O ELITE RESOLVE UNESP 2018 - 1ª FASE
CIÊNCIAS HUMANAS
QUESTÃO 01
Analise a letra da canção “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque e
Augusto Boal, composta em 1976.

um cômodo da casa reservado a elas e onde elas passavam muito
tempo confinadas, o gineceu. A diferença das atividades
desempenhadas por homens e mulheres mencionada nesse trecho da
canção se manifestava desde a infância, já que as meninas tinham
brinquedos que faziam referência à vida que teriam quando adultas –
dedicada à costura de lã, cuidado dos filhos e administração dos
escravos domésticos – enquanto os meninos brincavam de luta,
antecipando sua participação no exército. O trecho da canção “Elas
não têm gosto ou vontade” pode ser relacionado ao fato de as
mulheres não possuírem direitos políticos, pois não eram
consideradas cidadãs pelos critérios políticos da democracia
ateniense, de modo que permaneciam formalmente excluídas das
esferas deliberativas da cidade, como a Assembleia. Por fim, podemos
citar também o trecho “Geram pros seus maridos os novos filhos de
Atenas”, que destaca o papel feminino na manutenção do corpo
político e militar da cidade.

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas
Quando amadas, se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem, imploram
Mais duras penas
Cadenas
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas
Quando eles embarcam, soldados
Elas tecem longos bordados
Mil quarentenas
E quando eles voltam sedentos
Querem arrancar violentos
Carícias plenas
Obscenas

QUESTÃO 02
Observe a tela Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo, pintada
em 1893.

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas
Quando eles se entopem de vinho
Costumam buscar o carinho
De outras falenas
Mas no fim da noite, aos pedaços
Quase sempre voltam pros braços
De suas pequenas
Helenas
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas
Elas não têm gosto ou vontade
Nem defeito nem qualidade
Têm medo apenas
Não têm sonhos, só têm presságios
O seu homem, mares, naufrágios
Lindas sirenas
Morenas [...]
(Chico Buarque, letra e música, 1989.)

a) Cite duas referências míticas presentes na canção.
b) Identifique duas características da condição da mulher na Atenas
antiga, citando o trecho da canção que as menciona.
Resolução
a) O trecho “Elas tecem longos bordados” faz referência ao mito de
Penélope. Penélope era uma esposa fiel e leal ao seu marido Ulisses,
que aguardava seu retorno da Guerra de Troia durante vinte anos,
sem ter certeza se ele ainda estava vivo. Nesse período, diante das
pressões para que ela se casasse novamente, Penélope impõe a
condição de só aceitar o novo casamento após terminar de
confeccionar uma peça de tecelagem, que ela tecia de dia e
desmanchava de noite, como forma de manter-se fiel a seu esposo e
aguardar seu retorno. O trecho “Lindas sirenas” apresenta uma
referência mítica já que sirenas são as sereias presentes na mitologia
grega, ou seja, criaturas híbridas que viviam nos mares. O trecho “De
suas pequenas / Helenas” faz referência ao mito de Helena de Troia,
mulher considerada a mais bela do mundo e que foi raptada por Paris,
gerando um conflito entre ele e seu esposo o Rei Menelau. Por fim,
podemos citar como referência mítica também o uso do termo
“presságios”, tendo em vista que esse era um elemento fundamental
na mitologia grega, já que tinham forte impacto nos desdobramentos
e encaminhamentos dos mitos, justificavam escolhas, motivavam
decisões etc.
b) A condição da mulher na Atenas antiga era marcada pelo
confinamento ao espaço doméstico e pela ausência de direitos
políticos igualitários e participação do espaço público. O trecho da
canção “Quando eles embarcam, soldados / Elas tecem longos
bordados” faz relação às distintas funções exercidas por homens e
mulheres, sendo que aqueles atuavam no espaço público enquanto
estas permaneciam confinadas ao espaço doméstico. Havia inclusive

(www1.folha.uol.com.br)

a) Indique o momento histórico em que a tela foi pintada e cite uma
dificuldade política, social ou econômica vivida naquele momento.
b) Identifique, através da análise da imagem, um elemento visual que
acentue seu caráter dramático e um elemento visual que enfatize a
caracterização de Tiradentes como mártir
Resolução
a) A obra Tiradentes esquartejado foi pintada alguns anos após a
Proclamação da República, nos anos iniciais da Primeira República
(1889-1930) durante a chamada República da Espada (1889-1894),
em um momento que era crucial assegurar a transição do regime
monárquico para o republicano e a consolidação deste. Nesse
contexto, os republicanos buscaram criar símbolos e heróis para o
novo regime político, de modo que Tiradentes foi alçado à posição de
herói cívico e representante dos ideais de liberdade e da República.
Uma dificuldade política desse momento histórico era a própria
consolidação da República diante dos movimentos de oposição e
instabilidades políticas, exemplificada na renúncia do primeiro
presidente, Marechal Deodoro, em 1891, após atritos com o
Congresso e a eclosão da Primeira Revolta da Armada (1891). O
governo de Floriano Peixoto, vice de Deodoro, também foi marcado
pela convulsão política, com a eclosão da Segunda Revolta da
Armada (1893-1894) e a Revolução Federalista (1893-1895) no Rio
Grande do Sul. Uma dificuldade social do período era a
marginalização da população negra no contexto pós-abolição (1888),
processo durante o qual ocorreram medidas ou iniciativas de inclusão
dessa população por parte do Estado brasileiro. Em relação à
dificuldade econômica, podemos citar os desdobramentos da Crise do
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Encilhamento, desencadeada pela política industrialista do ministro
Rui Barbosa, que ao autorizar a emissão de moeda por bancos
nacionais – visando facilitar a concessão de crédito para a abertura de
empresas – gerou uma intensa onda inflacionária, acompanhada da
especulação na bolsa de valores e da criação de empresas fantasmas.
b) Como elemento visual que acentua o caráter dramático da
imagem, o candidato poderia citar qualquer aspecto da chocante
exposição das partes do corpo esquartejado de Tiradentes concebida
pelo pintor, como a representação em primeiro plano da perna
arrancada do corpo e espetada em uma estaca, o tronco
desmembrado, a cabeça pálida decapitada do alferes e a presença do
sangue que escorre no cadafalso, nas vestes e em profusão no tecido
branco sob a cabeça.
Como elemento que enfatiza a caracterização de Tiradentes como
mártir, o candidato poderia citar diversos elementos que aproximam a
figura de Tiradentes de Cristo, como:
- sua representação com barba e cabelos longos;
- a posição do tronco com o braço caído ao lado, que remete a postura
de Jesus em diversas representações da Virgem Maria lamentando o
Cristo morto (por exemplo as de Michelangelo ou de Caravaggio);
- o formato do cadafalso no plano de fundo da cabeça de Tiradentes,
que remete ao formato da cruz;
- a presença de um crucifixo ao lado de seu rosto.
QUESTÃO 03
No livro The Moral Consequences of Economic Growth,
Benjamin Friedman, professor de economia política [da Universidade]
de Harvard, parte de vasta evidência histórica para defender que o
crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias
materiais, mas também da liberdade, da tolerância, da justiça e da
democracia.
[...]
Nos anos 1930, os Estados Unidos conseguiram fortalecer
os valores democráticos em meio à Grande Depressão. O autor atribui
essa sorte ao New Deal do presidente Roosevelt, que qualifica como
uma tentativa de “disseminar a oportunidade econômica o mais
amplamente possível”. Considera que [...] o caminho escolhido foi
“deliberadamente pluralista e inclusivo”, com o objetivo não somente
de restaurar a prosperidade econômica, mas de criar maior igualdade
de oportunidades.

