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área S pedida (dois triângulos maiores) é igual a 18 vezes a área desses
triângulos menores:

MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
A media aritmética dos números inteiros positivos divisores de 900
(considerando o número 1 como divisor) e que não são múltiplos de 5 é:
a) 12
80
90
85
91
b)
c)
d)
e)

7

8

8

S = 18 ⋅ S∆ = 18 ⋅

QUESTÃO 04
Duzentos e cinqüenta candidatos submeteram-se a uma prova com 5
questões de múltipla escolha, cada questão com 3 alternativas e uma
única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos assinalaram,
para cada questão, uma única resposta, pode-se afirmar que pelo menos:
a) um candidato errou todas as respostas.
b) dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas.
c) um candidato acertou todas as respostas.
d) a metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas.
e) a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas.
Resolução
Alternativa B
a) Falsa. Não se pode garantir que algum candidato tenha errado todas as
questões. Pode ser que todos os candidatos tenham acertado pelo menos
uma questão, ou até mesmo que todos os candidatos tenham acertado
todas as questões.
b) Verdadeira. Como, por hipótese, cada uma das 5 questões tem 3
alternativas, pelo Princípio Fundamental da Contagem, temos 3 x 3 x 3 x 3
x 3 = 243 possibilidades distintas de os candidatos assinalarem as
respostas. Mas como temos 250 candidatos, pelo Princípio da Casa dos
Pombos, pelo menos dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas
respostas para todas as questões, já que para isso não acontecer, deveria
haver pelo menos 250 maneiras distintas de se responder a todas as
questões da prova.
c) Falsa. Não se pode garantir que algum candidato tenha acertado todas
as questões. Pode ser que todos os candidatos tenham errado pelo menos
uma questão, ou até mesmo que todos os candidatos tenham errado todas
as questões.
d) Falsa. Não se pode garantir que metade dos candidatos tenha acertado
mais de 50% das respostas. Por exemplo, pode ser que todos os
candidatos tenham errado todas as questões.
e) Falsa. Não se pode garantir que metade dos candidatos tenha errado
mais de 50% das respostas. Por exemplo, pode ser que todos os
candidatos tenham acertado todas as questões.

9

Resolução
Alternativa E
Para um número N natural, o Teorema Fundamental da Aritmética garante
que N pode ser decomposto em fatores primos.
α

α

α

Assim, N= p1 1p2 2 ...pk k , onde p1, p2, ..., pk são números primos.
Com isso, todos os divisores número de divisores positivos de N são dados
por:
d(N) = p1i1 ⋅ p2 i2 ... pk ik , com i k = 0,1,...α k
2

2

2

Sabendo que 900=2 .3 .5 , todos os divisores positivos de 900 são dados
por:
d(N) = 2i1 ⋅ 3i2 ⋅ 5i3 , com i1, i 2 , i 3 = 0,1,2
Os divisores de 900 que não são múltiplos de 5 não tem o fator 5 e com
isso, esses divisores só tem os fatores 2 e 3.
d(N) = 2i1 ⋅ 3i2 , com i1, i 2 = 0,1,2
Assim, tais divisores são:1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, num total de nove
números cuja soma é 91.
Logo, a média aritmética é

91
.
9

QUESTÃO 02
Dia 20 de julho de 2008 caiu num domingo. Três mil dias após essa data,
cairá
b) numa sexta-feira.
c) num sábado.
a) numa quinta-feira.
d) num domingo.
e) numa segunda-feira.
Resolução
Alternativa A
Sabendo que um dia da semana qualquer se repete a cada 7 dias,
dividindo 3000 por 7, temos:

3000

7

4

428

⇒

3000 = 428 × 7 + 4

QUESTÃO 05
Uma pessoa resolveu fazer sua caminhada matinal passando a percorrer,
a cada dia, 100 metros mais do que no dia anterior. Ao completar o 21º dia
de caminhada, observou-se ter percorrido, nesse dia, 6.000 metros. A
distância percorrida nos 21 dias foi de:
b) 105.000 m
c) 90.000 m
a) 125.500 m
d) 87.500 m
e) 80.000 m
Resolução
Alternativa B
Por hipótese, se a pessoa anda a cada dia 100 metros a mais do que no
dia anterior, as distâncias percorridas formam uma PA de razão 100.
Assim, se no 21º dia ela andou 6000 metros, temos que esse dia é o 21º
termo dessa PA. Logo:
a21 = 6000 e
a21=a1+20r ⇒ 6000=a1+20.100 ⇒ a1 = 4000 metros.
Portanto, o total percorrido por essa pessoa nos 21 dias é dado pela soma
dos 21 primeiros termos da PA. Com isso,

Assim, após 3000 dias, teremos 428 semanas completas e mais 4 dias.
Esses 4 dias adicionais, a partir do domingo, fazem com que essa nova
data caia numa quinta-feira.
QUESTÃO 03
O hexágono cujo interior aparece destacado em cinza na figura é regular e
origina-se da sobreposição de dois triângulos eqüiláteros.

S21 =

Se k é a área do hexágono, a soma das áreas desses dois triângulos é
igual a:
b) 2k.
c) 3k.
d) 4k.
e) 5k.
a) k.
Resolução
Alternativa C
Traçando-se as diagonais que passam pelo centro do hexágono
destacado, temos:

( a1 + a21 ) ⋅ 21
2

⇒ S21 =

( 4000 + 6000 ) ⋅ 21 = 105000 metros.
2

QUESTÃO 06
Num sistema cartesiano ortogonal, considerados os pontos e a reta
exibidos na figura,

Na figura, pode-se observar, pela simetria, que os 6 triângulos que
compõem o hexágono são eqüiláteros e congruentes entre si. Assim,
sendo S∆ a área de um desses triângulos, temos:

6 ⋅ S∆ = k ⇒ S∆ =

k
⇒ S = 3k
6

o valor de t para o qual a área do polígono OABC é igual a quatro vezes a
área do polígono ADEB é:

k
6

a) −1 + 30 .
d) 3.

Além disso, novamente pela simetria, os pequenos triângulos externos ao
hexágono são também congruentes aos internos, de modo que cada
triângulo maior é composto por 9 desses triângulos menores. Assim, a
1

b) 1 + 5 .
e)

−1 + 11
.
2

c)

10 .
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Resolução
Alternativa E
Como os pontos B, C e E pertencem à reta dada ( y = 2 x + 1 ), temos:

Resolução

Alternativa D

A função f ( x ) = a ⋅ x 2 − a ⋅ x = a ⋅ ( x − 0) ⋅ ( x − 1) descreve uma parábola

 y B = 2 ⋅ xB + 1 = 2 ⋅ 1 + 1 = 3

 y C = 2 ⋅ xC + 1 = 2 ⋅ 0 + 1 = 1
y = 2 ⋅ x + 1 = 2 ⋅ t + 1
E
 E

de concavidade voltada para cima, cujas raízes são 0 e 1. O ponto no
gráfico de f mais próximo da reta y = −2 é o seu vértice V, como ilustra a
figura a seguir:

As áreas dos trapézios OABC e ADEB são dadas, respectivamente, por:

SOABC =

( AB + OC ) ⋅ OA = ( 3 + 1) ⋅ 1 = 2

SADEB =

( AB + DE ) ⋅ AD = ( 3 + ( 2t + 1) ) ⋅ ( t − 1) = t 2 + t − 2

2

2

2

e

2

Do enunciado, SOABC = 4 ⋅ SADEB , portanto:

2 = 4 ⋅ (t 2 + t − 2) ⇒ 2t 2 + 2t − 5 = 0 ⇒ t =

−1 ± 11
2

A reta y = −2 é horizontal, portanto a distância entre a reta e o vértice

Pela figura, t é necessariamente positivo, portanto ficamos com:

−1 + 11
t=
2

1
15
= yv − ( −2) ⇒ yv = −
.
8
8
−∆
Sendo a ordenada do vértice V dada por yv =
, temos:
4a

será dada por d = yv − y r ⇒

QUESTÃO 07
Considere o polinômio p( x ) = x 3 + ax 2 + bx + c , sabendo que a, b e c são
números reais e que o número 1 e o número complexo 1 + 2i são raízes
de p, isto é, que p(1) = p(1 + 2i ) = 0 . Nestas condições existe um
polinômio

q( x )

para

o

qual

−

p( x ) = (1 − x ) ⋅ q( x ) . Uma possível

configuração para o gráfico de y = q( x ) é:
b)
a)

15
15
( −a )2 − 4 ⋅ a ⋅ 0
=−
⇒ a=
2
8
4⋅a

QUESTÃO 09
A figura refere-se a um sistema cartesiano ortogonal em que os pontos de

c)

coordenadas (a, c ) e (b, c ) , com a =

1
, pertencem aos gráficos de
log5 10

y = 10 x e y = 2 x , respectivamente.

d)

e)

A abscissa b vale:
a) 1.
Resolução
Alternativa E
Por hipótese, se os coeficientes de p(x) são reais, e 1 + 2i é raiz, então
1 − 2i também é raiz. Assim, as três raízes do polinômio p(x) são: 1 ,
1 + 2i e 1 − 2i .
Fatorando o polinômio p(x) de acordo com suas raízes, e sendo 1 o seu
3
coeficiente dominante (coeficiente do monômio x ), temos:

b)

1
.
log3 2

1
1
=
= log10 5
log5 10 log10 10
log10 5

Pela definição de logaritmo, segue que: a = log10 5 ⇒ 10a = 5 .
Como o ponto (a, c ) pertence ao gráfico da curva de equação y = 10 x ,
vale que: c = 10a ⇒ c = 5 .

