resolução   

a) As células mencionadas no poema são as hemácias, também 
conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Tais células são 
responsáveis pelo transporte de oxigênio para todos os tecidos do 
corpo e, em menor proporção, gás carbônico em direção ao pulmões 
para sua eliminação. Esse processo depende da existência de 
hemoglobina (proteína que contém ferro) em seu citoplasma. As 
hemácias, juntamente com os monócitos, neutrófilos, basófilos, 
eosinófilos, linfócitos, células NK (natural killer) e plaquetas, 
constituem os elementos figurados do sangue. O sangue também é 
constituído por uma fração líquida, o plasma sanguíneo, que pode ser 
separado dos elementos figurados por meio do processo de 
centrifugação. As células encontradas no sangue são produzidas 
na medula óssea vermelha, que é um tecido encontrado na epífise 
de ossos longos, como o fêmur, e no interior de ossos achatados, 

como o íleo, a escápula e os ossos do crânio, os quais são 
considerados órgãos. Na medula óssea, ocorre o processo conhecido 
como hematopoiese, que corresponde à formação das células 
sanguíneas a partir da diferenciação de células-tronco 
hematopoiéticas, que são multipotentes. Nas hemácias esse 
processo denomina-se eritropoiese. 
b) As hemácias dos mamíferos, diferentemente das demais células 
sanguíneas (excetuando-se as plaquetas, que são fragmentos 
celulares), não possuem núcleo ou organelas (como o retículo 
endoplasmático, mitocôndrias etc.), funcionando como verdadeiras 
“bolsas de hemoglobina”. As hemácias possuem formato bicôncavo 
em virtude de um arranjo específico das proteínas do citoesqueleto 
associadas com as moléculas de hemoglobina, o que aumenta a 
superfície de difusão das células (permitindo uma taxa mais elevada 
de trocas gasosas), e também possuem tamanho reduzido, o que 
facilita o seu transporte através do lúmen dos capilares sanguíneos. A 
ausência de núcleo e, portanto, de DNA, impede que as hemácias 
sofram processos de divisão celular e que sintetizem moléculas de 
RNA mensageiro (RNAm), o que, por sua vez, impede que haja 
síntese de proteínas. Desse modo, as hemácias são incapazes de 
produzir moléculas novas para substituir aquelas que vão perdendo 
sua função, apesentando, assim, uma limitada capacidade de reparo. 
Devido a esse fato, as hemácias duram, em média, 120 dias na 
circulação sanguínea, período após o qual os glóbulos vermelhos 
defeituosos são fagocitados e destruídos pelos macrófagos. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   

No cultivo hidropônico, a composição da solução nutritiva deve ser 
adequada ao tipo de vegetal que se pretende cultivar. Uma solução 
específica para o cultivo do tomate, por exemplo, apresenta as 
seguintes concentrações de macronutrientes: 
 

Substância 
Concentração 

(mmol/L) 

3KNO  1,00 

4MgSO  0,11 

3 2( )Ca NO  0,39 

4 2 4NH H PO  0,26 
(Maria C. L. Braccini et al. Semina: Ciências agrárias, março de 1999.) 

 

Durante o desenvolvimento das plantas, é necessário um rígido 
controle da condutividade elétrica da solução nutritiva, cuja queda 
indica diminuição da concentração de nutrientes. É também 
necessário o controle do pH dessa solução que, para a maioria dos 
vegetais, deve estar na faixa de 5,0 a 6,5. 
 
a) Por que a solução nutritiva para o cultivo hidropônico de tomate é 
condutora de eletricidade? Calcule a quantidade, em mmol, do 
elemento nitrogênio presente em 1,0 L dessa solução. 
b) Considere que 1,0 L de uma solução nutritiva a 25 ºC, inicialmente 
com pH = 6,0, tenha, em um controle posterior, apresentado o valor 
mínimo tolerável de pH = 4,0. Nessa situação, quantas vezes variou a 

concentração de íons
 aq

H  ? Sabendo que o produto iônico da água, 

wK , a 25 ºC, é igual a 1410 10 , calcule as quantidades, em mol, de 

íons 
(aq)

OH  presentes, respectivamente, na solução inicial e na solução 

final. 