QUESTÃO 04

(Henfil. Cartas da mãe, 1980.)

a) Identifique e explique o que é o “sr. ATO cinco”.
b) Escolha dois dos quatro artigos do “pedido de divórcio” e justifique
as afirmações neles apresentadas.
Resolução
a) O “Sr. ATO cinco” mencionado no texto é o Ato Institucional nº 5,
decretado na Ditadura Civil-Militar no dia 13 de dezembro de 1968
durante o governo do general Artur da Costa e Silva. O decreto do AI5 foi considerado por historiadores como “o golpe dentro do golpe” por
marcar o início de um período de intensas perseguições arbitrárias aos
opositores do regime e por conferir poderes excepcionais aos
governantes. O decreto desse ato ocorreu no final de um ano que se
caracterizou pelo aumento de manifestações organizadas pela
sociedade civil para expressar o descontentamento com a Ditadura
Civil-Militar, como a Passeata dos Cem Mil, ocorrida em junho do
mesmo ano. O estopim para o decreto do AI foi a proposta do
deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, de boicotar os desfiles
militares que ocorreriam no dia 7 de setembro. O AI-5 autorizava o
presidente da República (em caráter excepcional, ou seja, sem
apreciação judicial) a decretar recesso do Congresso Nacional, cassar
mandatos de parlamentares, realizar intervenções em Estados e
municípios, suspender por 10 anos os direitos políticos de cidadãos,
decretar o confisco de bens ilícitos e a suspensão do habeas-corpus.
No mesmo dia em que o ato foi baixado, o Congresso Nacional foi
fechado por tempo indeterminado, tendo sido reaberto somente em
1969 para referendar a escolha de Médici como o sucessor de Costa e
Silva.
b) O primeiro artigo do “pedido de divórcio” refere-se ao início da
vigência do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, nove anos antes do
documento, escrito em 1977. Além disso, esse artigo faz um jogo de
palavras utilizando a expressão “regime de exceção de bens”, como
referência e crítica ao Estado de exceção vigente no período
caracterizado pela suspensão de direitos e liberdades constitucionais.
O segundo artigo sugere a população do Brasil do período como os
filhos dessa união. O terceiro artigo faz uma referência à guarda dos
filhos, que deveriam ficar com a pátria mãe, sem nenhum contato com
o “pai” (AI-5), sugerindo, portanto, o encerramento da vigência do ato,
o que só ocorreu efetivamente em dezembro de 1978. O quarto
artigo enfatiza que o território brasileiro é uma propriedade da pátria
mãe, que dispensa, portanto, a pensão alimentícia, já que possui
meios próprios de subsistência. Desse modo, esse artigo sugere que a
grandiosidade dos recursos próprios e naturais do território tornam o
AI-5 dispensável para a manutenção do desenvolvimento da pátria
mãe.

(Laura Carvalho. Valsa brasileira: do boom ao caos econômico, 2018.)

a) Indique duas características do New Deal.
b) Identifique e explique a ideia central do primeiro parágrafo do texto.
Resolução
a) New Deal é o nome pelo qual ficou conhecido o programa de
governo de Franklin Roosevelt, que durou de 1933 a 1939. Sob a
influência das ideias de John Keynes, a gestão de Roosevelt foi
marcada pelo intervencionismo econômico do governo norteamericano, com o objetivo de combater os enormes índices de
desemprego e reerguer a agricultura e a indústria dos Estados Unidos,
fortemente abaladas pela Grande Depressão subsequente à crise de
1929. Foram medidas importantes do New Deal a concessão de
empréstimos a proprietários rurais endividados, a realização de
numerosas obras públicas para a criação de novos empregos e a
organização de uma previdência social, com benefícios para idosos,
viúvas, desempregados e trabalhadores incapacitados
b) A ideia central do texto é que o impacto do crescimento econômico
não seria apenas material, tendo também consequências morais
positivas. Segundo Laura Carvalho, para Friedman uma sociedade em
crescimento econômico tem mais possibilidades de se tornar mais
livre, mais tolerante, mais justa e mais democrática.
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QUESTÃO 05
Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da
classe capitalista o tempo todo.
Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma
manifestação de algum anseio humano universal ou um produto
específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que
pode ser dito com certeza é que a conquista do espaço e do tempo,
assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito
tempo tem um papel central na psique coletiva das sociedades
capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas
e movimentos políticos de oposição, [...] ainda prevalece a crença de
que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza
(incluindo até mesmo a natureza humana), está de algum modo a
nosso alcance.

a) O que são sementes “crioulas” e quem as utiliza?
b) Cite dois motivos pelos quais o agronegócio emprega sementes
não crioulas.
Resolução
a) Por denominação, as sementes crioulas são variedades
desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares,
assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com
características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas
comunidades. De acordo o Núcleo de Estudos Agrários e
Desenvolvimento Rural (Nead), essas sementes, passadas de
geração em geração, são preservadas nos muitos bancos de
sementes que existem no Brasil. www.mda.gov.br.
Podemos observar a partir dessa denominação que as sementes
“crioulas” são utilizadas por pessoas ligadas à subsistência e ao
pequeno comércio local, como assentados, quilombolas e indígenas.
b) O agronegócio trabalha com sementes transgênicas e pesticidas
para ampliar a produção agrícola. Essa interdependência é
manifestada a partir de grandes empresas que controlam o essencial
da agricultura capitalista, como a fusão entre duas gigantes do setor
(Bayer e Monsanto) citada no texto. Dessa forma o agronegócio
emprega sementes não crioulas, priorizando a transgenia e a grande
produtividade. Essa questão mais uma vez ressalta a grande
desigualdade entre a agricultura familiar e agricultura capitalista. Essa
dualidade caracteriza de maneira muito eficaz a questão agrária no
Brasil, marcada por profundas desigualdades e conflitos.

(David Harvey. O enigma do capital, 2011.)

a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na
globalização.
b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao
processo de globalização.
Resolução
a) Com a globalização há uma conquista do espaço geográfico, uma
vez que não há mais obstáculos para a reprodução do capital, O
capitalismo, a partir do final da década de 80, com a crise do
socialismo, avança para todo o planeta, como que “vencedor” da
Guerra Fria, e começa a se reproduzir por toda a superfície terrestre.
O capitalismo se expande de maneira aterradora e subordina o espaço
geográfico a seus interesses, uma vez que o socialismo entra em crise
e deixa em aberto os países de economia planificada à mercê dos
interesses capitalistas. Washington dita as regras a partir de então
com o “consenso” segundo o qual estão estipuladas as regras para o
mundo de então: redução dos gastos do governo, privatizações e
controle da inflação. O espaço está literalmente controlado pelo
capitalismo.
Há também uma “aniquilação” do tempo pelo desenvolvimento dos
meios de transporte e comunicação. Os interesses capitalistas não
dependem mais do tempo, podem se expandir pelo mundo sem
obstáculos e sua reprodução se dá em “tempo real” e sem controle –
são os chamados capitais especulativos, que se expandem pelo
mundo sem nenhum controle governamental e sem nenhuma
regulamentação: um dos principais desafios do mundo atual. Segundo
Milton Santos, a globalização pode ser encarada como discurso único,
segundo o qual as demandas estão acima dos interesses coletivos;
como perversidade, segundo a qual a maioria da população mundial
sofre pela impossibilidade de ter direitos básicos atendidos; ou como
possibilidade, segundo a qual os “de baixo” poderiam requerer esses
direitos utilizando as técnicas que transformaram o mundo em uma
unicidade e uma desigualdade imensa.
b) Sob o ponto de vista ambiental, uma grande crítica ao processo de
globalização está no embate entre a reprodução ampliada do capital e
a sustentabilidade, na impossibilidade de mantermos o capitalismo
como principal sistema econômico e na preocupação com o meio
ambiente. O sistema capitalista requer aumento da produção, maior
utilização dos recursos naturais e maiores impactos ambientais. Dessa
forma vivemos uma dualidade entre o capitalismo e a preservação
ambiental. As grandes discussões sobre o aquecimento global em
reuniões da ONU refletem essa questão do avanço do capitalismo e a
preservação ambiental. Outra crítica ao processo de globalização está
no fato da perda de solos agricultáveis devido ao processo de erosão,
o avanço da agricultura capitalista em detrimento da agricultura
familiar, as monoculturas e o intenso uso de agrotóxicos e de
transgênicos que realçam os conflitos entre globalização e
preservação ambiental. As grandes áreas desmatadas pelo avanço do
capitalismo globalizado seria outra crítica importante do ponto de vista
ambiental.