Logo, q( x ) = − x 2 + 2 x − 5 , que é uma função do segundo grau com duas
raízes complexas não-reais (discriminante negativo), de modo que a
parábola que representa tal função não intercepta o eixo das abscissas.
Além disso, como o coeficiente dominante é negativo (–1, coeficiente do
2
monômio x ), a parábola apresentará concavidade voltada para baixo.
Essas duas condições são apresentadas apenas no gráfico da alternativa
E.

Como o ponto (b, c ) pertence ao gráfico da curva de equação y = 2 x ,
vale que: c = 2b ⇒ 2b = 5 ⇒ b = log2 5
Não havendo uma alternativa com essa expressão, vamos mudar para a
base 5:

b = log2 5 =

QUESTÃO 08
Considere a função f : \ → \ , f ( x ) = a ⋅ ( x 2 − x ) , a ∈ \ , a > 0 , e P um

1
log5 5
⇒ b=
log5 2
log5 2

QUESTÃO 10
A figura exibe cinco configurações que pretendem representar uma
circunferência de centro O1 e perímetro 2π cm e um quadrado de centro

ponto que percorre seu gráfico. Se a distância mínima de P à reta y = −2

O2
15
d)
.
2

e) 3.
Alternativa D

a=

p( x ) = ( x − 1) ⋅ ( x 2 − 2 x + 5) ⇒ p( x ) = (1 − x ) ⋅ ( − x 2 + 2 x − 5)

3
a)
.
2

1
.
log5 2

1
, fazendo a mudança para a base 10, temos:
Sendo a =
log5 10

Para expressá-lo na forma p( x ) = (1 − x ) ⋅ q( x ) , trocamos o sinal de ambos
os termos entre parênteses:

1
, conclui-se que a vale:
8
5
b) 2.
c)
.
2

d)

Resolução

p( x ) = 1⋅ ( x − 1) ⋅ ( x − (1 + 2i )) ⋅ ( x − (1 − 2i )) = ( x − 1) ⋅ ( x 2 − 2 x + 5)

é igual a

c) 2.

e perímetro 4 cm. Aponte a alternativa que corresponde à

configuração descrita.

e) 8.
2
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b)

u

c)

a)

w

Q

D

C

M
e)

A

B

P

d)
Sendo congruentes os triângulos MAP e MCQ, a reta w também divide o
paralelogramo em dois polígonos de mesma área. Por conseqüência,
teríamos duas retas paralelas distintas dividindo o paralelogramo em dois
polígonos de mesma área, o que obviamente é um absurdo. Tal absurdo
veio de se supor que a reta u não passava pelo ponto M.
Sabendo que o ponto de encontro das diagonais é o ponto médio M entre
dois vértices opostos, utilizando, por exemplo, os vértices A e C, temos:

Resolução
O perímetro da circunferência é igual a 2πr . Assim:

 x + xC y A + yC   1 + 6 1 + 3   7 
M = A
,
,
=
 =  ,2 
2
2
2  2 

  2
3
11
A equação da reta r é dada por: 3 x − 5 y − 11 = 0 ⇔ y = x −
.
5
5
3
Em particular, seu coeficiente angular é: mr = .
5
3
Como a reta s deve ser paralela a r, segue que: ms = mr = .
5
3
Assim, a reta s tem coeficiente angular ms =
e passa pelo ponto
5

Alternativa D

2πr = 2π ⇒ r = 1 cm .
Já o perímetro do quadrado é igual a 4A . Desta forma:
4A = 4 ⇒ A = 1 cm
Portanto: r = A .
A única figura onde o lado A do quadrado é igual ao raio r
circunferência é a apresentada na alternativa D.

da

QUESTÃO 11
Sob determinadas condições, o antibiótico gentamicina, quando ingerido, é
eliminado pelo organismo à razão de metade do volume acumulado a cada
2 horas. Daí, se K é o volume da substância no organismo, pode-se utilizar

7 
M =  ,2  , de modo que sua equação é:
2 

t

y − y M = ms ⋅ ( x − xM ) ⇒ y − 2 =

 1 2
a função f (t ) = K ⋅   para estimar a sua eliminação depois de um
2
tempo t, em horas. Neste caso, o tempo mínimo necessário para que uma
pessoa conserve no máximo 2 mg desse antibiótico no organismo, tendo
ingerido 128 mg numa única dose, é de:
b) 12 horas.
c) 10 horas e meia.
a) 12 horas e meia.
d) 8 horas.
e) 6 horas.
Resolução
Alternativa B
Pelo enunciado, K = 128 e f ( t ) = 2 . Substituindo na equação dada:
t

t

3 
7
⋅  x −  ⇒ 6 x − 10 y − 1 = 0
5 
2

QUESTÃO 13
Uma urna contém todas as cartelas, do tipo da figura I, totalmente
preenchidas com os algarismos 1, 2, 3 e 4, de forma que cada linha
(horizontal) contempla todos os quatro algarismos.

6

2
1  1
t
 1 2
 1 2
128 ⋅   = 2 ⇒   =
=
=   ⇒ = 6 ⇒ t = 12 horas
128 64  2 
2
2
2
QUESTÃO 12
Num sistema cartesiano ortogonal, são dados os pontos A (1, 1) , B (5,1) ,

C (6,3) e D (2,3) , vértices de um paralelogramo, e a reta r, de equação

A probabilidade de se retirar dessa urna, aleatoriamente, uma cartela
contemplando a configuração da figura II, com a exigência adicional de que
cada coluna (vertical) e cada um dos subquadrados destacados
contenham todos os algarismos (1, 2, 3 e 4) é:

r : 3 x − 5 y − 11 = 0 .

a)

1
12 ⋅ 4! 4! 4!

b)

1
16 ⋅ 4! 4! 4!

d)

1
20 ⋅ 4! 4! 4!

e)

1
4! 4! 4! 4!

c)

1
18 ⋅ 4! 4! 4!

Resolução
Alternativa A
Por hipótese, temos que o espaço amostral é o total de maneiras de
preencher uma cartela com os algarismos 1, 2, 3 e 4 na horizontal. Como
podemos trocar os algarismos de posição, para cada linha temos 4!
possibilidades. Assim, o espaço amostral é: 4! 4! 4! 4!
De acordo com a figura II, temos que alguns de seus elementos já estão
determinados, a saber:

A reta s, paralela à reta r, que divide o paralelogramo ABCD em dois
polígonos de mesma área terá por equação:
b) 3 x − 5 y = 0
c) 6 x − 10 y − 1 = 0
a) 3 x − 5 y − 5 = 0
d) 9 x − 15 y − 2 = 0
e) 12 x − 20 y − 1 = 0
Resolução
Alternativa C
Como ABCD é um paralelogramo, qualquer reta que divida esse
paralelogramo em dois polígonos de mesma área deverá passar pelo
ponto de encontro de suas diagonais. Se não fosse o caso, suponha, por
absurdo, que exista uma reta (u) que não passe pelo ponto de encontro M
das diagonais e que divida o paralelogramo em dois polígonos de mesma
área. Construa a reta w, paralela a essa reta u, passando por M.

(I) primeira linha: poderíamos completá-la de duas
maneiras: (1, 2, 3, 4) ou (1, 4, 3, 2).
Porém, não podemos ter outro 2 no subquadrado
superior esquerdo. Assim, a primeira linha deve
ser (1, 4, 3, 2).

3

4

2
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4

(II) segunda linha: o primeiro elemento deve ser o
3, para completar o quadrado superior esquerdo.
O terceiro elemento deve ser o 1, já que este não
pode ocupar a última coluna, pois já existe um
número 1 nessa coluna. Resta apenas o 4 como
opção para a última coluna.

