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O ELITE RESOLVE UNICAMO 2018 - 2ª FASE – GEOGRAFIA, HISTÓRIA E MATEMÁTICA
HISTÓRIA
QUESTÃO 01
A ideia de que a demanda de especiarias resultava da necessidade de
disfarçar o gosto da carne e do peixe putrefatos é um dos grandes
mitos da história da alimentação. Na Europa medieval, os alimentos
frescos eram mais frescos que os atuais, pois provinham da produção
local. Os alimentos em conserva mantinham-se em salga, curtição,
dessecação ou gordura, assim como hoje em dia são enlatados,
refrigerados, liofilizados ou embalados a vácuo. De qualquer forma, os
aspectos determinantes do papel desempenhado pelas especiarias na
gastronomia eram o gosto e a cultura. A cozinha muito temperada com
especiarias era objeto de desejo por ser cara e por “condimentar” a
posição social dos ricos e as aspirações de quem ambicionava sê-lo.
Além disso, a moda gastronômica predominante na baixa Idade Média
europeia imitava as receitas árabes, que exigiam sabores doces e
ingredientes fragrantes: leite de amêndoa, extratos de flores
aromáticas e outras iguarias orientais.

Resolução
a) A concepção portuguesa sobre a condição feminina era fortemente
marcada pela presunção das limitações da capacidade feminina. A
Igreja e os manuais de conduta que circulavam na época enfatizavam
as capacidades femininas restritas às atividades como bordar e
cozinhar, concepções que refletiram nos papeis destinados às
mulheres, especialmente as de elite, no Brasil Colônia. A clivagem
social era determinante nesses papeis, sendo as figuras femininas da
nobreza (donas) e as brancas pobres (plebeias). As práticas sociais,
os tratamentos, as atividades exercidas eram decorrentes dessas
distinções sociais. Nesse sentido, as marcas da mentalidade
portuguesa conferiram às mulheres brancas um papel que estava
relacionado especialmente ao espaço doméstico, embora não ficasse
exclusivamente restrita a ele. No caso das mulheres brancas de elite,
suas atividades envolviam o trabalho manual com o bordado e a
costura, formação considerada adequada para uma mulher e um
modo considerado eficiente para evitar a ociosidade. Além disso, eram
responsáveis pelo cuidado da casa e pela educação dos filhos,
atuando especialmente no gerenciamento de escravos indígenas e
africanos. A maternidade era um papel social de destaque, possuindo
destaque na vida dessas mulheres, pois permitia que estas
exercessem, dentro do lar, o poder e a autoridade dos quais eram
privadas em outras esferas de sua vida. Vale ressaltar que em
diversos casos a autoridade feminina foi além do cuidado e educação
dos filhos. Existem diversos registros de casos de senhoras de
engenho que, com a morte do marido, passaram a administrar os
negócios e os escravos, como foi o caso de Adriana de Holanda,
matriarca de uma das mais importantes famílias da capitania de
Pernambuco no século XVII. Outros exemplos são os casos de Dona
Elena e de Dona Ana Sutil, sendo ambas senhoras de engenho na
Bahia em meados do século XVIII e portadoras do título de Dona,
marcando sua distinção na sociedade colonial.
Sendo assim, podemos afirmar que as funções das mulheres brancas
no processo de colonização refletiam a mentalidade portuguesa e
estavam predominantemente relacionadas ao cuidado e à
administração do espaço doméstico, e, eventualmente, de unidades
produtivas (engenhos). A participação nas atividades políticas e
administrativas da Colônia (como a ocupação dos cargos de homens
bons nas Câmaras Municipais) permaneceram, de modo geral,
reservadas aos homens.
b) As mulheres escravizadas de origem africana podiam desempenhar
diversos papeis sociais no contexto do Brasil colonial, dentre eles o de
mucama, ama-de-leite e quitandeira. As mucamas eram escolhidas
como damas-de-companhia para as Sinhás, tendo seu trabalho
concentrado nos afazeres do cotidiano doméstico, com trabalhos
como o preparo dos banhos e o preparo do café-da-manhã. Algumas
escravas eram também escolhidas para serem amas-de-leite dos
filhos da Casa-Grande, reproduzindo um costume existente na
sociedade portuguesa, na qual a amamentação não era feita pelas
ricas senhoras, mas sim confiadas à outra mulher, nesse caso, às
escravas. Essa tarefa fazia com que a proximidade com alguns
membros da família fosse muito forte, especialmente com os filhos
pequenos. Essa relação foi inclusive retratada em diversas fotografias
das escravas com as crianças no colo. Por fim, as mulheres
escravizadas de origem africana poderiam atuar na escravidão “de
ganho” (urbana), na qual as escravas dedicavam-se à diversas
atividades com a finalidade de arrecadar determinada quantia de
dinheiro em um período de tempo estabelecido pelo senhor. Dentre as
principais atividades exercidas por elas, destaca-se o comércio
ambulante: as chamadas “negras de tabuleiros“ ou quitandeiras
vendiam produtos como refrescos, milho assado, capim seco para
estofamentos, angu, coco, pão de ló, carvão, cestos, aves,
guloseimas, frutas, leite, doces etc.

(Adaptado de Felipe Armesto-Fernández, 1492: o ano em que o mundo começou. São Paulo:
Companhia das Letras, 2017, p.27).