QUESTÃO 07
Perfil esquemático da estrutura interna da Terra (valores médios)

(Eustáquio de Sene e João C. Moreira. Geografia geral e do Brasil, 2012.)

a) Defina litosfera e astenosfera.
b) Considerando a dinâmica interna do planeta, explique o
funcionamento das correntes de convecção no interior da Terra e
identifique a sua manifestação superficial.
Resolução
a) Litosfera e astenosfera são as duas primeiras camadas internas do
Planeta. Essa divisão leva em consideração as características físicas
da Terra.
A litosfera corresponde à camada mais superficial. É sólida e mais
rígida em função das menores temperaturas a que está submetida.
Está fragmentada em grande placas rochosas e é formada pela crosta
e parte superficial do manto externo.
A astenosfera é a camada logo abaixo da litosfera. É uma camada
menos rígida por estar submetida a temperaturas maiores. É formada
de material viscoso com característica dúctil. Essas características
fazem com que as placas litosféricas se movam sobre a astenosfera
b) As correntes de convecção do magma ocorrem no manto e se dão
em função da diferença de temperatura e densidade. Nas regiões de
maior profundidade do manto e, portanto, maior temperatura, o
magma é aquecido e, com menor densidade, esse material entra em
ascensão. Em menor profundidade a temperatura diminui e a
densidade desse material aumenta, fazendo com que o magma desça

QUESTÃO 06
A Bayer se converteu, no dia 07.06.2018, em líder mundial
de sementes, fertilizantes e pesticidas – o grupo farmacêutico e
agroquímico alemão anunciou a compra da americana Monsanto. A
fusão deve criar uma empresa com o controle de mais de um quarto
do mercado mundial de sementes e pesticidas. Na resistência a esse
tipo de produção estão aqueles que empregam sementes crioulas,
diferentes daquelas que resultam de um processo caro e que só pode
ser feito em laboratório.
(Katarine Flor. www.brasildefato.com.br, 08.06.2018. Adaptado.)
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para regiões mais profundas. Dessa forma, o movimento convectivo
do magma é cíclico.
Por meio de fissuras na litosfera, o movimento convectivo pode fazer o
magma ser expelido para a superfície, provocando atividade vulcânica.
Além da atividade vulcânica, podemos observar na superfície
movimentos convergentes (choque), divergentes (separação) e
transformantes (deslizamento) entre as placas tectônicas. Esses
movimentos são responsáveis pela atividade vulcânica, pelos
terremotos e pelas tsunamis.

corrupção na natureza que os torna indignos dele. Importa igualmente
aos homens conhecer um e outro desses pontos; e é igualmente
perigoso para o homem conhecer a Deus sem conhecer a própria
miséria, e conhecer a própria miséria sem conhecer o Redentor que
pode curá-lo dela. Um só desses conhecimentos faz ou a soberba dos
filósofos que conheceram a Deus, e não a sua miséria, ou o
desespero dos ateus, que conhecem a sua miséria sem o Redentor.
(Blaise Pascal. Pensamentos, 2015.)

a) Com base no texto 1, justifique por que Voltaire foi um pensador
que defendeu a emancipação do gênero humano. Explique por que o
caráter dogmático da religião é irracionalista.
b) Justifique por que o texto 2 apresenta um olhar positivo sobre a
religião, quando comparado ao texto 1. Explique por que Pascal pode
ser considerado um teólogo.
Resolução
a) Voltaire (1694-1778) foi um dos mais importantes filósofos
iluministas franceses, tendo marcado profundamente os pensadores
de seu tempo e inspirado movimentos de renovação religiosa, social e
política. Sua principal contribuição se deu na defesa da tolerância, no
combate ao obscurantismo reacionário e na busca pela emancipação
humana (ideais, aliás, que podem ser vistos como os mais importantes
do Iluminismo Francês).
O trecho que foi citado na questão deixa clara a postura combativa de
Voltaire, no intuito de assegurar aos seres humanos o domínio sobre
suas próprias consciências. Ao escrever que a religião “menos má”
seria aquela que “não se atrevesse a ameaçar com penas eternas
quem quer que tivesse um juízo normal”, o filósofo manifesta seu
desejo de uma humanidade capaz de trilhar seus próprios caminhos,
sem a interferência de doutrinas que o subjuguem pelo medo de
punições sobrenaturais.
O caráter dogmático da religião é visto como irracionalista por se
basear no medo, e não num argumento lógico. O dogma se baseia
numa afirmação que não é passível de críticas por nenhum ser
humano, pois não aceita o debate e se coloca como verdade que deve
ser aceita submissamente.
Além disso, ele opera a partir de “verdades” inatingíveis e, portanto,
difíceis de serem provadas pela lógica, pelo testemunho ou pela
experiência. Voltaire ataca este caráter irracionalista ao afirmar que
não deseja uma religião que comporta em si a “crença em coisas
impossíveis, contraditórias, injuriosas para a Divindade e perniciosas
para o gênero humano”.
b) O texto de Blaise Pascal (1623-1662), pré-iluminista, pode ser visto
como mais disposto a aceitar a religião que aquele escrito por Voltaire.
Pascal afirma que as dificuldades em se aproximar da divindade se
dão não necessariamente por ela, mas por dois erros exclusivamente
humanos: “conhecer a Deus sem conhecer a própria miséria, e
conhecer a própria miséria sem conhecer o Redentor que pode curá-lo
dela”. Assim, ele não vê a religião como eivada dos erros de um
dogmatismo absurdo, como pensava Voltaire; ao contrário, o problema
estava em quem não aderia a ela do modo correto, contemplando
simultaneamente a perfeição divina e a imperfeição humana.
Pascal pode, inclusive, ser visto como um teólogo, pois tenta entender
racionalmente a Deus, mas o faz a partir da aceitação do postulado de
que há um Deus e que ele pode ser “descoberto” pelos seres
humanos (“há um Deus de que os homens são capazes”). A Filosofia
recusa a aceitação não apenas deste postulado, como de qualquer
outro. Seu princípio básico, desde Sócrates, é o de que tudo pode e
deve ser questionado (“só sei que nada sei” era o mais importante
lema socrático). Assim, assumir que há uma divindade é transitar no
tema a partir de uma postura teológica, e não filosófica.

QUESTÃO 08
“Oceanos” de plástico

(www.bbc.com. Adaptado.)

a) O combate à poluição por plástico foi um dos principais problemas
debatidos pela ONU em 2018. Mencione uma consequência da
poluição dos oceanos por plástico e o país que mais tem contribuído
para esse problema.
b) Identifique os dois mecanismos responsáveis pela concentração de
plásticos nos cinco giros oceânicos destacados.
Resolução
a) A poluição dos oceanos por plásticos pode levar à morte vários
animais marinhos e, consequentemente, afetar a cadeia alimentar nos
oceanos, agravando ainda mais os impactos ambientais. Além disso
também há o risco de poluição das águas pela liberação de algumas
substâncias tóxicas. Segundo o mapa apresentado, o país que mais
contribui com o problema é a China.
b) Os giros oceânicos ocorrem pela combinação da ação dos ventos,
das correntes marítimas (que circulam no sentido horário no
Hemisfério Norte e no sentido anti-horário no Hemisfério Sul) e da
influência do Efeito de Coriolis. O movimento de Coriolis é uma
consequência do movimento de rotação da Terra e influencia no
sentido do deslocamento das correntes marítimas e das massas de ar.
Num giro oceânico a água superficial converge para a região central e
dessa forma o lixo fica agregado formando as chamadas “ilhas de
plástico”
QUESTÃO 09
Texto 1
Qual seria a [religião] menos má? Não seria a mais simples? Não seria
a que ensinasse muita moral e poucos dogmas? A que se
empenhasse em tornar os homens justos sem os tornar absurdos? A
que não ordenasse a crença em coisas impossíveis, contraditórias,
injuriosas para a Divindade e perniciosas para o gênero humano e não
se atrevesse a ameaçar com penas eternas quem quer que tivesse um
juízo normal? Não seria a que não sustentasse a sua crença com
carrascos e não inundasse a terra com sangue por causa de sofismas
ininteligíveis? […] A que unicamente ensinasse a adoração de um só
Deus, a justiça, a tolerância e a humanidade?

QUESTÃO 10
Texto 1
O Iluminismo não é somente uso crítico da razão; é também
o compromisso de utilizar a razão e os resultados que ela pode obter
nos vários campos de pesquisa para melhorar a vida individual e
social do homem. O compromisso de transformação, próprio do
Iluminismo, leva à concepção da história como progresso, ou seja,
como possibilidade de melhoria do ponto de vista do saber e dos
modos de vida do homem. Por outro lado, na cultura contemporânea,
a crença no progresso foi muito abalada pela experiência das duas
guerras mundiais e pelas mudanças que elas produziram no campo da
história.

(François M. A. de Voltaire. Dicionário filosófico, 1984.)

Texto 2
[A religião cristã] ensina […] aos homens estas duas verdades: tanto
que há um Deus de que os homens são capazes, quanto que há uma

(Nicola Abbagnano. Dicionário de filosofia, 2000. Adaptado.)
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(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, 1990. Adaptado.)

Texto 2
Há um quadro de [Paul] Klee que se chama Angelus Novus.
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele
encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada,
suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto
está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula
incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas
com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas,
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é
o que chamamos progresso.

Texto 2
Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da
mente no pensamento e na consciência. O homem era o animal
consciente, o animal racional. Mas, para Schopenhauer, a consciência
é a simples superfície da nossa mente. 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 os nossos desejos. Daí a
inutilidade da lógica: ninguém jamais convenceu alguém usando a
lógica. Para convencer um homem, é preciso apelar para o seu
interesse pessoal, seus desejos, sua vontade.