3

2
1

4
(III) segunda e quarta colunas: ambas devem ser
completadas com o 3, que é o único elemento
que ainda não apareceu nessas colunas.

3

4

A diferença entre a área total (a soma das áreas das seis faces) do novo
sólido e a área total do sólido original será:

2
1

a)

4

1 2
a .
6

b)

1 2
a .
3

3
2

4

1

4

3
OU

4

3

4

2

3

4
2

3

5 2
a .
6

Alternativa A




25 
3
⋅a = a .
100 
4

Por outro lado, uma das arestas desse novo sólido ficará inalterada em
relação ao cubo, isto é, continuará medindo a. Seja b a medida da terceira
aresta.
Como o volume é mantido constante, podemos equacionar:

4

3
4
a ⋅ a ⋅ b = a3 ⇒ b = a
4
3
3
4
Assim, as arestas do novo sólido são: a, a, a.
4
3
A área total A2 desse paralelepípedo é dada por:

3

Portanto, o número de possibilidades para tal evento é 2 e, assim, a
probabilidade pedida é:

p=

e)

no cubo original, essa nova aresta passará a medir  1 −

2
4

2 2
a .
3

Após a modificação, como a altura do paralelepípedo será 25% menor que

2
1

d)

V = a3

 A1 = 6a 2

A partir desse ponto, existem duas maneiras distintas de preencher o
restante da tabela, de acordo com as condições estabelecidas:

2

1 2
a .
2

Resolução
O volume e a área total do cubo inicial são:

3
3

4

c)

1
2
2
=
⇒ p=
12 ⋅ 4! 4! 4!
4! 4! 4! 4! 24 ⋅ 4! 4! 4!

3 4
4  37 2
3
A2 = 2 ⋅  a ⋅ a + a ⋅ a + a ⋅ a  =
a
4 3
3  6
4

QUESTÃO 14
Considere o sólido geométrico exibido na figura, constituído de um
paralelepípedo encimado por uma pirâmide. Seja r a reta suporte de uma
das arestas do sólido, conforme mostrado.

A diferença pedida vale:

A2 − A1 =

1 2
37 2
a − 6a2 ⇒ A2 − A1 = a
6
6

BIOLOGIA
QUESTÃO 16
A sonda Phoenix, lançada pela NASA, explorou em 2008 o solo do planeta
Marte, onde se detectou a presença de água, magnésio, sódio, potássio e
cloretos. Ainda não foi detectada a presença de fósforo naquele planeta.
Caso esse elemento químico não esteja presente, a vida, tal como a
conhecemos na Terra, só seria possível se em Marte surgissem formas
diferentes de
a) DNA e proteínas.
b) ácidos graxos e trifosfato de adenosina.
c) trifosfato de adenosina e DNA.
d) RNA e açúcares.
e) Ácidos graxos e DNA.
Resolução
Alternativa C
Proteínas: são formadas por aminoácidos que na sua constituição não
apresentam o elemento fósforo.
Ácidos graxos: são constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio, não
tendo, portanto, o elemento fósforo.
Açúcares: não possuem fósforo pois são formados por carbono,
hidrogênio e oxigênio.
Trisfosfato de adenosina (ou ATP): como seu próprio nome indica,
possui três átomos de fósforo.
DNA e RNA: são constituídos por nucleotídeos e estes apresentam fósforo
na sua estrutura molecular, junto com uma pentose e uma base
nitrogenada.
Desta forma, temos a alternativa C como a correta.

Quantos pares de retas reversas é possível formar com as retas suportes
das arestas do sólido, sendo r uma das retas do par?
b) 10.
c) 8.
d) 7.
e) 6.
a) 12.
Resolução
Alternativa C
No espaço, duas retas podem ser paralelas coincidentes, paralelas
distintas, concorrentes ou reversas.
I
H
E

G

F

D

C

A
B

O sólido é formado por 16 arestas, e as retas suportes dessas arestas têm
as seguintes posições relativas em relação à reta r:

HJJG

– uma paralela coincidente ( AB );

HJJG HJJG
HJJJG
– três paralelas distintas ( CD , EF e GH );
HJJG HJJG HJJG
HJJG
– quatro concorrentes ( AD , AE , BC e BF ).
Portanto, as demais 16 − (1 + 3 + 4) = 8 retas são reversas em relação à
reta r.

HJJG

HJJG

HJJG

HJJG

HJG HJG

HJG

QUESTÃO 17
Considere as três afirmações:
I. Somos constituídos por células mais semelhantes às amebas do que às
algas unicelulares.
II. Meiose é um processo de divisão celular que só ocorre em células
diplóides.
III. Procariontes possuem todas as organelas citoplasmáticas de um
eucarionte, porém não apresentam núcleo.
Está correto o que se afirma em
b) II, apenas.
c) III, apenas.
a) I, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

HJG

São elas: CG , DH , EH , FG , EI , FI , GI e HI .
QUESTÃO 15
Um cubo de aresta de comprimento a vai ser transformado num
paralelepípedo retorretângulo de altura 25% menor, preservando-se,
porém, o seu volume e o comprimento de uma de suas arestas.

4

(19) 3251-1012
www.elitecampinas.com.br
O ELITE RESOLVE UNIFESP 2009 – CONHECIMENTOS GERAIS
Resolução
Alternativa D
I. CORRETA. Considerando “nós” como o grupo dos animais, somos mais
semelhantes às amebas (protozoários) do que às algas unicelulares pelo
fato de, como estas, sermos heterótrofos e de não apresentarmos parede
celular nas nossas células.
II. CORRETA. A meiose conduz à redução do número dos cromossomos a
metade ocorrendo apenas em células diplóides.
III. INCORRETA. É característica dos procariontes o fato de não
apresentarem organelas membranosas, as quais, além do núcleo, os
retículos endoplasmáticos, são exemplos.

Resolução
Alternativa D
A figura em questão mostra uma flor hermafrodita ou monóica. Nela
podemos distinguir a parte masculina, o estame (antera, conectivo e filete)
e o pistilo ou carpelo (estigma, estilete, ovário e óvulo). Na antera ocorre o
processo de divisão celular denominado meiose onde há, no final do
processo, a formação do gameta masculino (núcleo espermático). No
interior do ovário encontramos o óvulo, que reveste o saco embrionário,
formado pela meiose de uma célula mãe inicial e composto, em muitos
casos, por sete células haplóides: a oosfera (gameta feminino), duas
sinérgides, três antípodas e uma grande célula central, o mesocisto, com
dois núcleos (núcleos polares).
Encontramos, portanto, a meiose ocorrendo tanto no interior do ovário
como da antera.

QUESTÃO 18
Analise o diagrama.

QUESTÃO 21
No quadrinho,

Indique a alternativa que identifica corretamente os conceitos
correspondentes a 1, 2, 3 e 4.
a) 1 = em células diplóides; 2 = na mitose; 3 = na meiose; 4 = em células
haplóides.
b) 1 = em células haplóides; 2 = na meiose; 3 = na mitose; 4 = em células
diplóides.
c) 1 = na meiose; 2 = em células haplóides; 3 = na mitose; 4 = em células
diplóides.
d) 1 = na meiose; 2 = na mitose; 3 = em células diplóides; 4 = em células
haplóides.
e) 1 = na mitose; 2 = em células diplóides; 3 = em células haplóides; 4 = na
meiose.
Resolução
Alternativa D
A divisão do núcleo acontece na meiose e na mitose. A Meiose ocorre
apenas em células diplóides, enquanto a mitose pode ocorrer tanto em
células haplóides quanto diplóides. Desta maneira, a única alternativa que
preenche corretamente as lacunas é a D.
1 = na meiose;
2 = na mitose;
3 = em células diplóides;
4 = em células haplóides.
Nota: Há uma inconsistência na prova da UNIFESP quando afirma na
questão 25 que a meiose (anormal) pode ocorrer em uma célula triplóide
(laranja baía).

a carapaça de quitina dos insetos é relacionada à sua função protetora.
Nesses animais, a quitina também se encontra diretamente relacionada às
funções de
b) transpiração e circulação.
a) sustentação e respiração.
c) locomoção e digestão.
d) respiração e circulação.
e) sustentação e reprodução.
Resolução
Alternativa A
A quitina é um polissacarídeo estrutural que é o principal componente do
exoesqueleto dos artrópodes, fornecendo a eles sustentação e proteção
mecânica e contra a desidratação. Além disso, a quitina também é
encontrada na parede das traquéias, que formam um sistema de tubos
aéreos que conduzem o ar diretamente aos tecidos do corpo. O fluxo do ar
é regulado pela abertura e pelo fechamento de poros especiais situados no
exoesqueleto, denominados estigmas.
Sendo assim, a quitina relaciona-se diretamente com a sustentação e a
respiração, como encontrado na alternativa A.
QUESTÃO 22
A figura mostra o comportamento de um lagarto em diferentes períodos do
dia.