A partir do texto acima e de seus conhecimentos históricos:
a) defina o que são as especiarias e explique seu significado social na
Europa medieval.
b) explique como era feito o comércio de especiarias na baixa Idade
Média.
Resolução
a) Denominam-se especiarias diversos produtos de origem vegetal
(flores, frutos, caule, raiz, sementes, cascas), com sabor e aroma
acentuados em função da presença de óleos essenciais. O termo
“especiarias” passou a ser utilizado na Europa, dos séculos XIV, XV,
XVI, no contexto da Expansão Marítima Europeia. Além de serem
utilizadas no tempero e conservação de alimentos, sem conotação
com a necessidade de disfarçar o sabor dos mesmos, conforme
afirmado no texto, as especiarias também foram utilizadas em artigos
farmacêuticos (boticas), na preparação de medicamentos, unguentos,
óleos, incensos e cosméticos. Ainda, segundo o texto, as especiarias
estavam relacionadas, por serem caras, à posição social dos ricos e
daqueles que ambicionavam ascender socialmente. Também estavam
relacionadas à moda gastronômica europeia da Baixa Idade Média,
influenciada pelas receitas árabes, decorrente do crescente contato da
Europa com o Mundo Árabe, desde o advento das Cruzadas, nos
séculos XI a XIII, acentuando-se com o processo, já pontuado, da
Expansão Marítima dos séculos XV e XVI.
b) Inicialmente, entre os séculos XII e XIV, como resultado das
Cruzadas e da retomada de contato entre Europa e Oriente, as
especiarias chegavam à Europa através de rotas terrestres e do
comércio de caravanas, dominado pelos mercadores árabes e,
posteriormente, pelos italianos (destaque para genoveses e
venezianos). As rotas terrestres pela Europa foram determinantes para
o surgimento das feiras, consolidando o comércio desses produtos no
continente, durante a Baixa Idade Média. A partir dos séculos XIV e
XV, a demanda pelas especiarias aumentou, a necessidade de novas
rotas se torna imediata, o que impulsiona a Expansão Marítima e os
Descobrimentos. Além das rotas terrestres, agora as rotas marítimas
irão determinar o comércio desses produtos, aumentando o contato
entre a Europa e o Oriente. Este comércio e estas rotas moveram o
comércio mundial desde o fim da Idade Média e o início dos Tempos
Modernos, marcando a era do domínio europeu no Oriente.
QUESTÃO 02
Ao estudar a condição feminina no Brasil colonial não se pode ter a
ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero, acima de
diferenças de raça, credo e segmento econômico.
(Adaptado de Mary del Priore, A mulher na história da colônia, em Ao sul do corpo: condição
feminina, maternidade e mentalidades no Brasil colônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993).

a) Considerando como era a mentalidade portuguesa no período
mencionado, cite e explique uma função da mulher branca no
processo de colonização.
b) Explique dois papeis sociais desempenhados pelas mulheres
escravizadas de origem africana no contexto do Brasil colonial.

1

O ELITE RESOLVE UNICAMO 2018 - 2ª FASE – GEOGRAFIA, HISTÓRIA E MATEMÁTICA


QUESTÃO 03
O orientalismo é um estilo de pensamento baseado em uma distinção
entre Oriente e Ocidente. Quando o orientalista culto viajava para o
país de sua especialização, ia sempre acompanhado de máximas
inabaláveis sobre a “civilização” que estudara; eram raros os
orientalistas que tinham outro interesse que não o de provar
poeirentas “verdades”, aplicando-as aos nativos que não os entendiam
e, portanto, eram degenerados. O Oriente precisava primeiro ser
conhecido, depois invadido e possuído, e então recriado por
estudiosos.

O fato de que a maior parte das mulheres representadas tem
a pele clara, além de traços e uma composição corporal que
correspondem ao padrão de beleza europeu do período,
indicando não haver preocupação do pintor com o aspecto
das mulheres que viessem de fato a compor harens, e sim
com a formatação de uma fantasia.

QUESTÃO 04
No dia seguinte ao decreto da Libertação, negros e negras deixaram
apressadamente os lugares onde tinham vivido durante longo tempo
nas humilhações da escravidão e, das fazendas e sítios, afluíram em
direção às cidades próximas. A maior parte desses novos cidadãos
livres tinha pequenas economias. Ora, seu primeiro ato foi correr às
lojas de calçados.

(Adaptado de Edward Said, Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990).

(Adaptado de Louis Albert Gaffre, Visions du Brésil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1912, p. 205.
Disponível em: https://archive.org/details/visionsdubrsil00gaff. Acessado em 01/08/2017.)

a) Considerando o depoimento citado, explique um significado social
do uso do sapato na época.
b) Nomeie duas estratégias de sobrevivência dos brancos pobres,
mestiços e forros no período do pós-abolição.
Resolução
a) O depoimento citado na questão relata a priorização dos libertos no
uso de suas reduzidas economias na compra de sapatos. Indica,
portanto, a relevância do uso destes, tendo em vista que os pés
descalços estavam associados à escravidão. O uso de calçados no
contexto oitocentista estava associado à liberdade, já que era uma
exclusividade de livres e forros. Alguns escravos de ganho chegavam
até a possuir paletós, relógios e meias, mas o uso de qualquer tipo de
sapato não era permitido, prática que reforçava o estigma associado
ao estatuto de cativo e possibilitava que mulheres e homens livres se
distinguissem dessa forma.
b) O processo de abolição da escravidão no Brasil teve como uma de
suas características marcantes a falta de iniciativas por parte do
Estado brasileiro no que se refere à integração destes à sociedade.
Nesse sentido, após a Lei Áurea declarar extinta a escravidão em 13
de maio de 1888, diversos ex-escravos foram lançados à própria sorte
em uma sociedade onde o racismo era um de seus pilares
fundamentais. Nesse sentido, essa população deparou-se com muita
dificuldade no que se refere à inserção social, passando a ocupar
posições marginalizadas. Devido às escassas oportunidades,
mestiços, forros (libertos) e mesmo brancos pobres, no período pósabolição, frequentemente permaneceram nas mesmas fazendas
trabalhando para seus antigos donos, como no caso do Nordeste, e
das regiões cafeeiras, nas quais passaram a compor
aproximadamente 50% dos trabalhadores rurais nos seis anos
seguintes à abolição. Predominaram nessas regiões o trabalho
assalariado e o regime de parceria. No espaço urbano, muitos
passaram a desempenhar diversas atividades, tais como o comércio
ambulante e o trabalho como estivador nas regiões portuárias. Por fim,
como forma de assegurar a subsistência, ingressaram também nas
fileiras das forças armadas, com destaque para a Marinha onde as
baixas patentes foram significativamente ocupadas por ex-escravos.