 
 

Resolução   

a) A solução nutritiva é condutora de eletricidade devido à presença de 
íons livres, resultantes das dissociações iônicas dos sais 

(
3KNO ,

4MgSO ,
3 2( )Ca NO  e 

4 2 4NH H PO ) que são solúveis em água. 

 

A quantidade do elemento nitrogênio presente em 1L  de solução pode 
ser calculada a partir das concentrações dos sais que contém esse 
elemento químico: 
 

 
3KNO  

31 1mmol de KNO
1

n n
C n

V
      

 

Como a proporção é 
31mol KNO :1mol N , portanto há 1mmol de N . 
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3 2( )Ca NO  

 3 2
0,39 0,39 mmol de Ca NO

1

n n
C n

V
      

 

Como a proporção é 
3 21mol Ca(NO ) : 2 mols N , portanto há 

2 0,39 0,78 mmol de N  . 

 

 
4 2 4NH H PO  

4 2 40,26 0,26 mmol de NH
1

n n
C n H PO

V
    

 

 

Como a proporção é 
4 2 41mol H PO :1mol NNH , portanto há 

0,26 mmol de N . 

 

Assim, a quantidade de N presente em 1L  é igual a: 

1,00 0,78 0,26 2,04 mmol    

 
b) Sendo 1 L de solução, temos: 
 

início fim 

6,0pH   4,0pH   
 

A concentração de H  pode ser calculada a partir do pH: 

log[ ] [ ] 10 pHpH H H       

 

Logo, a 6[ ] 10 /inicialH mol L   e 4[ ] 10 /finalH mol L  . A partir dessas 

concentrações, temos: 
4

6

[ ] 10
100

[ ] 10

final

inicial

H

H

 

 
   

 
Logo, a concentração final é 100 vezes maior que a concentração 
inicial. 

As concentrações inicial e final de OH  podem ser calculadas a partir 

de 
wK : 

[ ] [ ]wK H OH    e 141 10  a 25 CwK     
 

Para a solução inicial: 

14 6 8[ ] [ ] 1 10 10 [ ] [ ] 1 10 mol/L
w inicial inicial

K H OH OH OH              

 
Para a solução final: 

14 4 10[ ] [ ] 1 10 10 [ ] [ ] 1 10 mol/L
w final final

K H OH OH OH                

 

 
 

 QUESTÃO 17   

A pilha Ag-Zn é bastante empregada na área militar (submarinos, 
torpedos, mísseis), sendo adequada também para sistemas 
compactos. A diferença de potencial desta pilha é de cerca de 1,6 V à 
temperatura ambiente. As reações que ocorrem nesse sistema são: 
 

No cátodo: 
2 2 2 2 2Ag O H O e Ag OH      

No ânodo: 2 2Zn Zn e    

 2

22 ( )Zn OH Zn OH    

Reação global: 
2 2 22 ( )Zn Ag O H O Ag Zn OH     

(Cristiano N. da Silva e Julio C. Afonso. “Processamento de pilhas do tipo botão”. Quím. Nova, vol. 
31, 2008. Adaptado.) 

a) Identifique o eletrodo em que ocorre a semirreação de redução. 
Esse eletrodo é o polo positivo ou o negativo da pilha? 
b) Considerando a reação global, calcule a razão entre as massas de 
zinco e de óxido de prata que reagem. Determine a massa de prata 
metálica formada pela reação completa de 2,32 g de óxido de prata. 