(Walter Benjamin. “Sobre o conceito de história”. In: Magia e técnica, arte e política,
1987.)

(Will Durant. A história da filosofia, 1996. Adaptado.)

a) De acordo com o texto 1, qual é a relação entre razão e progresso?
Explique o papel contraditório da ciência para a realização do
progresso na história.
b) Cite as informações do texto 1 que justificam a concepção de
Walter Benjamin sobre o progresso. Explique por que, segundo
Benjamin, a história pode ser entendida como progresso da barbárie.
Resolução
a) O texto 1 explicita como, para o Iluminismo, a razão e seus
resultados devem ser utilizados visando a um progresso que signifique
a melhoria da “vida individual e social do homem”. Embora a ciência
seja responsável por espantosas melhorias nas condições de vida dos
seres humanos no últimos dois séculos (podemos citar os avanços na
área da medicina, da farmacologia, da produtividade de alimentos, do
saneamento básico), os acontecimentos dos séculos XX e XXI
colocam em xeque este papel, já que a ciência foi vastamente utilizada
na produção de estratégias de destruição humana em massa e sua
aplicação à exploração dos recursos naturais hoje chega
a
comprometer o próprio futuro da biosfera.
b) Na imagem descrita por Benjamin, o progresso é a tempestade que
impele o anjo da História para o futuro, enquanto sob seus olhos e aos
seus pés acumulam-se ruínas e catástrofes. A perspectiva de
Benjamin, de um progresso que deixa um rastro de destruição e
morte, está relacionada ao momento em que escreve, marcado pelas
guerras mundiais que abalam a crença no progresso iluminista, como
afirma o texto 1. Isso porque a enorme letalidade desses processos foi
possibilitada pelas inovações tecnológicas produzidas pela aplicação
da ciência às necessidades da indústria da guerra. São exemplos
disso a invenção de metralhadoras, tanques, aviões de guerra,
submarinos, armas químicas, armas nucleares e ainda toda a logística
de exploração e extermínio criada pelos nazistas nos campos de
concentração do Holocausto. A perspectiva de Benjamin e da Escola
de Frankfurt (a que ele se filia) entende que a razão instrumental
iluminista, que tem como objetivo dominar a natureza, não é capaz de
emancipar a humanidade (ou seja, de trazer para a humanidade mais
liberdade e melhores condições de vida), pois em geral funciona como
ideologia, ou seja, como falsificação da realidade que permite a
reprodução das relações de poder e exploração do capitalismo. Assim,
embora a razão humana pudesse ser usada para resolver grandes
problemas humanos, como a fome, a escassez de água, a exploração
sexual, ela vai sempre resolver questões importantes para o capital,
como por exemplo vencer uma guerra criada por motivações
econômicas. Dessa maneira, enquanto não estiver emancipada da
lógica do capital, a história da humanidade continua a ser a história da
exploração de uma classe sobre a outra, e de todas as catástrofes
decorrentes desse estado de coisas.

a) Com base no texto 1, justifique por que o método de Descartes
aspira à universalidade. Explique a importância da matemática para a
produção de conhecimentos dotados de clareza e distinção.
b) Em que consiste a ruptura filosófica estabelecida por Schopenhauer
na relação entre razão e emoção? Explique a diferença entre
Descartes e Schopenhauer quanto ao papel da consciência na relação
com a realidade.
Resolução
a) O método de Descartes (1596-1650) aspira à universalidade por
assumir o postulado de que se deve julgar a realidade a partir da “reta
razão”; que seria disponível a todos os seres humanos de igual
maneira (ela seria “a coisa mais bem distribuída do mundo”, segundo
o texto). Assim, este método seria acessível a todos e todas,
garantindo a ampla difusão do conhecimento.
A matemática é parte essencial desta “reta razão” e garante a clareza
das afirmações, uma vez que ela se estrutura a partir de um discurso
profundamente objetivo e impessoal. Além disso, ela garante a
completa distinção entre as categorias por ela sistematizadas,
evitando que se confundam as realidades analisadas ou a realidade e
a percepção de quem a analisa.
b) A ruptura filosófica estabelecida por Schopenhauer (1788-1860) na
relação entre razão e emoção se dá em sua recusa a submeter todas
as dimensões da existência humana ao seu aspecto racional. Com
isso, ele rompe com uma tradição que remonta a Sócrates, Platão e
Aristóteles, no interior do pensamento ocidental.
Ao afirmar a vontade como soberana da existência humana, o filósofo
alemão abre um precedente que permitirá os desenvolvimentos
teóricos criados por Marx (1818-1883), Nietzsche (1844-1900) e
depois por Freud (1856-1939), dentro do Filosofia e fora dela. Assim é
ele quem inaugura um modo de encarar a consciência humana que
permitiu muitos frutos, nos mais diversos âmbitos de pensamento
acadêmico.
Relacionando Descartes e Schopenhauer quanto ao papel da
consciência na relação com a realidade, temos uma diferença abissal
entre ambos. Enquanto o pensador francês vê a consciência como
capaz de entender a si e à própria realidade, Schopenhauer nega esta
lucidez, este autodomínio e esta clareza à mente humana (“a
consciência é a simples superfície da nossa mente”). Estaria ela
tomada de vontades diversas que a seduziriam e controlariam
indiretamente. A consciência não passaria de uma vivência
secundária, diante do poder imperioso da vontade. É esta última quem
determina, de fato, o que a consciência pensará e como ela se
colocará diante dos fatos e eventos que aparecem diante do ser (“Nós
não queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela,
encontramos motivos para ela porque a queremos”).
Para Descartes, o pensamento é a base de todo o conhecimento e é a
razão consciente a pedra fundamental de todo o edifício do raciocínio.
Assim, sobre a pedra angular do pensamento racional consciente,
seria possível conhecer melhor todas as coisas; inclusive o próprio
ser. Descartes resume toda esta teoria na frase “penso, logo existo”.
Assim, o papel da consciência, para ele, é, antes de tudo, determinar
o que é e o que não é real; a começar do próprio ser pensante.
Para Schopenhauer, entretanto, a consciência age de modo a
mascarar nossas reais motivações; ela serve como uma espécie de
véu, que encobriria a verdadeira razão por trás de nossos atos
(“chegamos até a elaborar filosofias e teologias para disfarçar os
nossos desejos”). Assim, o papel da consciência, para ele, seria o de
ocultar nossas reais vontades e permitir ao ser desejante assumir a

QUESTÃO 11
Texto 1
Para René Descartes, o que fundamenta o método universal para
conhecer o mundo é a reta razão, que pertence a todos os homens,
sendo “a coisa mais bem distribuída do mundo”. Mas o que é essa reta
razão? “A faculdade de julgar bem e distinguir o verdadeiro do falso é
propriamente aquilo que se chama bom senso ou razão, que é
naturalmente igual em todos os homens”. A unidade das ciências
remete à unidade da razão. E a unidade da razão remete à unidade do
método. O saber deve basear-se na razão e repetir sua clareza e
distinção, que são os únicos pressupostos irrenunciáveis do novo
saber.
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satisfação de justificar suas vontades a partir da razão, sentindo-se
lógico e coerente, quando na verdade está sendo impulsivo, arbitrário
e irracional.
QUESTÃO 12
Copérnico tira a Terra do centro do Universo e, com ela, o
homem. A revolução científica não consistiu somente em adquirir
teorias novas e diferentes das anteriores sobre a astronomia, o corpo
humano e o planeta. A revolução científica foi uma revolução da ideia
de saber e de ciência. A ciência não é mais a intuição privilegiada do
mago ou astrólogo iluminado, mas sim investigação e discurso sobre o
mundo da natureza. Tratou-se de um processo verdadeiramente
complexo que encontra seu resultado mais claro na autonomia da
ciência em relação às proposições de fé. O discurso qualifica-se
porque procede com base nas experiências sensatas e nas
demonstrações necessárias. A ciência é ciência experimental. É
através do experimento que os cientistas tendem a obter proposições
verdadeiras sobre o mundo.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
O Batrachochytrium dendrobatidis é um fungo aquático
considerado uma iminente ameaça aos anfíbios nas regiões tropicais.
Esse fungo vive somente na pele dos anfíbios adultos e na boca dos
girinos, alimentando-se de queratina e causando hiperqueratose, que
é o espessamento da camada de queratina na pele. Porém, o
B. dendrobatidis é capaz de sobreviver sem causar a doença em
outras duas espécies, a rã-touro e a rã aquática africana.
(Vanessa K. Verdade et al. “Os riscos de extinção de sapos, rãs e pererecas em
decorrência das alterações ambientais”. Estudos avançados, 2010. Adaptado.)