QUESTÃO 19
No ciclo de vida de uma samambaia há duas fases,
a) ambas multicelulares: o esporófito haplóide e o gametófito diplóide.
b) ambas multicelulares: o esporófito diplóide e o gametófito haplóide.
c) ambas unicelulares: o esporófito diplóide e o gametófito haplóide.
d) o esporófito multicelular diplóide e o gametófito unicelular haplóide.
e) o esporófito unicelular haplóide e o gametófito multicelular diplóide.
Resolução
Alternativa B
Nas samambaias (pteridófitas), assim como em todas as plantas, ocorre a
metagênese ou alternância de gerações no ciclo de vida destas. Sendo
assim, existem dois tipos de indivíduos adultos multicelulares, um
denominado esporófito, diplóide produtor de esporos por meiose, e outro
gametófito, haplóide produtor de gametas por mitose.

Tal comportamento encontra-se relacionado diretamente com a
a) regulação térmica do animal, pois seu metabolismo celular não é capaz
de produzir qualquer tipo de calor.
b) regulação térmica do animal, pois seu corpo necessita manter
temperaturas adequadas ao metabolismo.
c) respiração, pois ela ocorre tanto por meio de pulmões como também por
meio da pele.
d) respiração, pois o ar que chega aos seus pulmões deve conter certa
porcentagem de umidade para as trocas alveolares.
e) regulação térmica e com a respiração, pois o animal não é capaz de
produzir seu próprio calor e respira por meio de pulmões e da pele.
Resolução
Alternativa B
a) INCORRETA. É inerente aos processos metabólicos celulares a
liberação de energia mesmo que esta seja não utilizável para regulação
térmica, até nos lagartos (répteis).
b) CORRETA. Como os lagartos são répteis, animais pecilotérmicos
(heterotérmicos), necessitam demonstrar comportamentos diferentes em
condições térmicas diversas para manter a temperatura corpórea
adequada ao seu metabolismo. Portanto, percebemos através das figuras
estes diferentes comportamentos para esta adequação da sua temperatura
interna com a ambiental, fazendo desta alternativa a correta.

QUESTÃO 20
Observe a figura.

Na formação das estruturas reprodutivas presentes na flor e apontadas
pelas setas na figura, é correto afirmar:
a) não ocorre meiose em nenhuma delas.
b) ocorre meiose apenas no interior do ovário.
c) ocorre meiose apenas no interior da antera.
d) ocorre meiose no interior do ovário e da antera.
e) ocorre meiose apenas depois da fecundação da oosfera.
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c) INCORRRETA. Não há respiração por meio da pele nos répteis, devido
ao fato desta ser ricamente queratinizada e impermeável.
d) INCORRETA. A figura não está relacionada com a respiração pulmonar
e nem indica fatores que alterariam a umidade dos ambientes ao longo do
dia.
e) INCORRETA. Como explicado acima, não realizam respiração cutânea
(pele) e nem a figura relaciona-se com a respiração.

c) INCORRETA. A mutação e a deficiência enzimática estão presentes em
todo organismo, pois por se tratar de uma doença autossômica a mutação
está presente em todas as células somáticas.
d) INCORRETA. O enunciando afirma que a síndrome de Gaucher é
autossômica recessiva, havendo portanto, padrão de herança.
e) INCORRETA. Como a síndrome é autossômica e recessiva, o
cruzamento de um homem heterozigótico (Aa) com uma mulher afetada
(aa) resulta em 50% a probabilidade de filhos afetados (Aa, Aa, aa, aa). Aa
= normal; aa = afetado.

QUESTÃO 23
O cruzamento de moscas-do-vinagre de olhos vermelhos originou 100% de
descendentes machos e fêmeas de olhos vermelhos. O cruzamento de
moscas-do-vinagre de olhos brancos originou 100% de descendentes
machos e fêmeas de olhos brancos. Quando fêmeas de olhos brancos
foram cruzadas com machos de olhos vermelhos, a descendência obtida
foi 100% de fêmeas de olhos vermelhos e 100% de machos com olhos
brancos. Com base nesses resultados, podemos afirmar que o caráter cor
de olho da mosca-do-vinagre é determinado por
a) um gene autossômico, em que o alelo para olho vermelho é dominante
sobre o branco.
b) um gene ligado ao cromossomo X, em que o alelo para olho branco é
dominante sobre o vermelho.
c) dois genes, cada um com dois alelos, ambos responsáveis pelo mesmo
fenótipo.
d) dois genes, um localizado em autossomo e o outro no cromossomo X.
e) um gene ligado ao cromossomo X, em que o alelo para olho vermelho é
dominante sobre o branco.
Resolução
Alternativa E
No cruzamento de fêmeas de olhos brancos com machos de olhos
vermelhos encontramos uma marcante relação do sexo dos indivíduos
com a cor de seus olhos: 100 % dos indivíduos machos de F1 apresentam
olhos brancos (como das fêmeas parental) e 100% dos indivíduos fêmeas
de F1, olhos vermelhos (como dos machos parental). Esse resultado nos
permite inferir que o gene relacionado à cor dos olhos está ligado aos
cromossomos sexuais.
Como a cor dos olhos é uma característica presente tanto em machos
como em fêmeas, esse gene só pode estar ligado ao cromossomo X.
Olhando F1, as fêmeas receberam um cromossomo X da fêmea da
geração parental, e um cromossomo X do macho da geração parental
(com gene para olhos vermelhos). Como 100% destes indivíduos
apresentam olhos vermelhos, concluímos que esta é a característica
dominante. Logo, a fêmea parental é duplo recessivo.
Observe o diagrama abaixo:
B

X Y
olhos vermelhos

b

XY
olhos brancos

b

QUESTÃO 25
A laranja-baía surgiu de uma mutação cromossômica e é uma espécie
triplóide. Em conseqüência da triploidia, apresenta algumas características
próprias. Sobre elas, foram feitas as seguintes afirmações:
I. A laranja-baía tem meiose anormal.
II. Plantas de laranja-baía possuem pouca variabilidade genética.
III. Todas as plantas de laranja-baía são clones.
Está correto o que se afirma em
b) II, apenas.
c) III, apenas.
a) I, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa E
I. CORRETA. Como a laranja-baía é triplóide, isto é, apresenta 3 lotes
cromossômicos, sua meiose será desigual, ou anormal.
II. e III. CORRETAS. A meiose anormal da laranja-baía não permite a
formação de gametas viáveis, não ocorrendo, portanto, a fecundação. A
reprodução se dá por meio de estaquia, que nada mais é do que uma
espécie de clonagem. Deste modo, temos pouca variabilidade genética
nesta planta.
QUESTÃO 26
Considere as seguintes proposições:
I. Os mais fortes sobrevivem independentemente da situação e do
ambiente.
II. A seleção natural visa ao aperfeiçoamento da espécie e sua adaptação
ao meio.
III. Não é possível compreender adaptação desvinculada de informações
sobre o ambiente e a descendência.
Segundo os princípios do darwinismo e da teoria sintética da evolução,
está correto o que se afirma em
b) II, apenas.
c) III, apenas.
a) I, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa C
I. INCORRETA. Não são os mais fortes, e sim os mais bem adaptados que
sobrevivem no ambiente.
II. INCORRETA. A seleção natural não tem como objetivo o
aperfeiçoamento da espécie e sua adaptação ao meio. Na verdade,
funciona como o agente de seleção dos indivíduos mais aptos em um
determinado ambiente.
III. CORRETA. Os processos de adaptação estão intimamente vinculados
às informações ambientais e a descendência dos indivíduos. Os mais
adaptados ao ambiente sobrevivem e passam suas informações genéticas
aos descendentes. Vale lembrar que a evolução é um processo que ocorre
ao longo das gerações e não em indivíduos específicos.

b

X X

olhos brancos

B

b

X X

olhos vermelhos

QUESTÃO 27
Produtividade primária líquida é a quantidade de biomassa produzida em
uma área em determinado período, menos a quantidade de biomassa
utilizada pelos organismos dessa área para sua própria sobrevivência. O
gráfico mostra a produtividade primária líquida de vários ecossistemas.