Considerando o texto e o quadro acima reproduzido e seus
conhecimentos, responda às questões:
a) Segundo Edward Said, o que era o orientalismo?
b) Identifique um elemento do Orientalismo no quadro do pintor
italiano Giulio Rosati (1858-1917) e explique esse elemento.
Resolução
a) Segundo o texto do enunciado, o orientalismo é um “estilo de
pensamento baseado em uma distinção entre Oriente e Ocidente”,
produzido a partir de premissas criadas teoricamente por ocidentais.
Assim, o orientalismo não é formulado a partir da observação e da
compreensão dos complexos aspectos históricos, sociais e culturais
dos muitos povos que compõem o que se chama nesse caso de
“Oriente”. Said afirma que trata-se, de fato, de uma recriação do que
seria o Oriente, na qual com frequência os ocidentais orientalistas
desconsideram propositalmente elementos da realidade do dito
“Oriente” que de algum modo contrariem as verdades préestabelecidas a respeito deste. Não há, portanto, no orientalismo um
reconhecimento da heterogeneidade do que se chama nesse caso de
“Oriente”, nem há esforço em escutar os sujeitos assim denominados
“orientais”, ou ainda em compreender suas lógicas próprias, seus
saberes e sua perspectiva. Trata-se, portanto, de um caso típico de
etnocentrismo.
b) Partindo do pressuposto que o examinador desejava que o
candidato usasse a definição de orientalismo presente no enunciado,
ele precisaria apresentar neste item características do quadro que
correspondessem a uma imaginação ocidental sobre o Oriente, sem
uma correspondência necessária à realidade. Assim, o candidato
poderia citar:

A escolha da ambientação da pintura em um harém, de
grande apelo para o imaginário erótico do público europeu do
período de Rosati, já que a poligamia (praticada por homens
em algumas sociedades orientais) era entendida como
possibilidade de práticas consideradas libertinas pelos
europeus, imersos na moral cristã acentuada do século XIX.

A presença de diversas mulheres seminuas no harém,
algumas dançando, outras em posições lânguidas, algo que
contribui mais para o apelo erótico da obra do que de fato
reflete a realidade de possíveis relações poligâmicas no
Oriente.

A postura de tédio da figura masculina ao fundo, o que
indicaria ser algo totalmente corriqueiro estar cercado de
belas mulheres seminuas fazendo danças

QUESTÃO 05
A campanha nazista contra a arte moderna começa com a tomada de
poder. Em 1933, Hitler fecha a Bauhaus e promove a primeira
exposição difamatória da arte moderna em Karlsruhe e Mannheim.
Segue-se a cassação de diversos curadores, diretores de museus e
artistas-professores. Os artistas começam a emigrar. Livros são
queimados em praça pública e inicia-se um verdadeiro processo de
expropriação arbitrária pelos nazistas dos acervos dos museus: mais
de 16.500 obras de arte consideradas degeneradas são confiscadas,
muitas das quais foram destruídas ou perdidas. Obras de valor - como
Auto-Retrato, de Vincent van Gogh ou Acrobata e Jovem Arlequim, de
Pablo Picasso - são vendidas em um leilão em 1939 na Galeria
Fischer, na Suíça, e revertidas em divisas para os nazistas.
(Adaptado do verbete “Arte Degenerada” da Enciclopédia Itaú Cultural disponível em
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo328/ arte-degenerada. Acessado em 31 de agosto de
2017).

a) A partir do texto acima e de seus conhecimentos, explique o que foi
o projeto estético do nazismo.
b) Indique duas formas da violência perpetrada pelo regime nazista.
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no estabelecimento dessa prática como crime inafiançável pela
Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã.

Resolução
a) O projeto estético do nazismo caracterizou-se pela produção de
obras de arte que exaltassem o trabalho, a família e o povo alemão,
bem como a raça ariana, considerada superior. Além disso, deviam
propagar virtudes consideradas tipicamente alemãs pelos nazistas,
como lealdade, disciplina e sacrifício em prol da pátria. Do ponto de
vista formal, havia uma almejada adesão a padrões da Antiguidade
Clássica na arquitetura e nas artes plásticas. Isso significava a
valorização da mimese, do equilíbrio e de proporções naturais na
execução das obras, em combate direto aos princípios da arte
moderna, no período em ascensão no panorama cultural europeu.
b) São variadas as formas de violência do regime nazista. O candidato
poderia citar a prisão, a condenação a trabalhos forçados e a
execução de

opositores do regime nazista

pessoas de posicionamentos políticos de esquerda, como
anarquistas, socialistas e comunistas

grupos considerados um entrave à constituição de uma
Alemanha forte e superior racialmente, como ciganos,
homossexuais e deficientes
Além disso, os cidadãos judeus foram destituídos de seus empregos,
tiveram seus bens confiscados pelo Estado alemão e foram
condenados a viver em guetos antes de ser encaminhados para os
campos de trabalhos forçado, que depois se converteram em campos
de extermínio. Para além da total ocupação dos cargos públicos
alemães por simpatizantes do regime, o regime nazista também
interveio diretamente na imprensa, nas universidades e em variadas
instituições, forçando os órgãos a serem compostos por alemães
arianos pró-nazismo e atentando, do ponto de vista do conteúdo,
contra todas as formas de liberdade de expressão e de liberdade
artística, como mencionado no texto.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 07

(Adaptado de http://www.courb.org/. Acessado em 14/09/2017.)

A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana
associada aos processos de refuncionalização espacial e gentrificação
(do inglês gentrification).
a) Dê dois exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira
acima.
b) O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização
mundial esse fenômeno passa a ocorrer?
Resolução
a) Poderiam ser citados os seguintes exemplos de refuncionalização
espacial ilustrados na tira:
- a transformação de um antigo prédio industrial em ateliês (que
podem ser estúdios ou oficinas de trabalho, espaço de aulas ou cursos
de algum assunto específico, ou ainda lugares de criação e arte);
- a transformação dos ateliês em salas de criação (novos serviços e
empreendedorismo exigidos nas metrópoles pós-industriais) e
espaços de lazer e convívio como cafeterias;
- a ressignificação da bicicleta: abandonada no primeiro quadro, como
meio de transporte no segundo quadro, como equipamento de
treinamento no terceiro e como obra de arte no último quadro;
- a utilização de fontes de energia renováveis (eólica) e os avanços
nos meios de comunicação (antenas) no terceiro quadro;
- a transformação do prédio em moradia como apartamentos de alto
padrão no último quadro.
b) Gentrificação é o processo de valorização de um antigo bairro
decadente de uma cidade a partir de novos investimentos como em
segurança pública, moradias de alto padrão e serviços modernos, o
que expulsa os antigos moradores porque junto com essas melhorias
o custo de vida aumenta bastante e novos moradores de renda maior
passam a morar nesses bairros. Cabe ressaltar que o processo é
bastante polêmico porque muitas vezes os investimentos são públicos
motivados por interesses privados, o que aumenta a desigualdade e a
segregação socioespacial nas cidades; também porque não há
mapeamento das condições das pessoas expulsas pela gentrificação
e nem investimentos para melhorar a qualidade de vida de todos os
habitantes das cidades.