A figura mostra o ciclo de vida do fungo que tem os anfíbios como
hospedeiros.

(Giovanni Reale e Dario Antiseri. História da filosofia, 1990. Adaptado.)

a) A qual tese de Copérnico o texto faz referência? Explique a
diferença entre a “intuição do mago” e a “ciência experimental”.
b) Justifique, com base no texto, por que a revolução científica
implicou a superação do teocentrismo. Explique a importância do
experimento para a superação de concepções dogmáticas de mundo.
Resolução
a) O texto faz referência ao heliocentrismo, defendido por Nicolau
Copérnico (1473-1543). Esta tese defende que o Sol se encontra
numa posição central em relação aos planetas que estão próximos
dele (inclusive a Terra) e se opõe ao geocentrismo, que era a tese
predominante até então. Esta, por sua vez, defende a ideia de que a
Terra está no centro e os demais planetas e o Sol a circundam.
A diferença entre a “intuição do mago” e a “ciência experimental” está
no fato de que esta se baseia no trabalho árduo e contínuo do
pesquisador, que busca o saber por meio das “experiências sensatas”
e das “demonstrações necessárias”, segundo o próprio texto de
Giovanni Reale e Dario Antiseri. A “intuição do mago” representa um
outro modo de conceber o conhecimento. Trata-se de um estudo
místico (religioso ou esotérico) e de caráter personalista: o texto utiliza
a palavra “iluminado” para se referir a quem detém este saber.
A experimentação aparece, assim, como a base de uma nova maneira
de se relacionar com o conhecimento. Será esta novidade a
responsável pelo grande impulso que se dará ao saber que a
humanidade hoje detém sobre a natureza: “A revolução científica foi
uma revolução da ideia de saber e de ciência” e Copérnico é citado na
questão como um exemplo de quem contribuiu para este processo.
b) O trecho do texto citado que melhor comprova que a revolução
científica implicou a superação do teocentrismo é o seguinte: “Tratouse de um processo verdadeiramente complexo que encontra seu
resultado mais claro na autonomia da ciência em relação às
proposições de fé”. Dele, podemos depreender que a fé, até então,
dominava o campo do saber, ao ponto de servir de base para o
conhecimento até então produzido. A ciência serviu para destituir a fé
desta posição de base do conhecimento, contribuindo, assim, para
vencer o teocentrismo.
E o que a ciência colocou como base para o saber, após negar à
religião este papel? A experimentação. O texto é muito claro ao
afirmar, de modo categórico, que: “A ciência é ciência experimental”.
Assim, o dogmatismo é superado a partir de uma nova maneira de
encarar a natureza, o saber e o próprio ser humano e esta nova
maneira de pensar passa necessariamente pela experimentação
científica. Não há espaço para dogmas (afirmações que não aceitam
questionamentos) diante da prática experimental. Afinal, os resultados
dos experimentos são assumidos como fatos que demonstram a
realidade e permitem rever muitas crenças infundadas e teorias que se
mostraram errôneas ou incoerentes.
O termo “dogma” é de origem grega e deriva de “dóxa”, que significa
“opinião” e que foi combatido veemente por Platão, que a opunha à
“verdade”. Os céticos, inclusive, usavam o termo “dogmático” como
algo pejorativo, segundo Gobry*. A ciência experimental recusará este
tipo de raciocínio. Afinal, só faz sentido realizar um experimento se
houver por parte do pesquisador a pré-disposição em aceitar seus
resultados, ainda que eles contrariem as crenças e teorias até então
adotadas.
*GOBRY, Ivan. Vocabulário grego da Filosofia. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.

(www.pnas.org. Adaptado.)

a) Que tipo de reprodução assexuada ocorre no ciclo de vida do
B. dendrobatidis? Qual o papel ecológico da rã-touro ao abrigar o
fungo na pele?
b) Que condição abiótica na pele dos anfíbios propicia a instalação e o
crescimento do B. dendrobatidis? Por que o espessamento da camada
de queratina na pele compromete a sobrevivência dos anfíbios?
Resolução
a) O B. dendrobatidis é um fungo aquático, do grupo dos
quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são fungos capazes de reproduzir
assexuadamente por esporulação, gerando esporos móveis, livrenatantes, que são, por este motivo, chamados de zoósporos. Estes
esporos, apesar de se deslocar na água por poucos centímetros, são
capazes de ser atraídos por quimiotaxia por moléculas presentes na
pele dos anfíbios, como proteínas, açúcares e aminoácidos. A rãtouro, por ser capaz de resistir ao quadro patogênico causado pelo
fungo, acaba se comportando como um reservatório da doença, uma
vez que populações de B. dendrobatidis podem aumentar na presença
do anfíbio, e assim causar a hiperqueratose em espécies sensíveis.
b) O fator abiótico é a umidade conferida por inúmeras glândulas
mucosas na pele que secretam muco com elevado teor de água,
garantindo a umidade ao tegumento fino e permeável dos anfíbios. Os
anfíbios são animais tipicamente de ambiente terrestre úmido, cuja
respiração nas formas larvais ocorre através de brânquias, enquanto
que a respiração nas formas adultas ocorre através de pulmões pouco
eficientes e através da pele, denominada respiração cutânea. Este
último tipo de respiração consiste na troca gasosa através da pele fina,
porosa e pouco queratinizada nos anfíbios saudáveis. Entretanto, a
presença do fungo aumenta a queratinização da pele, tornando-a
menos permeável à troca gasosa, comprometendo o aporte de
oxigênio e síntese de ATP essencial para a sobrevivência do
animal. Uma vez que a respiração pulmonar é pouco eficiente, na
ausência da respiração cutânea, o animal sofrerá redução na taxa de
trocas gasosas, o que compromete o fornecimento de energia à
órgãos vitais como coração, podendo ocasionar a morte do animal.
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bacteriano dos genes do patógeno causador da doença. Inserido no
homem, o plasmídeo modificado deve atingir o núcleo porque os
genes do patógeno devem ser expressos pela célula humana,
permitindo que a célula humana sintetize o antígeno contra o qual
irá combater e criar memória imunológica. De modo mais
detalhado, a expressão do gene do patógeno consiste na transcrição
deste gene, fenômeno que depende de fatores de transcrição e
enzimas (como a RNA polimerase) presentes exclusivamente no
núcleo, compartimento celular no qual ocorre a transcrição em
eucariotos. Através da transcrição são geradas moléculas de RNAm
que serão, posteriormente, transferidas para o citoplasma onde serão
traduzidas em proteínas do patógeno. São estas proteínas do
patógeno com propriedades antigênicas que serão reconhecidas por
células do sistema imune e conferirão a imunidade ao humano.
Portanto, diferente da vacinas convencionais, na vacina de DNA o
homem produz o antígeno a partir dos genes do patógeno contidos no
plasmídeo modificado inserido.

QUESTÃO 14
A vacina de DNA é composta por um plasmídeo que carrega um gene
de interesse que codifica um antígeno. A administração da vacina
pode ser com seringa, via intramuscular, ou pelo sistema gene gun,
que consiste no disparo sobre a pele de microesferas metálicas
recobertas com os plasmídeos modificados. Uma vez na célula, o
gene é expresso no plasmídeo.

QUESTÃO 15
O Pezosiren portelli foi um mamífero quadrúpede terrestre, ancestral
das espécies de peixe-boi atuais, que viveu há 50 milhões de anos. Há
23 milhões de anos, havia na Amazônia um braço de mar, o Lago
Pebas, habitado por peixes-boi de água salgada. Há 8 milhões de
anos, este braço de mar fechou-se e confinou os animais em um
ambiente de água doce. Ao longo da evolução, estes animais
originaram o atual peixe-boi-da-amazônia.