Nota. A informação acerca dos primeiros cruzamentos onde se obtém
100% de indivíduos com olhos vermelhos ou brancos é redundante para a
resolução do exercício. A única forma de obtermos uma fêmea de olhos
brancos e um macho de olho vermelho é com o genótipo representado no
esquema acima.
QUESTÃO 24
A síndrome de Gaucher é autossômica e recessiva. Ela consiste na
deficiência de uma enzima dos lisossomos, responsável pela digestão de
gorduras das células. No caso de pacientes com a síndrome de Gaucher,
pode-se afirmar corretamente que:
a) a deficiência da enzima levará ao acúmulo de lipídios no fígado do
portador da síndrome.
b) a introdução de cópias do gene normal nas células do fígado evitará a
síndrome nos descendentes.
c) a deficiência enzimática e a mutação estão presentes apenas nas
células do fígado.
d) por ser uma anomalia de enzima dos lisossomos, ela não é hereditária.
e) o cruzamento de um homem heterozigótico com uma mulher afetada
resulta em 25% de probabilidade de filhos afetados.
Resolução
Alternativa A
a) CORRETA. Como a síndrome de Gaucher consiste na deficiência de
lípases lisossomais, haverá realmente um acúmulo de lipídios no fígado do
portador desta moléstia.
b) INCORRETA. A característica somente será transmitida aos
descendentes se a cópia do gene normal for introduzida nas células
germinativas.

Nesse gráfico, I, II e III correspondem, respectivamente, a:
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c)

Savanas

Campos

Florestas decíduas
temperadas

d)

Florestas decíduas
temperadas

Savanas

Campos

e)

Florestas decíduas
temperadas

Campos

Savanas

IV. O metabolismo celular desses microorganismos não utiliza o oxigênio
como receptor final de elétrons.
Estão corretas somente:
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
a) I e II.
Resolução
Sem resposta
I. INCORRETA. A relação estabelecida entre tais organismos e
denominada mutualismo, pois ambos saem ganhando (+ +) e a associação
é obrigatória.
II. INCORRETA. Apesar da parede celular das plantas conter celulose, a
parede celular dos fungos é composta pelo polissacarídeo quitina.
III. INCORRETA. A quebra da celulose pode gerar açúcares (celobiose e
glicose) e ácidos graxos voláteis (AVG), porém, não produz amido,
também um polissacarídeo.
IV. CORRETA. Estes organismos simbiontes são anaeróbios estritos,
portanto não utilizam oxigênio como aceptor (receptor) final de elétrons.

Resolução
Alternativa a
Nos campos há um predomínio de gramíneas, ou seja, de vegetação
rasteira com biomassa menor que o das savanas, biomas nos quais
encontramos além das gramíneas, árvores baixas e arbustos.
A floresta temperada é a que possui maior produtividade primária líquida,
pois sua vegetação é composta principalmente por árvores caducifólias.
QUESTÃO 28
Quando nos referimos a uma cadeia alimentar, é correto afirmar que:
a) a armazenagem de energia utiliza trifosfato de adenosina apenas nos
consumidores e nos decompositores.
b) na armazenagem de energia, é utilizado o trifosfato de adenosina, tanto
nos produtores quanto nos consumidores.
c) as organelas celulares responsáveis pela quebra da energia acumulada
são diferentes entre produtores e consumidores.
d) no nível celular, um consumidor primário utiliza energia de forma
diferente de um consumidor secundário.
e) no interior da célula, a fonte de energia para decompositores de plantas
é diferente da fonte de energia para decompositores de animais.
Resolução
Alternativa B
a) INCORRETA. Considerando-se o trifosfato de adenosina como
molécula de armazenamento energético, ela será encontrada em todos os
níveis tróficos e não somente em consumidores e decompositores.
b) CORRETA. Considerando-se o trifosfato de adenosina como molécula
de armazenamento energético, ela será encontrada tanto nos produtores
como nos consumidores.
c) INCORRETA. As organelas celulares responsáveis pela quebra da
energia acumulada nos produtores e consumidores são as mesmas, as
mitocôndrias.
d) INCORRETA. A utilização de energia se dá sempre na mesma forma no
nível celular, tanto em consumidores primários como em consumidores
secundários, através da respiração celular.
e) INCORRETA. Considerando-se o trifosfato de adenosina como
molécula de armazenamento energético, ela será encontrada em todos os
níveis tróficos e não somente em plantas (produtores), animais
(consumidores) e decompositores.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 31
No mapa, identifica-se no continente africano

a) depósitos de material radioativo
b) avanço da desertificação
c) ocorrência de chuva ácida
d) expansão do desmatamento
e) mineração de diamantes
Resolução
Alternativa D
O mapa da questão destaca a expansão do desmatamento na região
tropical com destaque para a África Central e Ocidental devido a extração
de madeira e aos conflitos constantes na região. Com relação aos demais
itens não há depósitos de material radioativo nem mineração de diamantes
em toda a extensão destacada no mapa. O avanço da desertificação
localiza-se no Sahel (borda sul do Saara). Por sua vez, a chuvas ácidas se
concentram nas regiões mais industrializadas do mundo.

QUESTÃO 29
A predação é uma interação biológica na qual o predador alimenta-se de
um outro indivíduo inteiro, a presa, causando a morte desta. Considerando
esta definição como correta, ocorre predação quando
a) lagarta come folha de árvore.
b) vírus HIV infecta célula sanguínea.
c) ave come semente.
d) fungo digere tronco de árvore.
e) tênia habita o intestino do porco.
Resolução
Alternativa C
a) INCORRETA. A lagarta comendo a folha de árvore não é considerado
um exemplo de predação, pois a folha não é um indivíduo, e sim um órgão
da planta.
b) INCORRETA. A relação do vírus HIV com a célula sanguínea linfócito T
CD4 é um exemplo de parasitismo.
c) CORRETA. A ave comendo uma semente pode ser considerado um
caso de predação, pois a ave alimenta-se de toda a semente, sendo esta
considerado um indivíduo inteiro pela potencialidade do embrião.
d) INCORRETA. No caso do fungo serve o mesmo raciocínio usado para a
alternativa a, já que o tronco é apenas parte do indivíduo vegetal.
e) INCORRETA. Este também é um exemplo de parasitismo.
Obs.: Vale observar que esta não é uma definição usual de predação.

QUESTÃO 32
A União Européia adotou leis que dificultam a imigração nos últimos anos.
Porém, no passado, a Europa
a) recepcionou comunistas e anarquistas perseguidos pelos bolcheviques,
após a Revolução Russa.
b) abrigou milhares de refugiados políticos japoneses, que fugiram após a
Segunda Guerra
c) extraditou judeus do continente para Israel, durante a supremacia do
período nazi-fascista
d) expulsou nórdicos para as franjas do continente europeu, apesar do
calor na faixa mediterrânea
e) enviou milhares de europeus pobres a outras partes do mundo, em
especial para a América
Resolução
Alternativa E
a) INCORRETA. Após a Revolução Russa, os anarquistas (defensores da
abolição de qualquer forma de opressão inclusive a praticada pelo Estado)
foram perseguidos e expulsos da Rússia pelos bolcheviques (comunistas)
uma vez que se opunham à forma de governo implantada pelos
comunistas (forte intervenção estatal). Apesar da perseguição, os
anarquistas representavam um grupo bastante minoritário, que se
espalhou por alguns países da Europa. É valido lembrar ainda que os
comunistas não emigraram da Rússia pois estavam envolvidos na
construção de um Estado Comunista Centralizado.
b) INCORRETA. Apesar de derrotado no final da Segunda Guerra, não
houveram perseguidos políticos no Japão, nem movimentos de emigração.
c) INCORRETA. O movimento de emigração de judeus da Europa,
aumentou significativamente na década de 1940, motivada pela ascensão

QUESTÃO 30
Vários mamíferos dependem da celulose como fonte de energia e, no
entanto, nenhum deles possui enzimas que decompõem esse carboidrato
de cadeia longa. Para isso, contam com a ação de bactérias e protozoários
que vivem em seus estômagos e quebram a celulose. Sobre esse
processo, foram feitas as seguintes afirmações:
I. A relação estabelecida entre tais bactérias e protozoários e o mamífero é
denominada inquilinismo.
II. A celulose é obtida da parede celular de fungos e de plantas, ingeridos
na alimentação desses mamíferos.
III. A quebra da celulose pelos microorganismos produzirá amido, açúcares
e ácidos graxos e, para tais compostos, os mamíferos possuem enzimas
digestivas.
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do nazi-fascismo na Alemanha. Somente em 1947 a ONU realizou a
partilha da Palestina e, em 1948, a criação do Estado de Israel foi
oficializada.
d) INCORRETA: A região nórdica da Europa compreende a Noruega,
Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia. Apesar do clima frio, os
habitantes desta região (descendentes dos antigos Vikings), possuem uma
cultura bem adaptada e vinculada às condições do ambiente. São países
que apresentam estabilidade política, elevado IDH, e alto poder de
consumo da população, não se configurando, portanto, como área de
expulsão populacional.
e) CORRETA: A Europa no passado era um continente caracterizado pelo
fenômeno da emigração causada por problemas de ordem econômica e
social que levaram milhares de europeus pobres para diversas partes do
mundo, especialmente para a América.