QUESTÃO 06
No Brasil pós-ditadura, a disputa pela memória foi marcada pela
publicação do projeto Brasil: Nunca Mais (BNM), em 1985. Pode-se
dizer que se trata de um ato fundacional na construção da memória
social sobre os crimes da ditadura, o qual favoreceu a constituição de
uma consciência coletiva acerca da política repressiva do período e do
status dos sobreviventes.
(Adaptado de Janaina de Almeida Teles, A constituição das memórias sobre a repressão da
ditadura: o projeto Brasil: Nunca Mais e a abertura da vala de Perus. Anos 90, Porto Alegre, v. 19, n.
35, p. 265, jul. 2012).

a) Explique dois objetivos do projeto Brasil: Nunca Mais.
b) Por quais razões a autora considera o projeto Brasil Nunca Mais um
ato fundacional?
Resolução
a) O Projeto Brasil: Nunca mais consistiu em uma considerável
pesquisa realizada sobre a prática da tortura política no Brasil, sendo
uma iniciativa do Conselho Mundial de Igrejas e da Arquidiocese de
São Paulo. Durante cinco anos os trabalhos se desenvolveram a partir
da análise de aproximadamente 850 mil páginas de processos do
Superior Tribunal Militar. Em 1985 foram publicados um relatório e um
livro que apresentavam a gravidade das violações de direitos humanos
promovidas pelos órgãos de repressão da Ditadura Civil Militar
Brasileira (1964-1985). Nesse sentido, podemos destacar, em primeiro
lugar, a construção de uma memória coletiva social sobre os crimes
cometidos pelo Estado Brasileiro durante o período da Ditadura Civil
Militar, recém encerrado. Em segundo lugar, o Projeto Brasil: Nunca
Mais, tinha por objetivo denunciar esses crimes a partir do uso de
documentos oficiais do próprio Estado para comprovar a prática
reiterada e institucionalizada da tortura como ferramenta de
investigação e repressão durante a ditadura.
b) Ao considerar o Projeto Brasil: Nunca Mais como um ato
fundacional da Redemocratização do Brasil, a autora considera a
construção da memória social sobre os crimes cometidos pela
Ditadura e a busca pela investigação, punição e justiça como
fundamental para as bases da retomada do Estado de Democrático de
Direito. Vale ressaltar que a investigação conduzida e publicada pelo
projeto BNM pode também ser considerada fundacional pois significou
a iniciativa da sociedade civil perante a demanda de esclarecimento
das violações de direitos humanas ocorridas no período, já que o
Estado brasileiro só propôs essa investigação tardiamente com a
criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) em novembro de
2011. Além disso, teve uma importância fundamental em pressionar o
Estado brasileiro pelo compromisso no combate à tortura, que resultou

QUESTÃO 08

(Adaptado de Jeff Schmaltz/NASA/GSFCm, 2003. Acessado em 20/09/2017.)
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O território egípcio é marcado pela presença de dois compartimentos
naturais: o Delta do Nilo e um golfo. Com base em seus
conhecimentos e na imagem acima, responda às questões.

a oeste do país de grande significado geopolítico por garantir a
soberania do governo brasileiro nos limites fronteiriços com outros
países. Segundo Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a
Integração da Faixa de Fronteira (CDIF): “A Faixa de Fronteira resulta
de um processo histórico que teve como base a preocupação do
Estado com a garantia da soberania territorial desde os tempos da
Colônia. A principal legislação em vigor sobre a Faixa de Fronteira foi
promulgada em 1979, mas o espaço territorial de segurança paralelo à
linha de fronteira existe desde o Segundo Império. Sob o governo de
Dom Pedro II a largura estabelecida foi de dez léguas ou 66
quilômetros. Desde então, a extensão da Faixa de Fronteira foi sendo
alterada, primeiramente para 100 e nos anos trinta para 150
quilômetros, permanecendo até hoje. A Constituição de 1988 avalizou
essa disposição que manteve o ideal focado na defesa territorial. A Lei
nº 6.634, de 1979, ainda persiste como a referência jurídica sobre a
Faixa de Fronteira, que corresponde à aproximadamente 27% do
território Nacional com 15.719 km de extensão. Abriga cerca de 10
milhões de habitantes de 11 estados Brasileiros, e lindeia a 10 países
da América do Sul”.

a) O que é um delta? Indique qual é a forma de relevo típica de terreno
deltaico.
b) Indique o nome do golfo que divide o território egípcio e aponte sua
importância geopolítica para o mundo contemporâneo.
Resolução
a) O delta é um tipo de foz (deságue) onde os rios deságuam
formando vários canais de escoamento de água. É uma estrutura
hídrica de deságue associada a relevos planos e, em geral, presentes
em planícies, que por consequência das pequenas declividades por
onde corre o rio, há um escoamento mais cadenciado, menos abrupto,
onde as águas buscam os caminhos de menor resistência para o
deságue, contornando assim depósitos sedimentares e acúmulos de
aluviões, em geral trazidos e ali depositados pelo próprio rio. O delta
representa esse conjunto de canais ou braços do leito do rio, que na
região do deságue se abrem e se multiplicam pela fragilidade da força
de corredeira do rio. Em geral, ganha o nome de delta por lembrar a
letra grega ao apresentar vários canais que se abrem a partir do leito
principal do rio, gerando, assim, uma formação quase sempre próxima
à forma triangular. São encontrados, na sua maioria, em rios extensos
e de grande volume, pois esses rios transportam grande quantidade
de sedimentos.
b) O território egípcio possui sua porção nacional presente no
continente africano e a península do Sinai coligada ao Oriente Médio.
O Golfo que divide essas duas porções do Egito é chamado de Golfo
de Suez. Uma região que se tornou muito significativa
geopoliticamente para o mundo já no final do século XIX por
consequência da construção do estreito que leva seu nome, o Canal
de Suez. Este estreito, construído pela França no final do século XIX,
conserva sua importância ainda hoje por ser parte de uma rota de
transporte marítimo que liga a Ásia e a Europa, além de facilitar a
navegação até a América do Norte. Por ser tão importante para o
comércio mundial, na década de 50 foi palco de conflitos entre Egito,
França e Israel por sua posse e controle operacional na Guerra de
Suez em 1956. A Península do Sinai (que inclui o Golfo de Suez),
também foi um dos territórios ocupados por Israel na Guerra dos Seis
Dias, em 1967, e devolvido em um acordo de paz entre Israel e o
Egito, em 1979.