(http://revistaepoca.globo.com. Adaptado.)
(http://pontobiologia.com.br.Adaptado.)

a) Comparando-se os esqueletos do P. portelli e do peixe-boi-daamazônia, há semelhança na organização anatômica dos membros
anteriores. Como são classificados estes órgãos quanto à origem
embrionária? Por que esta comparação evidencia a divergência
evolutiva entre o P. portelli e as espécies de peixe-boi atuais?
b) Justifique como o fechamento do braço de mar e o novo ambiente
de água doce levaram à formação da espécie de peixe-boi na bacia do
Rio Amazonas.
Resolução
a) Os membros anteriores destas duas espécies têm a mesma origem
embrionária, mas funções diferentes, uma vez que no P. portelli são
utilizados para locomoção em terra e no peixe-boi-da-amazônia são
utilizados para auxiliar na natação, auxiliando a nadadeira caudal.
Assim, os órgãos destas duas espécies são classificados como
sendo homólogos. Órgãos homólogos aparecem em animais que
têm um ancestral em comum, e quanto mais próximo este ancestral,
maior é a semelhança funcional entre os membros considerados.
Sendo o peixe-boi-da-amazônia e o P. portelli mamíferos, podemos
afirmar que estas duas espécies compartilham um ancestral
relativamente recente do ponto de vista evolutivo (menos de 10
milhões de anos atrás), e isso pode ser observado pela anatomia
comparada, além da embriologia e da função destes membros.
b) O fechamento do braço de mar, provavelmente em decorrência de
fenômenos geológicos, isolou populações de peixes-boi de água
salgada, impedindo seu acesso ao ambiente marinho onde estes
animais evoluíram. Com o passar do tempo e com o acúmulo de
mutações, por ação da seleção natural, foi possível ocorrer a
especiação alopátrica, uma vez que uma barreira geográfica (a
porção de terra que fechou o acesso ao oceano), se interpôs no
caminho dos animais e dividiu a população em dois grandes grupos,
impedindo que o fluxo gênico continuasse existindo entre os animais
que ainda estavam em ambiente oceânico e os outros que ficaram
isolados no Lago Pebas. Possivelmente alterações na salinidade do
lago não devem ter tardado a ocorrer, além de possivelmente
modificação nos alimentos disponíveis, e apenas os animais que
tinham mutações favoráveis foram capazes de sobreviver e deixar
descendentes. Estes descendentes são os ancestrais dos atuais
peixes-boi-da-amazônia.

a) De quais organismos os plasmídeos são obtidos? Que moléculas
biológicas são empregadas no corte dos plasmídeos para a inserção
do gene de interesse?
b) Por que é necessário que o plasmídeo modificado entre no núcleo
da célula para que a vacina funcione e promova a resposta
imunológica?
Resolução
a) Plasmídeos são pequenas moléculas de DNA dupla fita e circular
encontradas em bactérias. Usualmente contém genes acessórios que
não são essenciais para a sobrevivência e podem conferir resistência
à antibióticos. No meio intracelular, os plasmídeos podem ser
replicados e, em seguida, compartilhados com outra bactérias através
do processo de conjugação. Por meio deste processo, bactérias
podem, rapidamente, compartilhar genes de resistência, permitindo a
sobrevivência de grande parte da colônia na presença de um
antibiótico. O esquema a seguir mostra, simplificadamente, uma
conjugação bacteriana.

Imagem: Biologia de Campbell, 2015.

O corte dos plasmídeos em sequências específicas ocorre através de
enzimas de restrição (endonucleases) extraídas a partir de bactérias,
nas quais estas enzimas possuem, normalmente, função de defesa
contra DNA viral exógeno. Enzimas de restrição realizam cortes com
precisão, permitindo que o plasmídeo seja acoplado ao DNA do
patógeno contra o qual a vacina irá realizar a função profilática.
b) A vacina de DNA, ou vacina gênica, possui composição diferente
das vacinas convencionais. As vacinas convencionais são feitas de
antígenos mortos ou atenuados, que inoculados no organismo
receptor, articulam o sistema imune resultando na formação de células
de memória que irão atuar na prevenção de doenças futuras. As
vacinas de DNA são compostas pelo DNA do patógeno (antígeno)
conjugado com o plasmídeo, que atua, portanto, como um vetor
7
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QUESTÃO 16
De acordo com a teoria atômica de Dalton, os átomos eram
considerados maciços e indestrutíveis, sendo preservados intactos
nas transformações químicas. Além disso, o que diferenciava um
elemento químico de outro era o peso de seus átomos. Em sua teoria,
Dalton não admitia a união entre átomos de um único elemento
químico. Átomos de elementos químicos diferentes poderiam se unir,
formando o que Dalton denominava “átomos compostos”.
A imagem mostra os símbolos criados por Dalton para representar os
elementos químicos hidrogênio e nitrogênio e a substância amônia. Ao
lado, há uma tabela com os pesos atômicos relativos estimados por
Dalton para esses dois elementos.

QUESTÃO 17
A vitamina D3 é lipossolúvel e opticamente ativa. Certo laboratório
produz e comercializa suplementos dessa vitamina na forma de
cápsulas contendo diferentes quantidades de colecalciferol. Essas
quantidades são comumente indicadas por Unidades Internacionais
(U.I.) de vitamina D3 , que têm sua equivalência em unidades de
massa. A tabela foi construída com base em informações da bula
desse suplemento, que deve ser usado somente com indicação de
profissional de saúde.
H

H3C
CH3

CH3
H
CH3

H

CH2

(James R. Partington. A short history of chemistry, 1957. Adaptado.)

a) Escreva a equação da reação de formação da amônia a partir de
hidrogênio e nitrogênio, de acordo com a teoria de Dalton. Escreva a
equação dessa reação de acordo com os símbolos e conhecimentos
atuais.
b) Calcule a razão entre os pesos de nitrogênio e de hidrogênio na
amônia, tal como considerada por Dalton, e compare esse resultado
com a razão entre as massas desses elementos na molécula de
amônia, tal como conhecemos hoje. Admitindo como correta a razão
calculada com base nos conhecimentos atuais, indique a diferença
percentual, aproximadamente, entre as duas razões calculadas.
Resolução
a) De acordo com a teoria de Dalton a reação de formação da amônia
pode ser descrita da seguinte forma:

HO

colecalciferol (vitamina D3 )
(www.merckmillipore.com)

Quantidade de vitamina D3
(em U.I.)
1 000
7 000
50 000

a) A partir dos dados da tabela, calcule quanto vale cada U.I. de
vitamina D3 , em mg de colecalciferol. Indique, na fórmula do
colecalciferol reproduzida no campo de Resolução e Resposta, um
átomo de carbono quiral responsável pela atividade óptica observada
na molécula.
b) Qual é a função orgânica oxigenada presente na estrutura da
vitamina D3 ? Justifique, com base na estrutura molecular do

De acordo com os símbolos e conhecimentos atuais, a reação de
formação da amônia é descrita da seguinte forma:
N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)

colecalciferol, por que essa vitamina é lipossolúvel.
Resolução
a) O valor de cada U.I. pode ser calculado a partir de qualquer uma
das relações mostradas na tabela:
1000 U.I.
1 mg
1 U.I.
X
1.1
3
X
 0,001 ou 10 mg
1000

b) Cálculo da razão entre os pesos de nitrogênio e de hidrogênio na
amônia, tal como considerada por Dalton:
Nitrogênio
Hidrogênio

=

4,20
1

= 4,20

Cálculo da razão entre as massas desses elementos na molécula de
amônia, tal como conhecemos hoje:
1 átomo de nitrogênio
3 átomos de hidrogênio

=

14u
3 × 1u

O carbono quiral (ou assimétrico) é aquele ligado a 4 ligantes
diferentes entre si. Na estrutura, há 5 carbonos quirais, conforme
mostrado abaixo, mas, pela pergunta, era necessário marcar apenas
um desses:

= 4,67

Cálculo da diferença percentual, aproximadamente entre as duas
razões calculadas:
4,67
(4,20 – 4,67)

Massa de colecalciferol
(em mg)
1,00
7,00
50,00

H

H3C

100%
X

*

CH3

*

(4,20  4,67).100
X
 10%
4,67

*

CH3
H
CH3

*
H

A razão de Dalton é aproximadamente 10% menor do que a razão
atual.

* carbono quiral (ou assimétrico)

CH2

*
HO
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b) Sabendo que a pressão de 1 atm equivale a 760 mmHg, pode-se
calcular a pressão parcial de oxigênio atmosférico:

b) A função orgânica oxigenada presente na estrutura da vitamina D3
é álcool:
H3C

H

CH3

1 atm
pO2

CH3

100%
21%

H

pO2 = 0,21 atm

CH3

Na tabela observa-se que na pressão de 760 mmHg e temperatura de
16ºC a solubilidade os oxigênio é igual a 9,6mg/L e para converter
essa concentração para mol/litro temos:

H

[O2(aq)] =

C
M

[O2(aq)] =

9,6 × 10-3 g/L
32 g/mol

CH2

HO

Como:

C = 9,6 mg/L = 9,6 × 10-3 g/L
M(O2) = 2 × 16 = 32 g/mol

= 3 × 10-4 mol/L

Calculando a KH:

àlcool

KH =

Essa vitamina é lipossolúvel devido à grande cadeia de carbono e
hidrogênio, de caráter apolar, o que justifica a alta solubilidade em
lipídios, também apolares.