 
 

Resolução   

a) Em qualquer sistema eletroquímico, o processo de redução 
sempre ocorre no cátodo onde, nesse caso, ocorre a semirreação de 
redução do elemento prata, de acordo com a representação a seguir: 
 

2 2 2 2 2Ag O H O e Ag OH      

     +1   0 

         
      Diminuição do Nox da prata 

 

O processo de redução poderia ainda ser identificado pela 
semirreação em que ocorre o ganho de elétrons. 
Assim, considerando-se que a redução da prata ocorre em uma pilha, 
esse eletrodo é classificado como o polo positivo do sistema. 
NOTA: 
Um eletrodo é determinado como uma estrutura terminal capaz de 
conectar um circuito elétrico a uma parte metálica ou não metálica ou 
solução aquosa. No caso de uma pilha, a composição desse material 
pode (eletrodo ativo) ou não (eletrodo inativo) interferir na composição 
da solução aquosa onde está inserido. O texto do enunciado não faz 
menção a respeito da natureza do eletrodo positivo podendo-se 
concluir que se trata desde um eletrodo inativo (grafite) ou ativo (a 
própria prata metálica). 
b) Considerando-se a equação da reação global do processo e as 
seguintes massas molares: 

 

Zn :  65,4 /M g mol  

2Ag O : 2 108 16 232 /M g mol      

2 2 22 ( )Zn Ag O H O Ag Zn OH     

     1   :   1 
 

1  mol Zn  
 

21  mol Ag O  

65,4g Zn  
 

2232  Agg O  
 

Como a proporção estequiométrica (molar) é de 1:1 , temos que a 
razão entre as massas de zinco e oxido de prata que reagem será: 

 

2

65,4
0,28

232

Zn

Ag O

m

m
 

 

Determinação da massa de prata formada na reação: 
 

2Ag O   
2Ag  

1mol  
 

2mol  
 

2232  Agg O   
2.108  Agg  

22,32  Agg O   
X  

  
2,32.2.108

2,16  Ag
232

X X g  

 

 
 

 QUESTÃO 18   

Considere os quatro compostos representados por suas fórmulas 
estruturais a seguir. 
 

 
 

a) Dê o nome da função orgânica comum a todas as substâncias 
representadas e indique qual dessas substâncias é classificada como 
aromática. 
b) Indique a substância que apresenta carbono quiral e a que 
apresenta menor solubilidade em água. 

 
 

Resolução   

a) As funções orgânicas encontradas em cada substância são: 
 
 

OH
O

aspirina

O

O

 

NH2

OH

O

glicina  

 

NH2

OH

O

alanina

H3C

 

H3C CH3

CH3

O

OH

CH3 CH3

vitamina A  

 

 
Portanto a função orgânica comum a todas as substâncias é o ácido 
carboxílico. 
A substância classificada como aromática é a aspirina devido à 
presença do anel aromático: 
 

ácido carboxílico 

éster 

ácido carboxílico 

amina 

ácido carboxílico 

amina ácido carboxílico 
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OH
O

aspirina

O

O

 
 

b) A substância que apresenta carbono quiral é a alanina: 
 

NH2

OH

O

alanina

H3C

 
 

Obs: Carbono quiral (ou assimétrico) é aquele que apresenta quatro 
ligantes diferentes entre si. 
 

A substância de menor solubilidade em água é a vitamina A, devido a 
maior cadeia carbônica, que é apolar. 
 

 
 

 QUESTÃO 19   

Uma esfera de massa 50 g está totalmente submersa na água contida 
em um tanque e presa ao fundo por um fio, como mostra a figura 1. 
Em dado instante, o fio se rompe e a esfera move-se, a partir do 
repouso, para a superfície da água, onde chega 0,60 s após o 
rompimento do fio, como mostra a figura 2. 
 

 
 

a) Considerando que, enquanto a esfera está se movendo no interior 
da água, a força resultante sobre ela é constante, tem intensidade 
0,30 N, direção vertical e sentido para cima, calcule, em m/s, a 
velocidade com que a esfera chega à superfície da água. 
b) Considerando que apenas as forças peso e empuxo atuam sobre a 
esfera quando submersa, que a aceleração gravitacional seja 10 m/s² 

e que a massa específica da água seja 3 31,0 10 kg m , calcule a 

densidade da esfera, em kg/m³. 