(Fonte: http://cdif.blogspot.com.br/)

b) Cidades gêmeas, como podemos observar no mapa, são cidades
nos limites fronteiriços, consequentemente dentro da faixa de fronteira
do Brasil com países vizinhos. São cidades de grande importância
geopolítica porque podem favorecer a integração sul-americana e
favorecer a fiscalização das fronteiras. Segundo o Ministério da
Integração Nacional, serão consideradas cidades gêmeas os
municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial,
integrada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande
potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não
apresentar a unificação da malha urbana com a cidade do país
vizinho. Não serão consideradas cidades gêmeas aquelas com
população inferior a 2 mil habitantes.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

A cidade gêmea mais importante do Brasil em movimento de pessoas
e de mercadorias é Foz do Iguaçu, no Paraná, devido ao número de
habitantes da cidade (256.008 segundo o Censo 2010) e o intenso
comércio de fronteira com o Paraguai (Ciudad Del Este).
QUESTÃO 10

QUESTÃO 09

(Adaptado de www.inpe.br/queimadas. Acessado em 20/10/2017.)
(Adaptado de cdif.blogspot.com.br. Acessado em 18/10/2017.)

Em 2016, conforme registros do INPE, cerca de 60.000 focos de
incêndios de pequenas e grandes proporções atingiram o bioma
Cerrado. Embora as queimadas resultem, em sua maior parte, da
ação humana, elas também ocorrem como um evento natural, comum
e integrado a esse bioma.

Com base na figura acima e em seus conhecimentos, responda às
questões.
a) Explique o que é limite fronteiriço e o que é a Faixa de Fronteira
Brasileira.

a) Aponte um fator que revela a importância das queimadas como
evento natural nas áreas de Cerrado e explique sua sazonalidade.
b) Qual é o principal processo que impulsiona atualmente a
reorganização regional no bioma Cerrado e qual é o tipo de produção
econômica que prevalece nessa área?
Resolução
a) O Cerrado é uma savana, formado por substratos arbóreos
esparsos entremeados por gramíneas e vegetações arbustivas. Este
tipo vegetal está diretamente ligado ao clima tropical alternadamente
seco (no inverno) e úmido (no verão). Durante o período de estiagem
(inverno) o índice pluviométrico se torna baixíssimo e por

b) O que são cidades gêmeas? No território brasileiro, qual cidade
gêmea é a mais importante em movimento de pessoas e de
mercadorias?
Resolução
a) Limite fronteiriço são as fronteiras terrestres do Brasil desde a
região Norte até a Região Sul, com dez países da América do Sul,
resultado de um processo histórico de conflitos e acordos
internacionais que demarcam oficialmente o território brasileiro. Faixa
de Fronteira, como podemos perceber no mapa, representa uma área
4
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consequência disto a vegetação se remodela apresentando queda de
parte das folhas secas (semideciduidade), arbustos com folhagens
secas e gramíneas desidratadas. A fisionomia mais seca facilita a
origem de queimadas naturais causadas por faíscas atmosféricas e/ou
liberação de gases por algumas espécies vegetais que neste período
entram em autocombustão por estarem muito secas. A queima natural
do cerrado não implica em danos permanentes para a vegetação, uma
vez que as diversas espécies nele presentes estão perfeitamente
adaptadas a tal evento. Na verdade as queimadas são fundamentais
para a renovação deste domínio após o período das secas, pois o
choque térmico trazido pelo fogo quebra a dormência das sementes
alterando as características de seus invólucros (tegumentos)
permitindo assim o inicio da nova germinação.
b) O Cerrado é a vegetação nativa do centro-oeste brasileiro, região
do país que apresentou altíssimos índices de ocupação humana e
econômica na segunda metade do século XX. Ainda hoje temos como
principais agentes modificadores deste espaço a ocupação humana e
a produção econômica agropecuária (soja e gado). Por mais que haja
hoje um razoável crescimento dos espaços urbanos e industriais, é
ainda a expansão da fronteira agrícola da soja e da pecuária bovina
(impulsionadas pelas políticas governamentais do militarismo a partir
da década de 1970) que lideram as mudanças e reestruturação
regional. Atualmente até mesmo áreas de proteção ambiental do
bioma do cerrado estão sofrendo com a constante ameaça do avanço
da fronteira agrícola regional.

superior dos centros das cidades em relação as suas áreas
circunvizinhas.
QUESTÃO 12
A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta
proporção de milionários como a mais elevada incidência de
beneficiários da assistência pública da Alemanha; já Nova Iorque
concentra a maior quantidade de ricos do Planeta, mas também um
dos maiores exércitos de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério
ocidental. Aparentemente contraditórios, esses fenômenos estão
vinculados ao avanço da prosperidade econômica global – não há
declínio econômico nesses países – que traz retrocesso e
desarticulação do Estado de bem-estar social.
(Adaptado de Loic Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad em la ciudad a comienzos del milenio.
Buenos Aires: Manancial, 2015.)