[O2(aq)]
pO2

=

3 × 10-4 mol/L
0,21 atm

= 1,43 × 10-3 mol/L.atm

QUESTÃO 19
Um caminhão de brinquedo move-se em linha reta sobre uma
superfície plana e horizontal com velocidade constante. Ele leva
consigo uma pequena esfera de massa m = 600 g presa por um fio
ideal vertical de comprimento L = 40 cm a um suporte fixo em sua
carroceria.

QUESTÃO 18
Para se criar truta...
A água é o principal fator para a instalação de uma truticultura. Para a
truta arco-íris, entre as principais características da água, estão:
1. Temperatura: os valores compreendidos entre 10 oC e 20 oC são
indicados para o cultivo, sendo 0 oC e 25 oC os limites de
sobrevivência.
2. Teor de oxigênio dissolvido (OD): o teor de OD na água deve ser o
de saturação. A solubilidade do oxigênio na água varia com a
temperatura e a pressão atmosférica, conforme a tabela.
Solubilidade do oxigênio na água (mg/L)

Em um determinado momento, o caminhão colide inelasticamente com
um obstáculo fixo no solo, e a esfera passa a oscilar atingindo o ponto
mais alto de sua trajetória quando o fio forma um ângulo   60º em
relação à vertical.

(Yara A. Tabata. “Para se criar truta”. www.aquicultura.br. Adaptado.)

a) O que acontece com o teor de OD em uma dada estação de
truticultura à medida que a temperatura da água aumenta? Mantida a
temperatura constante, o que acontece com o teor de OD à medida
que a altitude em que as trutas são criadas aumenta?
b) A constante da lei de Henry (KH) para o equilíbrio da solubilidade do
oxigênio em água é dada pela expressão KH = [O2 (aq)] / pO2, em que
[O2 (aq)] corresponde à concentração de oxigênio na água, em mol/L,
e pO2 é a pressão parcial de oxigênio no ar atmosférico, em atm.
Sabendo que a participação em volume de oxigênio no ar atmosférico
é 21%, calcule o valor da constante KH, a 16 oC e pressão de 1 atm.
Resolução
a) Em uma dada estação de truticultura, considerando que não há
variação da pressão atmosférica, à medida que a temperatura da água
aumenta, de acordo com os valores tabelados, o teor de OD diminui.
Já mantida a temperatura constante, à medida que a altitude aumenta,
observa-se uma diminuição da pressão atmosférica e, de acordo com
os valores tabelados, o teor de OD também diminui.

Adotando g = 10 m/s2, cos 60º = sen 30º = 1/2 e desprezando a
resistência do ar, calcule:
a) a intensidade da tração no fio, em N, no instante em que a esfera
para no ponto mais alto de sua trajetória.
b) a velocidade escalar do caminhão, em m/s, no instante em que ele
se choca contra o obstáculo.
Resolução
a) Na figura abaixo está representada a esfera no ponto mais alto de
sua trajetória, bem como as forças que agem sobre ela (força peso P
e força de tração T ).

9
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Aqui é importante notar que estas duas forças geram a resultate das
forças que atua sobre a esfera. No ponto mais alto da trajetória, sendo
a velocidade da esfera igual a zero, a resultante não pode apresentar
componente centrípeta (direção radial) e por isso deve estar na
direção tangente à trajetória, conforme a figura abaixo:

Agora, podemos voltar na expressão para a velocidade, substituindo g
por 10 m/s² e h por 0,2 m:

v  2  10  0,2 

v  2 m/s
QUESTÃO 20
Uma corda elástica, de densidade linear constante  = 0,125 kg/m,
tem uma de suas extremidades presa a um vibrador que oscila com
frequência constante. Essa corda passa por uma polia, cujo ponto
superior do sulco alinha-se horizontalmente com o vibrador, e, na
outra extremidade, suspende uma esfera de massa 1,8 kg, em
repouso. A configuração da oscilação da corda é mostrada pela figura
1.

De maneira que a soma dos vetores P e T pode ser representada
como:

Figura 1

Assim, a tração no fio pode ser calculada a partir da relação
trigonométrica:

T  P  cos 
T  0,6  10  cos60º

Em seguida, mantendo-se a mesma frequência de oscilação constante
no vibrador, a esfera é totalmente imersa em um recipiente contendo
água, e a configuração da oscilação na corda se altera, conforme
figura 2.

então,

T 3N

Figura 2

b) A velocidade do caminhão no momento do choque é a mesma
velocidade da esfera no momento do choque. Com a colisão, a
energia cinética da esfera se converte gradativamente em energia
potencial gravitacional à medida que ela sobe. No ponto mais alto de
sua trajetória, toda a energia cinética que a esfera possuía no
momento do choque se converteu em energia potencial gravitacional,
de maneira que podemos escrever:
 energia cinética   energia potencial 

 

 no momento do    gravitacional no  .

  ponto mais alto 
choque

 


Utilizando as expressões
gravitacional, temos:

das

energias

cinética

Adotando g = 10 m/s2 e sabendo que a velocidade de propagação de
uma onda em uma corda de densidade linear  , submetida a uma
e

T
, calcule:

a) a frequência de oscilação, em Hz, do vibrador.
b) a intensidade do empuxo, em N, exercido pela água sobre a esfera,
na situação da figura 2.
Resolução
a) A figura 1, mostrada parcialmente abaixo, mostra o caso em que o
comprimento do fio é igual ao comprimento de onda da onda
estacionária (   2,4 m ).
tração T, é dada por v 

potencial

m v2
 mg h 
2
v2  2 g  h 

v  2g h

Onde h é a altura que a bolinha se encontra no ponto mais alto de sua
trajetória, em relação ao ponto mais baixo (posição antes da colisão),
conforme a figura abaixo:

Pela equação de Taylor e da equação fundamental da ondulatória,
temos:

T
T
v 
,
   f 



v    f

Podemos encontrar o valor de h a partir das relações trigonométricas
no triângulo formado na figura, cuja hipotenusa é o comprimento L do
fio:

sendo  o comprimento de onda, f a frequência da fonte (e da onda),
T a tração no fio e  a densidade linear da corda.
Note que a tração no fio é igual ao peso da esfera (veja figura abaixo):

(L  h )

L
(L h)  L cos 60º 
cos 60º 

(0,4  h)  0,4  0,5 
h  0,2 m .

T  P  mg 

T  18 N
10
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T

Substituindo os dados, obtemos a frequência da fonte:
2,4  f 

18

0,125

f  5 Hz .

Sabendo que entre os pontos P e Q existe uma diferença de potencial
de 40 V, que a intensidade do campo magnético é B  103 T e
desprezando ações gravitacionais sobre a partícula eletrizada, calcule:

b) Na situação da figura 2 podemos ver que o comprimento da corda
corresponde à três comprimentos de onda, isto é,  '  0,8 m .

a) a intensidade do campo elétrico E , em N/C.
b) o raio R, em m, da trajetória circular percorrida pela partícula na
região em que atua o campo magnético B.
Resolução
a) Para campo elétrico uniforme, temos a relação entre a diferença de
potencial U, o módulo do campo elétrico E e a distância d entre duas
linhas equipotenciais (na figura, são as duas placas):

A tração no fio será outra ( T ' ), mas a densidade linear da corda e a
frequência da onda estacionária se mantêm. Utilizando a equação
anteriormente obtida:

E

T'
 ' f 


Substituindo os dados do enunciado, temos:

e substituindo os novos dados:

E

0,8  5 

U
.
d

T'

0,125

40

0,2

E  200 N/C .

T'2N.

b) Enquanto a carga elétrica é acelerada no interior do campo elétrico,
esse campo elétrico realiza um trabalho positivo dado por:

Nessa nova situação, como a esfera está submersa na água, agirá
sobre a esfera, além do peso e da tração, o empuxo exercido pela
água, conforme esquema abaixo.

  q·U .
Do teorema da energia cinética, temos:
  Ecin 

mv 2
.
2

Como a única força que age nessa carga é o campo elétrico, então a
força elétrica é a resultante, e, portanto, o trabalho do campo elétrico é
o trabalho da resultante. Igualando estas equações, temos:

Portanto, o empuxo será dado por:

T ' E '  P 
2  E '  18 
E '  16 N .
QUESTÃO 21
Em um equipamento utilizado para separar partículas eletrizadas

q U 

mv 2

2

v

2q  U
.
m

Com isso descobrimos a velocidade da carga ao entrar na região de
campo elétrico:

atuam dois campos independentes, um elétrico, E , e um magnético,

B, perpendiculares entre si. Uma partícula de massa m  4  1015 kg

v

6

e carga q  8  10 C parte do repouso no ponto P, é acelerada pelo
campo elétrico e penetra, pelo ponto Q, na região onde atua o campo
magnético, passando a descrever uma trajetória circular de raio R,
conforme a figura.