 
 

Resolução   

a) Dado que a força resultante sobre a esfera tem intensidade 
constante, sua aceleração também será constante (movimento 
uniformemente variado), com módulo dado por 
 

2

2

0,3 N
6 m s

5 10 kg

RF
a

m 
  


 

 

Ao chegar à superfície da água, após um intervalo de 0,6 segundos, a 
esfera terá uma velocidade dada por 
 

0v v a t     

0 6 0,6 3,6 m sv      
 

b) Considerando que apenas as forças de empuxo (vertical para cima) 
e peso (vertical para baixo) atuam sobre a esfera, podemos afirmar 
que o módulo da força resultante é dado pela diferença entre os 
módulos dessas forças: 
 

 

R

R água deslocado

F E P

F d g V m g

 

    
 

 

Dado que o volume de fluido deslocado é igual ao volume da esfera, 
podemos escrever 
 

2
3 2

2

1

5 10
0,3 1 10 10 5 10 .10

5 10

8 10

R água

esfera

esfera

esfera

m
F d g m g

d

d

d






     


      






 

3 30,625 10 kg mesferad    

 

 
 

 QUESTÃO 20   

A figura mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona 
como a fonte quente e o condensador como a fonte fria. 
 

 
(http://elcalor.wordpress.com. Adaptado.) 

 

a) Considerando que, a cada minuto, a caldeira fornece, por meio do 

vapor, uma quantidade de calor igual a 91,6 10  J  e que o 

condensador recebe uma quantidade de calor igual a 91,2 10  J , 

calcule o rendimento dessa máquina térmica. 

b) Considerando que 36,0 10  kg de água de refrigeração fluem pelo 

condensador a cada minuto, que essa água sai do condensador com 
temperatura 20 ºC acima da temperatura de entrada e que o calor 

específico da água é igual a 34,0 10  J/(kg °C)  , calcule a razão entre 

a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a 
quantidade de calor recebida pelo condensador. 

 
 

Resolução   

a) A figura abaixo representa o princípio básico de funcionamento da 
máquina térmica. 

 
Da conservação de energia, podemos considerar que o trabalho 
realizado mais o calor fornecido para a fonte fria é igual ao calor 
fornecido pela fonte quente. Por definição o rendimento é dado por: 
 

quenteQ


    

quente fria

quente

Q Q

Q



   

  9

9

1,6 1,2 10

1,6 10


 
 


 

0,4

1,6
    

25 %   
 

b) O calor retirado do condensador pela água é dado por  
 

Q m c       

3 36 10 4 10 20Q        

90,48 10 JQ    
 

Fonte quente 

Fonte fria 

quenteQ

 

friaQ  

  

anel 

aromático 

* 
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Portanto, a razão entre o calor retirado do condensador pela água e o 
calor fornecido ao condensador pela máquina térmica será 
 

9

9

0,48 10

1,2 10
fria

Q

Q


 


 

0,4
fria

Q

Q
  

 

 

 
 

 QUESTÃO 21   

Em uma sala estão ligados um aparelho de ar-condicionado, um 
televisor e duas lâmpadas idênticas, como mostra a figura. A tabela 
informa a potência e a diferença de potencial de funcionamento 
desses dispositivos. 
 

 
                                                 (http://t3.gstatic.com)   

 

Dispositivo Potência (W) DDP (V) 

Ar-condicionado 1 100 110 

Televisor 44 110 

Lâmpada 22 110 
 

a) Considerando o custo de 1 kWh igual a R$ 0,30 e os dados da 
tabela, calcule, em reais, o custo total da energia elétrica consumida 
pelos quatro dispositivos em um período de 5,0 horas. 
b) Considerando que os dispositivos estejam associados em paralelo 
e funcionando conforme as especificações da tabela, calcule a 
intensidade da corrente elétrica total para esse conjunto, em ampères. 