a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está
gerando mais pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo de
conflito social observado em Nova Iorque que também é condicionante
para a geração de pobreza.
b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do
Estado de bem-estar social.
Resolução
a) A produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais
pobres por causa da expansão do capitalismo atual na sua fase
financeira-informacional que, cada vez mais, concentra a riqueza nas
mãos de um diminuto grupo de bilionários mundiais em detrimento da
maior parte da população global. Como a fase atual do capitalismo
exige grandes investimentos em tecnologia e prioriza a movimentação
“virtual” do dinheiro, principalmente como capitais especulativos, o
poder econômico se funde com o poder político e as bolsas de valores
se transformam na base territorial desse capitalismo, temos, como
consequência a exclusão de uma grande parte da população mundial,
preocupada com a sobrevivência imediata (quando é possível) nas
grandes cidades, inclusive de países ricos como Alemanha e EUA.
Estudos sobre essa concentração de riquezas não faltam, como
grande exemplo podemos citar o recente best-seller escrito pelo
economista francês Thomas Piketty “O Capitalismo no Século XXI”
que tem como ideia central a concentração da riqueza gerada pelo
capitalismo nos últimos 300 anos e suas consequências políticas num
futuro próximo, incluindo a democracia (principalmente em países
ricos).
As diferenças entre classes sociais também se apresentam em nações
ricas que em tese não revelam crise sistêmica, porém podemos
observar conflitos classistas em seu interior. Um exemplo é o conflito
social/racial em Nova Iorque que também é condicionante para a
geração de pobreza. O conflito racial que segrega bairros brancos e
negros (como Harlem e Bronx) impossibilita a ascensão social dos
negros na cidade e sociedade americana. Hoje também é notória a
discriminação dos latinos que também enfrentam sérios problemas
sociais na cidade (discriminação acirrada por discursos nacionalistas e
xenófobos no país).
b) O Welfare State ou Estado do bem-estar social surge após a crise
de 1929, na década de 30, como uma alternativa à política liberal que
havia desregulamentado a economia das principais nações do planeta
e dado ao mercado plena liberdade e independência em relação as
políticas de administração governamental, levando assim o mundo a
hiperprodução e a falência em decorrência do ritmo do consumo não
acompanhar o desenvolvimento e crescimento produtivo global. O
Estado de bem-estar foi a solução implementada pelas mais
poderosas nações do planeta ao retomar o intervencionismo
governamental e estatal sobre o sistema produtivo, sobre o mercado e
sobre as políticas sociais. Deste ponto decorre o nome Estado do bem
estar-social, uma vez que parte da lógica administrativa era minimizar
as distâncias classistas da sociedade através de políticas de
assistencialismo e inclusão social. Sugere-se hoje a derrocada deste
modelo em decorrência da incoerência política que ele apresenta em
si mesmo.
O Estado de bem-estar social objetiva criar as condições para o pleno
desenvolvimento das classes mais abastadas concentradoras de
riquezas, crescimento este tutorado pelo governo e pelo Estado, ao
mesmo tempo em que tenta minimizar as diferenças sociais entre as
classes abastadas e as classes despossuídas a partir das políticas
públicas assistencialistas. Tal política recebe críticas de ambos os
lados da sociedade. As classes mais ricas criticam os gastos das
políticas assistencialistas do Estado argumentando ser esta a causa
da crise econômica sistêmica, ao passo que as classes menos

QUESTÃO 11

(Adaptado de http://slideplayer.com.br/slide/365878/. Acessado em 15/07/2016.)

As imagens acima indicam um fenômeno climático provocado pela
dinâmica social. Esse fenômeno altera o tempo atmosférico nas
grandes cidades do mundo todo.
a) Explique o que é clima e o que é tempo atmosférico.
b) Que fenômeno está representado nas isotermas indicadas acima?
Esse fenômeno é sazonal ou independe da estação do ano?
Resolução
a) Quando pensamos em clima e tempo estamos tratando de
condições metereológicas de temperatura, umidade e pressão
atmosféricas. Assim, tanto o clima quanto o tempo possuem mesma
natureza de estado atmosférico metereológico, entretanto, se diferem
em sua forma de apresentação:
 O Tempo é o estado metereológico momentâneo da atmosfera.
São as características específicas, momentâneas e localizadas de
temperatura, umidade e pressão.
 O Clima é uma referência constante das características
metereológicas atmosféricas. É obtido como conjunto de
repetições e constância dos tempos metereológicos acumulados
durante mais de 30 anos. O Clima é formado pelas condições de
temperatura, umidade e pressão apresentadas de forma regional e
com características mais permanentes ou constantes.
b) A imagem apresenta os limites territoriais de duas importantes
cidades, Goiânia e Córdoba. Mesmo estando em hemisférios e
continentes diferentes, elas apresentam linhas isotérmicas de
comportamento muito parecido. Ambas apresentam temperaturas
mais altas no centro do mapa e temperaturas mais amenas nas
bordas, características que remetem a formação de ilhas de calor no
centro dos espaços urbanos. Em geral associadas ao período mais
quente do ano, o verão, as ilhas de calor são problemas ambientais
urbanos, em geral causados pela impermeabilização do solo central
das cidades, pela verticalização que impede a passagem de ventos
refrigeradores, concentração de poluentes e baixa arborização.
Fatores estes que, em conjunto, são responsáveis pelo aquecimento
5
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Calculando, agora, a expressão para f  x 3  :

abastadas, quando politizadas, passam a desferir críticas por não
acharem suficientes as mudanças paliativas e assistencialistas sem
mudanças estruturais de redistribuição de poder e riquezas.
Vemos hoje em muitas nações que antes adotavam o Estado do bemestar o corte de gastos governamentais com políticas assistenciais em
decorrência das pressões exercidas por grandes conglomerados
industriais e financeiros e pelas classes mais abastadas e poderosas
das suas sociedades.