d) INCORRETA: O Sahel é uma região bastante pobre com pouca
utilização de defensivos agrícolas e que sofre crises periódicas de fome.
e) INCORRETA: A produção de cana-de-açúcar para a produção de álcool
esta concentrado no Brasil e não em paises como Cuba e Alemanha.
QUESTÃO 35

QUESTÃO 33
Observe o mapa.
De acordo com a tabela, o consumo de água é maior
a) na agricultura mundial, devido à produção de biocombustíveis.
b) nos domicílios que na agricultura, nos países de industrialização tardia.
c) no setor domiciliar, em países de renda media com altos índices de
urbanização.
d) na indústria que na agricultura, em países da primeira revolução
industrial.
e) na agricultura, em países de uso intensivo do solo e de renda elevada.
Resolução
Alternativa D
De acordo com a leitura da tabela é possível perceber que no setor
industrial o consumo de água é maior em relação ao consumo na
agricultura em países de renda elevada que coincidem com os países da
1ª Revolução Industrial.
Países de baixa renda, em desenvolvimento, têm sua estrutura econômica
ainda bastante voltada para a agricultura, tendo portanto maior consumo
de água neste setor.
QUESTÃO 36
A Rodada Doha, promovida pela Organização Mundial de Comércio, não
chegou a acordos importantes, devido
a) às exigências trabalhistas de operários de fábricas localizadas em
países emergentes, como México e Coréia do Sul.
b) ao protecionismo agrícola dos países centrais, que afeta as exportações
de países como China e Índia.
c) às restrições ambientais do Protocolo de Kyoto, apoiadas pela União
Européia, mas com resistência dos EUA.
d) às novas barreiras sanitárias à exportação de produtos agrícolas de
países centrais aos países periféricos.
e) ao aumento nas exportações dos EUA para a China, apesar da crise
financeira do país, gerada no setor imobiliário.
Resolução
Alternativa B
a) INCORRETA. as questões trabalhistas são debatidas no âmbito da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) e não da OMC.
b) CORRETA. A Rodada de Doha, promovida pela OMC, foi um dos
principais assuntos da mídia internacional no ano de 2008 e está suspensa
por causa do protecionismo agrícola praticado pelos países centrais do
capitalismo como EUA e União Européia que prejudicam as exportações
agrícolas de países como China e Índia e outros países periféricos agroexportadores como o Brasil.
c) INCORRETA. A OMC não se manifesta com relação aos problemas
ambientais, muito menos o Protocolo de Kyoto. Tais questões são
debatidas no IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas)
d) INCORRETA. Com relação às barreiras sanitárias elas estão restritas a
determinados produtos (como restrição à carne bovina brasileira devido à
febre aftosa) e a alguns países periféricos e não a todos os membros da
OMC. Trata-se de uma questão momentânea e secundária (pois o
embargo é suspenso quando o problema sanitário é solucionado). Além
disso, não foi este o ponto nevrálgico das discussões da rodada de Doha.
e) INCORRETA. O foco das discussões realizadas na OMC é a regulação
e a derrubada de barreiras tarifárias no comércio mundial e não
especificamente a relações bilaterais de comércio como o aumento ou
redução das exportações entre EUA e China.

Conflitos políticos, de matriz religiosa, geram contestações fronteiriças
entre os países I e II, que são, respectivamente,
a) Paquistão e Índia
b) China e Índia
c) Afeganistão e Paquistão
d) Bangladesh e China
e) Bangladesh e Afeganistão
Resolução
Alternativa A
O mapa indica a localização geográfica de dois importantes países do
mundo atual devido às questões religiosos e os conflitos de fronteira na
região da Cachemira: Paquistão (I) e Índia (II).
A região da Cachemira (de maioria muçulmana) é disputada por Índia e
Paquistão desde o fim da colonização britânica, quando foi incorporada à
Índia (de maioria Indu). Na década de 1960 a China conquista partes dos
territórios do Norte paquitanês. Atualmente, além dos fortes conflitos entre
Índia e Paquistão, existe um forte movimento pró-independência na
Cachemira.
QUESTÃO 34
Apesar das críticas de ambientalistas e de cientistas, aumentou no mundo
a área cultivada
a) com irrigação por águas subterrâneas, com destaque para a Argentina e
o Paraguai, que exportam frutas para o Mercosul.
b) de milho para a geração de energia, em especial no Brasil e na Rússia,
maiores exportadores de biodiesel do planeta.
c) de soja transgênica, com destaque para os Estados Unidos e o Brasil,
que estão entre os maiores produtores da Terra.
d) com defensivos agrícolas, em especial nos países do Sahel, que
exportam arroz para países asiáticos e europeus.
e) de cana-de-açúcar para produzir álcool, em especial na Cuba e na
Alemanha, o que diminuiu a biodiversidade nesses países.
Resolução
Alternativa C
a) INCORRETA: As águas subterrâneas utilizadas por produtores rurais na
Argentina e no Paraguai são as do Aqüífero Guarani, presente nos quatro
países do Mercosul. A Argentina possui uma expressiva fruticultura irrigada
destinada à exportação, sendo os seus maiores parceiros comerciais os
países do Mercosul (com destaque para o Brasil). Já o Paraguai não
possui a fruticultura como destaque econômico e nem utiliza as águas
subterrâneas do aqüífero em larga escala. O abastecimento hídrico
paraguaio provem de águas superficiais.
b) INCORRETA: O milho para geração de energia por meio do etanol está
concentrado nos EUA e não no Brasil e na Rússia.
c) CORRETA: Apesar da polêmica envolvida na questão dos transgênicos,
o aumento da cultura da soja foi muito grande nos EUA e Brasil devido aos
interesses econômicos mundiais.

QUESTÃO 37
A industrialização do sudeste asiático ocorreu em duas etapas. Na
primeira, surgiram os chamados tigres de primeira geração, que receberam
capital do Japão. Na segunda, eles investiram nos tigres da segunda
geração. Assinale a alternativa que lista corretamente os tigres asiáticos de
primeira e de segunda geração.
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Primeira geração

Segunda geração

a)

Coréia do Sul, Taiwan e
Cingapura

Indonésia, Malásia e Tailândia

b)

Coréia do Sul, Malásia e Taiwan

Cingapura, Indonésia e Tailândia

c)

Taiwan, Tailândia e Malásia

Coréia do Sul, Cingapura e
Indonésia

d)

Coréia do Sul, Cingapura e
Indonésia

Malásia, Tailândia e Taiwan

e)

Cingapura, Indonésia e Tailândia

Coréia do Sul, Malásia e Taiwan

QUESTÃO 40
Observe o mapa.

Resolução
Alternativa A
A industrialização acelerada de pequenos países no Sudeste Asiático foi
impulsionada por investimentos externos e que funcionavam como
plataformas de exportação. Tal fenômeno ocorreu em duas etapas e
envolveu os seguintes países (conhecidos como Tigres Asiáticos): 1ª
geração (1970-1980): Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong; 2ª
geração (1990): Indonésia, Malásia e Tailândia, Filipinas e Vietnã.
QUESTÃO 38
A Bossa Nova foi um movimento musical que surgiu na década de 1950
a) no Brasil, e que recebeu reprovação internacional, por não expressar a
miséria brasileira.
b) nos Estados Unidos, desvalorizado pelos comunistas, por retratar a
classe média do país.
c) na França, sem o uso de instrumentos modernos, e que depois chegou
ao Brasil.
d) no Brasil, contestado pelos nacionalistas, por assimilar influências
externas, como o jazz.
e) nos Estados Unidos, e que foi adaptado pelos estudantes brasileiros,
que politizaram as canções.
Resolução
Alternativa D
A bossa é um movimento da música popular brasileira que surgiu no final
da década de 1950, início da de 1960, dentro das universidades como um
novo modo de cantar e tocar samba. A princípio considerada música de
“elite”, aos poucos foi conquistando o público em geral. A Bossa Nova foi
mundialmente consagrada após um concerto no Carnegie Hall, de Nova
York, em 1962.
Importantes críticos musicais destacam a grande influência que a cultura
norte-americana do pós-guerra (particularmente o Jazz) exerceu sobre a
Bossa Nova.