 
 

Resolução   

a) A energia consumida é dada por: 
 

E tP    
 

sendo P a potência (em kW) e t  o tempo que, quando em horas, a 

energia E é dada em kWh. 
A potência total é a soma das potências: 
 

Ar-Condionado Televisor Lâmpada2TOTALP P P P      

1,1 0,044 0,044TOTALP      

1,188 kWTOTALP   
 

Observe que transformamos a unidade de medida da potência de W 
para kW dividindo o valor dado por 1.000. A energia total consumida é: 
 

1,88 kW 5h 5,94 kWhTOTALE P t      
 

Agora calculamos o custo total: 
1 kWh  R$ 0,30 

5,94 kWh  X 
 

1,78 reaisX    
 

b) Para calcular a corrente, como os equipamentos então em paralelo, 
podemos considerar a potência total e a d.d.p. da rede (que é a 
mesma para cada equipamento), ou seja: 
 

redeTOTAL TOTALP U i    

1188 110 TOTALi    

10,8 ATOTALi   
 

Note que a potência total foi obtida em kW no item a, mas aqui 
usamos em W. 

 
 

 QUESTÃO 22   

Observe o infográfico, publicado recentemente em um jornal digital. 
 

 
(www.nexojornal.com.br. Adaptado.) 

 
a) Admitindo-se que o total de dinheiro apostado em determinado 
concurso da Mega-Sena tenha sido 15 milhões de reais, calcule 
quanto desse dinheiro, em reais, foi destinado ao esporte brasileiro 
(comitês olímpico e paraolímpico, juntos). 
b) Admita que o comprimento da barra do gráfico correspondente às 
“Despesas de custo” tenha 13,28 unidades de comprimento (13,28 u). 
Para que a proposta do infográfico esteja matematicamente correta, 
calcule a medida indicada no infográfico por x, em unidades u de 
comprimento. 

 
 

Resolução   

a) Note que a porcentagem destinada ao esporte brasileiro 

corresponde a 1,7% 1% 2,7%   do valor apostado na Mega-Sena. 

Como o valor apostado foi de 15  milhões, a parte destinada ao 

esporte é de 
 

2,7
15000000 405000

100
  reais. 

 
b) A barra correspondente às despesas de custo indica uma 

porcentagem de 20% , para determinar qual é o comprimento total da 

barra superior, temos a seguinte regra de três:  
 

20%   
 

13,28u  

100%   
 

t   

 

daí, 66,4t u .  

 

Note que a parte amarela da barra superior corresponde a 16,6%  do 

valor apostado e que as subdivisões destes 16,6%  estão indicadas na 

barra inferior. Ora, a barra inferior também tem comprimento 66,4 u , 

ou seja, com relação a barra inferior, este comprimento de 66,4u  

corresponde a 16,6%  do total. 

 
Observe que x representa o comprimento da barra inferior 

correspondente à 7,76% 3,14% 10,9%   do total. Logo, temos que 

    

16,6%   
 

66,4u  

10,9%   
 x   

 

Donde 43,6x u .  
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 QUESTÃO 23   

Uma rampa, com a forma de prisma reto, possui triângulos retângulos 
ADE e BCF nas bases do prisma, e retângulos nas demais faces. 
Sabe-se que AB = 20 m, BC = 15 m e CF = 5 m. Sobre a face ABFE 

da rampa estão marcados os caminhos retilíneos AE , AG e AF com 

G sendo um ponto de EF , como mostra a figura. 

 

A 

15 m 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

5 m 

20 m 

 

a) Calcule a medida do segmento AE . Em seguida, assuma que a 
inclinação de subida (razão entre vertical e horizontal) pelo caminho 

AG seja igual a
1

4
e calcule a medida do segmento EG . 

b) Considere os seguintes dados para responder a este item: 
 

  7,1° 11,3° 14,0° 18,4° 

tg   0,125 0,200 0,250 0,333 

 

Comparando-se o caminho AF com o caminho AE , nota-se que o 

ângulo de inclinação de AF  e de AE , em relação ao plano que 
contém o retângulo ABCD, aumentou. Calcule a diferença aproximada, 
em graus, desses ângulos. 