2  8  10 6  40

4  10 15

v  4  105 m/s .
Na região onde há apenas campo magnético a carga sofrerá a ação
de apenas uma força: força magnética, sempre perpendicular à
velocidade da carga, que será, portanto, a resultante (centrípeta).
Portanto:
11
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Portanto, o perímetro do quadrilátero ABCD é:

Fmag  Fcpt 
4  x  4  2 3  8 3 cm2 .

m v2

R
m v
R
.
q B

q v  B 

9
cm2 .
sen 
Logo, a área mínima é dada quando o denominador for máximo, ou
seja, quando sen   1, então:

b) A área do quadrilátero em função de  é S 

Substituindo os dados do enunciado e a velocidade anteriormente
obtida, temos:

Smín 

4  1015  4  105
R

8  106  103
R  0,2 m .

9
9
  Smín  9 cm2
sen  1

QUESTÃO 23
Os gráficos a seguir referem-se às funções exponenciais f e g, de
em , definidas por f ( x )  a  bx e g( x)  c  c  d x , com a, b, c e d
sendo números reais, 0  b  1 e 0  d  1.

QUESTÃO 22
Na figura, as retas AB e CD são paralelas, assim como as retas AD e
BC. A distância entre AB e CD é 3 cm, mesma distância entre AD e
BC.

a) Calcule o perímetro do paralelogramo ABCD, formado pelas
intersecções das retas, na situação em que α = 60º.
b) Considere que S seja a área do paralelogramo ABCD representado
na figura. Determine S em função de α e determine a área mínima do
paralelogramo ABCD.
Resolução
Traçando as distâncias entre as retas, temos a seguinte figura:

a) Determine a função f e as coordenadas do ponto de intersecção do
seu gráfico com o eixo y.
b) Determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico.
Resolução
 9
a) Temos que os pontos  1, 4 e  1,  pertencem à função f, logo:
 4

f  1  4  a  b1  4 (i)
e
f 1 

9
9
9
 a  b1   a  b  (ii)
4
4
4

Dividindo a equação (ii) pela (i):

9
a b
9
9
3
4

 b2  2  b  , dado que b  0 .
f  1 4
4
4
a  b1 42
f 1

Sejam E e F os pés das alturas, então, pelo caso de congruência
LAAO os triângulos ADE e FDC são congruentes, logo, o quadrilátero

Substituindo em (ii):

ABCD é um losango de base x e altura 3 cm, com área dada por:
S  3 x

ab 

Determinando x em função de  :

9
3 9
a   a  3
4
4 4

Logo, a função f é:
3
3
sen    x 
x
sen 

3
f x  3  
4

Logo,
S  3

Para x  0 :

3
9

cm2
sen  sen 

0

3
f 0  3     3 ,
4
Portanto, as coordenadas da intersecção do gráfico de f com o eixo y

a) Para   60 , a medida do lado x é:

x

x

3
3

 2 3 cm
sen 60
3
2

são

12
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b) Os pontos 0, 4 e log3 2,  6 são pontos de g, então:

QUESTÃO 24
Bianca está preparando saquinhos com balas e pirulitos para os
convidados da festa de aniversário de sua filha. Cada saquinho irá
conter 5 balas e 3 pirulitos, ou 3 balas e 4 pirulitos, já que ambas as
combinações resultam no mesmo preço. Para fazer os saquinhos, ela
dispõe de 7 sabores diferentes de balas (limão, menta, morango,
framboesa, caramelo, canela e tutti-frutti) e 5 sabores diferentes de
pirulito (chocolate, morango, uva, cereja e framboesa). Cada bala
custou 25 centavos e cada pirulito custou x centavos,
independentemente dos sabores.
a) Quantos tipos diferentes de saquinhos Bianca pode fazer se ela não
quer que haja balas de um mesmo sabor nem pirulitos de um mesmo
sabor em cada saquinho? Qual o preço de cada pirulito?
b) Quantos tipos diferentes de saquinhos Bianca pode fazer se ela não
quer que haja sabores repetidos em cada saquinho?
Resolução
a) Temos saquinhos com 5 balas e 3 pirulitos, e saquinhos com 3
balas e 4 pirulitos. Sendo irrelevante a ordem da escolha, temos:

g  0   4  c  c  d 0  4  2c  4  c  2

Temos também:

g log3 2  6  2  2  d log3 2  6  2  d log3 2  4  d log3 2  2
Sabemos que 2  3log3 2 , então:

d log3 2  2  d log3 2  3log3 2  d  3
Portanto, a função g é dada por:
g  x   2  2  3 x

 7  5  7  5 
            21 10  35  5  385
 5  3  3  4

Dado o gráfico da função exponencial g1  x   3x :

Como o preço de um saquinho com 5 balas e 3 pirulitos é igual ao
preço de um saquinho com 3 balas e 4 pirulitos, vem que:
5  0,25  3  x  3  0,25  4  x  x  R$ 0,50

b) Temos aqui a restrição de que existem tanto balas quanto pirulitos
nos sabores morango e framboesa, mas não queremos uma bala e um
pirulito de mesmo sabor no saquinho que será preparado.
Vamos apresentar duas resoluções diferentes para esse item (b).
RESOLUÇÃO I
Para cada tipo de saquinho, vamos separar em 3 casos:
 usando os dois sabores, morango e framboesa, para as balas:
nesse caso, os dois sabores não podem ser escolhidos para os
pirulitos;
 usando exatamente um dos sabores, entre morango e framboesa,
para as balas: nesse caso, devemos escolher qual dos dois
sabores será usado para as balas, e automaticamente ele se torna
o sabor que não pode ser escolhido para os pirulitos;
 não usando nenhum dos sabores morango e framboesa para as
balas: nesse caso, ambos os sabores podem ser escolhidos para
os pirulitos.

Multiplicando a função g1 por  2 temos a função g 2 :

Para os saquinhos com 5 balas e 3 pirulitos, o número de opções é:
 2
5 3
 2
5   4
 2
5 5
                          
 2
3 3
1 
 4 3 
0
5 3
balas
demais
morango/
sabores
framboesa para balas

sabores
para os
pirulitos

balas
demais
morango/
sabores
framboesa para balas

sabores
para os
pirulitos

balas
demais
morango/
sabores
framboesa para balas

sabores
para os
pirulitos

10  40  10  60 opções
Para os saquinhos com 3 balas e 4 pirulitos, note que é impossível
usar os sabores morango e framboesa para as balas, pois sobrariam
apenas 3 opções de sabor para os 4 pirulitos. Assim, o número de
opções aqui é:

Subtraindo duas unidades de g 2 obtemos a função g :

 2
5  4
 2
 5  5
                  20  50  70 opções
1 
 2  4
0
 3  4
balas
demais
morango/
sabores
framboesa para balas

sabores
para os
pirulitos

balas
demais
morango/
sabores
framboesa para balas

sabores
para os
pirulitos

O total de opções será, portanto:
60  70  130 opções

RESOLUÇÃO II
Vamos retirar do total de casos, calculado no item (a), os casos que
agora não servem mais, que são os casos em que um ou dois sabores
foram escolhidos simultaneamente para balas e pirulitos. Seja M o
conjunto dos casos em que o sabor morango foi escolhido
simultaneamente para balas e pirulitos, e F o conjunto dos casos em
que o sabor framboesa foi escolhido simultaneamente para balas e

Note que g é uma função exponencial de imagem ,  2 com
assíntota de equação y  2 .
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pirulitos. Em ambos os casos, devemos escolher os demais sabores
para as balas e os demais sabores para os pirulitos. Assim:

Equipe desta resolução

 6  4  6  4
n  M   n  F               90  60  150
 4  2  2 3 
pacotes com
5 balas e
3 pirulitos

Biologia

pacotes com
3 balas e
4 pirulitos

Agora analisemos o número de elementos em comum (intersecção)
entre esses conjuntos, isto é, os casos em que os dois sabores
(morango e framboesa) foram escolhidos simultaneamente para balas
e pirulitos:

Alexandre Reis Taveira de Souza
Aline Roberta Bariani Marcelino

5 3 5 3
n  M  F               30  15  45
 3  1  1   2 
pacotes com
5 balas e
3 pirulitos

Filosofia

pacotes com
3 balas e
4 pirulitos

Juliana Ferrari Guide
Rodrigo do Prado Bittencourt

Assim, o número de opções de saquinhos em que não há uma bala e
um pirulito do mesmo sabor é dado por:
385  n  M  F   385  n  M   n  F   n  M  F  

Física

385  150  150  45  385  255  130 opções
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