O mapa indica corredores de exportação do Brasil. Assinale a alternativa
que contém os dois corredores mais importantes no escoamento da
produção mineral brasileira.
b) V e I.
c) II e IV.
d) IV e V.
e) I e III.
a) III e II.
Resolução
Alternativa E
Devemos atentar à localização espacial de alguns portos brasileiros
integrados aos corredores de exportação. Dentre estes portos, os mais
importantes no escoamento da produção mineral são respectivamente os
identificados pelos números:
I – Porto de Itaqui (MA), exportando bauxita e outros minérios de Carajás;
III – Vitória-Tubarão (ES), exportando minério de ferro do Quadrilátero
Ferrífero (MG).
Os demais portos não estão voltados para a exportação de minérios. O
porto de Santos - SP (II) é o mais importante ponto de escoamento de
produtos industrializados e agrícolas do país. O porto de Paranaguá - PR
(IV) se especializou na exportação da soja produzida na região Centro –
Oeste. Já o porto de Rio Grande – RS (V) se destaca na exportação de
carne, têxteis e calçados.
QUESTÃO 41
A cana-de-açúcar produzida nos estados de São Paulo e do Paraná
alcança produtividade mais elevada por hectare, quando comparada à
produzida nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A
desvantagem que se verifica no Nordeste deve-se
a) aos baixos investimentos na melhoria genética das plantas.
b) à introdução recente daquela cultura nessa região do país.
c) às freqüentes secas que assolam o semi-árido nordestino.
d) à estrutura fundiária concentrada naquela área do Brasil.
e) à baixa altitude do relevo, que dificulta a mecanização.
Resolução
Alternativa A
a) CORRETA. O cultivo da cana-de-açúcar no interior de São Paulo e do
norte do Paraná é caracterizado pelo elevado grau de modernização e de
mecanização da produção. Já na Zona da Mata Nordestina temos um
baixo nível de tecnificação.
b) INCORRETA. A introdução da cana-de-açúcar na região da zona da
mata nordestina não é recente. Ela remonta ao século XVI no inicio da
colonização e povoamento do Brasil.
c) INCORRETA. A produção da cana-de-açúcar no Nordeste está
localizada na região da Zona da Mata (região que apresenta clima tropical
litorâneo e solo massapé) e não no Semi-Árido. Desta maneira, a zona da
Mata não está sujeita às secas freqüentes.
d) INCORRETA. A concentração fundiária no Brasil é uma característica
comum à todas monoculturas voltadas a exportação.
e) INCORRETA. O que dificulta ou inviabiliza a mecanização no campo é o
grau de declividade do terreno e não a sua altitude.

QUESTÃO 39
As reservas extrativistas, previstas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação do Brasil, resultam da
a) adesão do país à Convenção de Diversidade Biológica, que obriga as
partes a manterem suas florestas em pé e sem uso.
b) imposição de ações de combate ao desmatamento pelos ambientalistas
internacionais, e visam preservar as florestas do país.
c) ação dos seringueiros da Amazônia, que buscavam conciliar
conservação ambiental com o uso sustentado dos recursos florestais.
d) concentração das terras na Amazônia, restando apenas essas áreas
para os povos da floresta exercerem seu gênero de vida.
e) intervenção das potências mundiais na Amazônia, com o intuito de
privatizar as florestas e explorar os recursos madeireiros.
Resolução
Alternativa C
a) INCORRETA. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) prevê a
utilização sustentável e de acordo com leis nacionais que não
necessariamente proíbem o uso dos recursos florestais.
b) INCORRETA. Atuação do movimento ambientalista transnacional está
restrita aos protestos e à pressão das ONGs, ações que não estão
previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
c) CORRETA. As reservas extrativistas são unidades de conservação de
uso sustentável que figuram no sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). Elas resultaram da ação dos seringueiros na
Amazônia que buscavam conciliar a conservação ambiental com a
extração dos recursos florestais. Tal questão ficou conhecida
mundialmente por causa do assassinato do líder seringueiro Chico
Mendes, no Acre, no ano de 1988.
d) INCORRETA. As Reservas Extrativistas não se referem apenas às
terras amazônicas e nem aos povos da floresta sendo mais abrangente no
sentido da conservação ambiental.
e) INCORRETA. Conforme a CDB cabe ao governo brasileiro a soberania
sobre a Amazônia impedindo a intervenção das potenciais mundiais.

QUESTÃO 42
No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma
intensa metropolização, da qual resultaram
a) cidades médias, que se industrializaram após a abertura econômica da
década de 1990, como Campinas e Ouro Preto.
b) metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país,
como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.
c) cidades mundiais, que receberam vultosos investimentos externos no
início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
d) megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes,
como Manaus, Goiânia e Curitiba.
e) metrópoles regionais, que constituem a primeira megalópole do país,
como Fortaleza, Recife e Salvador.
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Resolução
Alternativa B
a) INCORRETA. A cidade de Campinas se caracteriza como uma
metrópole do interior paulista cuja industrialização remonta ao período pós
1929. Ouro Preto, por sua vez, é uma cidade histórica que não se
industrializou.
b) CORRETA. A urbanização brasileira intensificou-se no período pós 2ª
Guerra e resultou na formação de grandes aglomerados urbanos dotados
de grande poder econômico como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Salvador, Curitiba, Porto Alegre, etc.
c) INCORRETA. Belo Horizonte e Rio de Janeiro não são consideradas
cidades mundiais. Tal classificação nos remte às cidades de Paris, Nova
Iorque, Tóquio e até mesmo São Paulo.
d) INCORRETA. Para a ONU, megacidades são as cidades com mais de
10 milhões de habitantes. Portanto, cidades como Manaus, Goiânia e
Curitiba não podem receber tal denominação.
e) INCORRETA: apesar do conceito ser polêmico, no Brasil, a megalópole
brasileira seria o espaço formado pelas regiões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e Campinas.

QUESTÃO 45
Observe o mapa.

QUESTÃO 43
Observe o mapa.

A superfície terrestre está representada segundo a projeção
a) de Peters, criada na época das navegações.
b) de Mercator, elaborada no século XVI.
c) azimutal, que permite uma visão estratégica.
d) de Mercator, que facilita a navegação.
e) de Peters, que privilegia a área em detrimento da forma.
Resolução
Alternativa E
A projeção em questão foi publicada em 1973, pelo cartógrafo alemão
Arno Peters. Na ocasião da publicação esta projeção foi denominada como
“terceiro-mundista” por estar centralizada no continente africano. Pesa
contra tal projeção a pouca precisão em seus recortes litorâneos (forma),
buscando representar mais fielmente as áreas dos oceanos e continentes.
Em relação às demais projeções citadas:
- de Mercator: projeção criada na época das Grandes Navegações (século
XVI), concebido para utilização na navegação marítma.
- Azimutal: a projeção azimutal, plana ou polar é utilizada para
representações polares ou geopolíticas, pois centralizam a região a ser
visualizada. No entanto a projeção do mapa é cilíndrica e não azimutal.

FÍSICA
QUESTÃO 46
Um avião a jato, para transporte de passageiros, precisa atingir a
velocidade de 252 km/h para decolar em uma pista plana e reta. Para uma
decolagem segura, o avião, partindo do repouso, deve percorrer uma
distância máxima de 1960 m até atingir aquela velocidade. Para tanto, os
propulsores devem imprimir ao avião uma aceleração mínima e constante
de
2
2
2
b) 1,40 m/s .
c) 1,50 m/s .
a) 1,25 m/s .
2
2
d) 1,75 m/s .
e) 2,00 m/s .
Resolução
Alternativa A
Como a aceleração será constante, o movimento é uniformemente
acelerado. A velocidade final necessária, em unidades do SI, é
v = 252 km/h = 70 m/s . Usando a equação de Torricelli, vem que:

Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em
cada porção do território brasileiro indicada, de acordo com a classificação
de Ross.
a) Faixa litorânea: depressões.
b) Amazônia Legal: planícies.
c) Fronteira com o Mercosul: planaltos.
d) Região Sul: planícies.
e) Pantanal: planaltos.
Resolução
Alternativa C
a) INCORRETA. A faixa litorânea é formada por planícies e não por
depressões
b) INCORRETA. A Amazônia Legal, ao contrário do senso comum, é
formada também por depressões e planaltos.
c) CORRETA: na fronteira do Mercosul predominam formas de relevo
como os planaltos e depressões.
d) INCORRETA: Na região Sul as planícies estão localizadas apenas na
área litorânea.
e) INCORRETA: o Pantanal é formado por planícies.