 

f x 3  2x 3  1

Resolvendo a equação:

f ( x )

3

 f ( x 3 )  8x 3  12x 2  6x  1  2x 3  1  6x 3  12x 2  6x  0

Fatorando
MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
A tabela abaixo exibe o valor das mensalidades do Ensino
Fundamental em três escolas particulares nos anos de 2017 e 2018.
ANO
2017
2018

Escola A
R$ 1000,00
R$ 1150,00

Escola B
R$ 1200,00
R$ 1320,00

a

equação

e

lembrando

que

x 2  2x  1   x  1 ,
2

concluímos que:
6x 3  12x 2  6x  0  6x   x 2  2x  1  0  6x   x  1  0
2

Para que o produto seja nulo, temos as seguintes possibilidades:

Escola C
R$ 1500,00
R$ 1680,00

(1) 6x  0 : Daí, concluímos que x  0 .
(2)  x  1  0 : Basta que x  1  0 . Assim, concluímos que x  1 .
2

a) Determine qual escola teve o maior aumento percentual nas
mensalidades de 2017 para 2018.
b) Uma família tem três filhos matriculados na Escola B. Suponha que
essa escola ofereça um desconto de 10% na mensalidade para o
segundo filho e de 20% para o terceiro filho. Calcule o valor a ser
gasto mensalmente com os três filhos em 2018.
Resolução
a) Determinando o aumento percentual nas mensalidades de cada
escola de 2017 para 2018, temos,

Logo, V  1, 0 .
b) Para que a função logarítmica g  x   log x  f  x   c 

esteja

definida, é preciso que o logaritmando seja positivo. Ou seja:
x  f x  c  0

Escola A:

Daí, temos a seguinte inequação:
A

1150
 1,15
1000

x  f  x   c  0  x   2x  c   c  0  2x 2  cx  c  0

Perceba que procuramos o valor de c para que a função g esteja
definida para todos os valores reais de x. Isto é:

Ou seja, o aumento foi de 15%.
Escola B:
B

2x 2  cx  c  0, x 

1320
 1,10
1200

Isso só ocorre quando o discriminante dessa inequação é negativo.
Daí, temos:

Ou seja, o aumento foi de 10%.

  0  c 2  4  2  c  0  c 2  8c  0

Escola C:
1680
C
 1,12
1500

Resolvendo a inequação, encontramos a seguinte situação:

Ou seja, o aumento foi de 12%.
Deste modo, a Escola A, teve o maior aumento percentual nas
mensalidades de 2017 para 2018.
b) Calculando o total pago pela família, temos:
100% 10%

+

100%  20%

Total  1320  0,9  1320 

+

0,8  1320 

Total  1320  1  0,9  0,8  

0

Total  1320  2,7  3564

–

x

8

A família gastará mensalmente R$ 3564,00.
Logo, c  0, 8 .

QUESTÃO 14
Sendo c um número real, considere a função afim f ( x )  2x  c,
definida para todo número real x.

QUESTÃO 15
Considere a sequência de números reais (a1,a2,a3 ,a4 ,a5 ) tal que

a) Encontre todas as soluções da equação [f ( x )]  f ( x ), para c  1.
b) Determine todos os valores de c para os quais a
função g( x )  log  x  f ( x )  c  esteja definida para todo número real x.
3

3

(a1,a2,a3 )

Resolução
a) Como (a1,a2,a3 ) é uma progressão geométrica em que a3  3 e

Calculando a expressão para f  x   , temos:
3

f ( x )

w  2 , temos que:

  2x  1   2x   3   2x   1  3  2x  1  1 
3

f ( x )

3

2

2

3

3
2
3
3
a1  w  a2  a1  2   a1 
2
4

a2  w  a3  a2  2  3  a2 

 8x  12x  6x  1
3

é uma

b) Determine todas as sequências tais que a1  1 e a5  8.

f ( x )  2x  1

3

(a3 , a4, a5 )

a) Determine a sequência no caso em que a3  3 e w  2.

Resolução
a) Substituindo o valor de c, obtemos a seguinte função f:

3

é uma progressão geométrica e

progressão aritmética, ambas com a mesma razão w.

2
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Agora, como (a3, a4, a5 ) é uma progressão aritmética também com

Assim, podemos calculá-las usando determinantes.

a3  3 e w  2 , temos que:

(1) Área do triângulo ABC:

a4  a3  w  a4  3  2  a4  5

SABC 

a5  a4  w  a5  5  2  a5  7

3 3

Assim, a sequência no caso em que a3  3 e w  2 é  , ,3,5,7  .
4 2


5 0 1
1
1
1
 5 0 1   15   15    30  15
2
2
2
4 3 1

(2) Área do triângulo ACD:

b) Na progressão geométrica (a1,a2,a3 ) , no caso em que a1  1 ,
temos:

SACD 

a2  a1  w  a2  1 w  a2  w

5 0 1
1
1
1
 4 3 1   15  16   9  20    30  15
2
2
2
3 4 1

Logo, a área do trapézio ABCD é dada por:

a3  a2  w  a3  w  w  a3  w 2

SABCD  SABC  SACD  15  15  SABCD  30 u.a.

Agora, na progressão aritmética (a3, a4, a5 ) :

b) Seja r a reta que passa por A e é perpendicular à reta BC.
Chamemos de s a reta suporte do segmento BC. Podemos denotar r e
s da seguinte forma:

a4  a3  w  a4  w 2  w
a5  a4  w  a5  w 2  2w

r : mr  x  nr  y

Ou seja, em função de w, a sequência completa seria:

1, w, w , w
2

2

 w , w 2  2w

s : ms  x  ns  y



Para encontrarmos a reta r precisamos determinar mr e nr . Lembrese que as retas r e s são perpendiculares, ou seja, r  s . Com isso, o
produto do coeficiente angular das retas é igual a -1.

Mas, do enunciado temos que a5  8 , logo:
w 2  2w  8  w 2  2w  8  0

mr  ms  1

Resolvendo a equação quadrática obtemos w  4 ou w  2 ,
portanto as possíveis sequencias para a1  1 e a5  8 , são:

Como temos dois pontos da reta s, B e C, podemos determinar seu
coeficiente angular:

Para w  2

1,2,4,6,8 

ms 

E, para w  4
Assim:

1, 4,16,12,8

mr   3   1  mr 

QUESTÃO 16
A figura abaixo exibe, no plano cartesiano, um quadrilátero com
vértices situados nos pontos de coordenadas A = (−5,0), B = (5,0),
C = (4,3) e D = (−3,4).

mr   5   nr  0 

y

4

r :y 

2
1

A

B
–5

–4

–3

–2

–1

1
5
  5   nr  0  nr 
3
3

Logo,
C

3

–6

1
3

Agora, como a reta r contém o ponto A, suas coordenadas (–5,0)
satisfazem a equação da reta r, portanto:

5

D

yC  y B 3  0

 3
xC  xB 4  5

0

1

2

3

4

5

x 5

3 3

ou

r : x  3y  5  0

QUESTÃO 17
A
figura
abaixo
exibe
um
triângulo
com
comprimentos a, b e c e ângulos internos , 2 e .

x
6

a) Determine a área desse quadrilátero.
b) Encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e é
perpendicular à reta que passa pelos pontos B e C.
Resolução
a) Para calcularmos a área do trapézio ABCD podemos dividi-lo em
duas áreas triangulares ABC e ACD:

a

β

lados

de

b

2θ

θ

c

y
5

D

a) Supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores
possíveis para o ângulo .