 
 

Resolução   

a) Primeiramente vamos determinar a medida do segmento AE : 

aplicando o Teorema de Pitágoras no AED , temos: 
 

2 2 2AE AD ED   2 2 215 5AE    2 225 25AE     

2 250AE   250 5 10 mAE AE    

 
Sabendo que a razão entre a horizontal e a vertical na subida pelo 

caminho AG é 
1

4
, a partir do triângulo indicado na figura: 

 
Temos: 

1

4

GH

AH
 

5 1

4AH
  20mAH   

 

Então, como DH EG , temos pelo Teorema de Pitágoras no ADH : 

 
2 2 2DH AD AH   2 2 215 20EG    2 400 225EG     

2 175EG   175 5 7 mEG EG    

 
b) Pela tabela dada, vamos determinar a tangente de cada ângulo de 
inclinação. 
 

Primeiramente o ângulo de inclinação AE . 

 

1tg
ED

AD
  1

5
tg

15
  1

1
tg 0,333

3
    

 

Pela tabela dada concluímos que 
1 18,4     

Agora observe o ACF , na figura: 

 

Vamos determinar AC  pelo Teorema de Pitágoras no ABC : 
 

2 2 2AC AB BC   2 2 220 15AC    2 400 225AC     

2 625AC   625 25 mAC AC    

Daí: 

2tg
FC

AC
  2

5
tg

25
  2

1
tg 0,2

5
    

Pela tabela dada concluímos que 
2 11,3   . 

Portanto, a diferença entre os ângulos é: 

2 1 18,4 11,3 7,1        . 

 

 
 

 QUESTÃO 24   

O gráfico representa uma hipérbole, dada pela função real 

 
3

2
f x x

x
 


. Sabe-se que ABCD é um retângulo, que EC  é 

diagonal do retângulo EBCF e que a região indicada em rosa é igual a 
4,7 cm2. 

 
a) Determine as coordenadas  ,x y  do ponto A. 

b) Calcule a área da região indicada em amarelo no gráfico. 

 
 

Resolução   

a) Note que o ponto A  está localizado no eixo x  e que portanto, sua 

ordenada é 0 . Além disso, o ponto A  pertence ao gráfico da 

hipérbole, então suas coordenadas ( ,0)Ax  devem satisfazer a 

equação da hipérbole. Assim, 

3
0 3 1

2
A A A

A

x x ou x
x

     


 

Como o ponto A  está à esquerda do eixo y , devemos considerar 

1Ax   . Portanto, ( 1,0)A       
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  b)  

 
 

Considerando a função  
3

2
f x x

x
 


 da hipérbole, temos que que 

sua assíntota vertical (que passa pelos pontos E  e F ) tem como 

equação 2x  . 
 

Note que os pontos G  e C  indicados na figura, tem ordenada 4  e 

pertencem ao gráfico da hipérbole. Assim, suas coordenadas (x ,4)G
 e 

(x ,4)C
  devem satisfazer a equação da hipérbole, ou seja, devem 

satisfazer a seguinte equação: 
 

23
4 6 5 0

2
x x x

x
     


 

 

Ora suas raízes são 1x   e 5x  . Como o ponto G  está à esquerda 

da assíntota vertical, devemos ter 1Gx   , ou seja, (1,4)G  . Logo, 

(5,4)C  .  

 

O ponto H  assim como o ponto A , está no eixo x  e pertence ao 
gráfico da hipérbole. Como ele está localizado à direita da assíntota 

vertical, concluímos, a partir do item a), que 3Hx  . Isto é, (3,0)H  . 

Além disso, o ponto D  tem a mesma abscissa que o ponto A  logo, é 

dado por ( 1,4)D    donde 2DG   . 

 

Como 3AE BE   e 1EH   , temos que 2BH  .  Do fato que 

BH DG , BC DA  e da simetria da hipérbole, temos que a região 

rosa é simétrica à região limitada pelos segmentos BH e BC   e pela 

hipérbole portanto, possuem a mesma área.  
 

Desta forma, a área em amarelo 
AA  somada à área da região rosa 

fornece metade da área do retângulo BCFE , que indicaremos por 

BCFEA   isto é,  

24 3
4,7 4,7 1,3 cm

2 2

BCFE
A A A

A
A A A
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