4

C

3

b) Prove que, se c  2a, então   90o.

2
1

A
–6

B
–5

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

5

x
6
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Note que, os triângulos BDC e ABC são semelhantes pelo caso
ângulo-ângulo (AA), deste modo:

Resolução
a) Para que o triângulo seja isósceles, temos os seguintes casos:

b
CD BC
a
b2

3  
 a2  b2  3a2  b  3  a
BC AC
a b
3

   ou   2

(1º caso): Considerando que    e pela soma dos ângulos internos
do triângulo, concluímos que:

Logo, temos:

(I) AB 2   2a   4a2

2      180  2      180    45

2

(II ) BC 2  AC 2  a2   3  a   4a2
2

(2º caso): Considerando que   2 e pela soma dos ângulos internos
do triângulo, concluímos que:

Igualando as equações, temos

2      180  2  2    180    36

AB2  BC2  AC2

b) Solução 1:
Pela Lei dos Senos, temos:

E, pela recíproca do teorema de Pitágoras, podemos afirmar então,
que se
a
b

sen sen  2 

AB2  BC2  AC2

Então, o triângulo ABC é retângulo com hipotenusa AB, logo   90

Lembrando que sen  2  2  sen  cos  , então:

QUESTÃO 18
Sabendo que p e q são números reais, considere as matrizes

a
b
a
b



 b  2a  cos 
sen sen  2 
sen 2  sen  cos 

1 0

A  1 2
1 p


Pela Lei dos Cossenos, temos:
a2  b2  c 2  2  b  c  cos 

Sabendo que b  2a  cos  e c  2a , então:

a) Prove que para quaisquer p e q teremos BT AB  0.
b) Determine os valores de p e q para os quais o sistema linear nas

a   2a cos    2a   2  2a cos   2a  cos  
2

2

2

x
variáveis reais x, y e z, A  y   B, , tem infinitas soluções.
z
 

 a2  4a2  cos2   4a2  8a2  cos2 

Como a  0 , então podemos dividir a equação por a 2 . Daí:
1  4cos2   4  8cos2   cos2  

Resolução
a) Sabendo que BT representa a transposta da matriz B, então:

3
4

BT   p 0 q 

Veja que 0    90 , então concluímos que:
cos2  

Perceba que se cos  

Realizando o produto de BT A , temos:

3
3
 cos  
4
2

1 0

B A   p 0 q   1 2
1 p

T

3
, logo podemos concluir que   30 .
2

Portanto, o valor de  é calculado por:

BT A  B   p  q

Solução alternativa:
Observe a figura abaixo onde BD é bissetriz interna relativa ao vértice
B do triângulo ABC.
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Pode-se notar, então, que o produto matricial indicado na questão,
tem como resultado uma matriz quadrada de ordem 1. Cabe, então,
ressaltar que a desigualdade descrita no exercício se torna
equivocada, uma vez que estaremos comparando um elemento que
faz parte do grupo das matrizes quadradas de ordem 1 com um
número real. Deste modo, entendemos que o enunciado pede que se
compare o elemento único da matriz obtida no produto com o zero.
Tendo sido feita esta observação, e:

C
β

1

p  p  q
1 

Agora, para terminar, o produto BT A  B :

2      180  2  30    30  180    90

a

1
 p

 
p e B   0
q
1 
 

Lembrando que p2  2pq  q 2   p  q  . Daí, concluímos que:
2

A

BT A  B   p2  2pq  q 2    p  q   0,  p,q 
2

Pelo teorema da bissetriz interna, temos:
BC AB
a
2a



 AD  2  CD
CD AD
CD AD

b) Para que um sistema linear possua infinitas soluções (SPI), o
determinante da matriz dos coeficientes (matriz A) deverá ser nulo. Ou
seja:

Como CD  AD  b , temos:

1 0
det A  0  1 2

b
2b
CD  AD  b  CD  2  CD  b  CD   AD 
3
3

1 p
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 0   p   p  1  0
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Assim, concluímos que p  0 ou p  1 . Analisando cada caso, temos:
(1) Para p  0 , temos o seguinte sistema linear:

Geografia

(i)
x
x  z  0

 
A   y   B   x  2y  0

z
(ii)
 
x  z  q

José Luís Dias Lobato
Rodrigo Sigoli Ferro

Uma das características de um sistema SPI é possuir equações
idênticas (ou proporcionais).

História
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Roberta Marcelino Veloso

Desse modo, as equações (i) e (ii) deverão ser idênticas. Para que
isso aconteça, basta que a constante q seja nula.
Portanto, p  0 e q  0 .

Matemática

(2) Para p  1 , temos o seguinte sistema linear:

Caio Barandas Almeida
Felipe Eboli Sotorilli
Thais de Almeida Guizellini

(i)
x
x  z  1

 
A   y   B   x  2y  z  0 (ii)

z
(iii)
 
x  y  z  q

Digitação e Diagramação

Subtraindo as equações (ii) e (iii) da equação (i), temos:
(i)
x  z  1

 x  2y  z  0 (ii)
x  y  z  q
(iii)


Eduardo Hideki
Thomaz Albreck

 x  z  1 (i)

2y  1 (ii)
y  q  1 (iii)
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Novamente, notamos que para que este sistema seja SPI, devemos
ter equações idênticas ou proporcionais. Nesse caso, as equações (ii)
e (iii) são proporcionais:
 2y  1

y  q  1

Portanto, p  1 e q 

1

y 
2

y  q  1


 q 1 

Daniel Simões Santos Cecílio
Roberta Marcelino Veloso
Felipe Eboli Sotorilli

1
1
q 
2
2

1
.
2

Logo, o sistema possui infinitas soluções para
p  0 e q  0 ou p  1 e q 

1
2
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