2
v 2 = v 02 + 2.γ.∆s ⇒ 702 = 02 + 2 ⋅ γ ⋅ 1960 ⇒ γ = 1,25 m/s

QUESTÃO 47
De posse de uma balança e de um dinamômetro (instrumento para medir
forças), um estudante decide investigar a ação da força magnética de um
ímã em forma de U sobre uma pequena barra de ferro. Inicialmente,
distantes um do outro, o estudante coloca o ímã sobre uma balança e
anota a indicação de sua massa. Em seguida, ainda distante do ímã,
prende a barra ao dinamômetro e anota a indicação da força medida por
ele. Finalmente, monta o sistema de tal forma que a barra de ferro, presa
ao dinamômetro, interaja magneticamente com o ímã, ainda sobre a
balança, como mostra a figura.

QUESTÃO 44
No Brasil, a presença feminina em postos de trabalho cresceu, mas ainda
não é elevada em cargos de chefia, quando comparada a dos homens.
Isso se deve à
a) baixa taxa de desemprego.
b) dupla jornada de trabalho e barreiras culturais.
c) elevada taxa de fertilidade do país.
d) escolaridade superior entre as mulheres, maior que entre os homens.
e) contratação da mulher em atividades domésticas.
Resolução
Alternativa B
A crescente participação da mulher no mercado de trabalho embora não
resultando em uma melhora qualitativa com relação à ocupação podem ser
explicados pelo preconceito de gênero existente no país e às dificuldades
encontradas pelas mesmas na tentativa de conciliar o trabalho doméstico
com sua carreira profissional.

10

(19) 3251-1012
www.elitecampinas.com.br
O ELITE RESOLVE UNIFESP 2009 – CONHECIMENTOS GERAIS
A balança registra, agora, uma massa menor do que a registrada na
situação anterior, e o dinamômetro registra uma força equivalente à
a) força peso da barra.
b) força magnética entre o ímã e a barra.
c) soma da força peso da barra com metade do valor da força magnética
entre o ímã e a barra.
d) soma da força peso da barra com a força magnética entre o ímã e a
barra.
e) soma das forças peso da barra e magnética entre o ímã e a barra,
menos a força elástica da mola do dinamômetro.
Resolução
Alternativa D
Inicialmente, o dinamômetro indica uma força de mesmo módulo do
peso da barra, já que, durante a medição, a barra está em equilíbrio e
atuam somente a força peso (vertical para baixo) e a força do dinamômetro
(vertical para cima).

Resolução
Alternativa B
Sabe-se que a potência mecânica instântânea P de uma força é
P = F .v .cosθ ,
Onde F é o módulo da força e v o módulo da velocidade e
o menor
ângulo entre a força e a velocidade. Se a velocidade é constante esta
expressão fornece, também, a potência média.

JG

Estão agindo somente 2 forças na pessoa: o peso P (vertical para baixo)

JJG
e a normal N (vertical para cima). Seus módulos são iguais, pois a pessoa

está em equilíbrio (MRU).
A energia transferida à pessoa pela escada é dado pelo trabalho da força
normal que, neste caso, não é perpendicular à trajetória. Assim

PN = N.v .cos60D = N.v .sen30D = m.g.v .sen30D
PN = 70.10.0,6.0,5 = 210 J/s = 2,1× 102 J/s.

JG
Após o sistema montado e em equilíbrio, a força F do dinamômetro
JG
JJG
deve anular a força peso P da barra mais a força magnética M entre o

QUESTÃO 50
No quadriculado da figura estão representados, em seqüência, os vetores
quantidade de movimento da partícula A antes e depois de ela colidir
elasticamente com a partícula B, que se encontrava em repouso.

imã e a barra (vertical para baixo).

JG
F

barra

JJG
M

JG
P
Sabe-se que a soma das energias cinéticas das partículas A e B mantevese constante, antes e depois do choque, e que nenhuma interação ocorreu
com outros corpos. O vetor quantidade de movimento da partícula B após
o choque está melhor representado por

QUESTÃO 48
Estima-se que o planeta Urano possua massa 14,4 vezes maior que a da
Terra e que sua aceleração gravitacional na linha do equador seja 0,9g,
em que g é a aceleração gravitacional na linha do equador da Terra.
Sendo RU e RT os raios nas linhas do equador de Urano e da Terra,
respectivamente, e desprezando os efeitos da rotação dos planetas,
RU / RT é
b) 2,5.
c) 4.
d) 9.
e) 16.
a) 1,25.
Resolução
Alternativa C
Desprezando-se os efeitos de rotação, a aceleração da gravidade g, em
cada planeta, se deve exclusivamente à atração gravitacional exercida
pelo mesmo. Sabe-se que, na superfície de um planeta de massa M e
raio R , a aceleração da gravidade é dada por:

g=

G ⋅M
R2

a)

b)

d)

e)

c)

Resolução
Alternativa B
Durante a colisão, A e B, formam um sistema isolado, portanto, a
quantidade de movimento do sistema se conserva, ou seja:

Comparando as informações relativas a Urano e à Terra, vem que:

G ⋅ MT
R2 ⋅ M
R
gT ⋅ MU
gT
RT2
gT ⋅ (14,4 ⋅ MT )
=
= U2 T ⇒ U =
=
⇒
(0,9 ⋅ gT ) ⋅ MT
gU G ⋅ MU RT ⋅ MU
RT
gU ⋅ MT
2
RU

JJJG JJJG JJJG JJJG
QA + QB = QA ' + QB ' ,

onde o índice ‘linha’ denota grandezas após a colisão.

JJJG

Na situação descrita QB = 0 , então

JJJG JJJG JJJG
QA = QA ' + QB ' .

R
RU
= 16 ⇒ U = 4
RT
RT

Fazendo esta soma vetorial graficamente, temos:

QUESTÃO 49
Uma pessoa de 70 kg desloca-se do andar térreo ao andar superior de
uma grande loja de departamentos, utilizando uma escada rolante. A figura
fornece a velocidade e a inclinação da escada em relação ao piso
horizontal da loja.

G
QA
G
Q 'B

G
Q 'A
Considerando que a pessoa permaneça sempre sobre o mesmo degrau da
escada, e sendo g = 10
m / s 2 , sen 30º = 0,50 e
cos 30º = 0,87, pode-se dizer que a energia transferida à pessoa por
unidade de tempo pela escada rolante durante esse percurso foi de
b) 2,1 × 102 J/s.
c) 2,4 × 102 J/s.
a) 1,4 × 10 2 J/s.
d) 3,7 × 10 2 J/s.

JJJG

Portanto, dentre as opções de QB ' fornecidas, a que satisfaz a relação
acima é a B.

e) 5,0 × 102 J/s.
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QUESTÃO 51
Um fluido A, de massa específica ρ A , é colocado em um tubo curvo

Resolução
Alternativa D
I – Correta. A sublimação é a passagem de uma substância na fase sólida
diretamente para a fase de vapor e vice-versa. Assim se a fase líquida não
é observada durante a mudança da fase sólida para a de vapor, isto indica
a ocorrência de sublimação.
II – Correta. A curva de sublimação – tracejada no gráfico – é o conjunto
de pares de pressão e temperatura onde há a possibilidade de convivência
entre as fases sólidas e de vapor. Assim somente nas pressões que
correspondem a esta curva, ou seja, pressões abaixo da pressão do ponto
triplo, é possível haver sublimação.
III – Incorreta. De acordo com a curva de fusão – em traço e ponto no
gráfico – é possível haver fusão mesmo a uma temperatura menor do que
a do ponto triplo. Na verdade, a questão determinante na definição se
haverá fusão ou sublimação é a pressão (item anterior).

aberto, onde já existe um fluido B, de massa específica ρB . Os fluidos não
se misturam e, quando em equilíbrio, B preenche uma parte de altura h do
tubo. Neste caso, o desnível entre as superfícies dos fluidos, que se
encontram à pressão atmosférica, é de 0,25 h. A figura ilustra a situação
descrita.

líquido

760

Considerando que as interações entre os fluidos e o tubo sejam
desprezíveis, pode-se afirmar que a razão ρB / ρ A é
a) 0,75.

b) 0,80.

c) 1,0.

d) 1,3.

sólido

ponto
triplo

4,579

e) 1,5.

vapor
0,0098
100
Temperatura (ºC)

Resolução
Alternativa A
Pontos em um mesmo nível horizontal, imersos em um mesmo líquido em
equilíbrio, apresentam a mesma pressão.

QUESTÃO 53
O gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvido em função da
temperatura para dois corpos distintos: um bloco de metal e certa
quantidade de líquido.
0,75 h

X

Y

Assim, denotando por p0 a pressão atmosférica local, a respeito dos
pontos X e Y da figura, pode-se afirmar que:

JG
JG
ρ
p X = pY ⇒ p0 + ρB ⋅ | g | ⋅h = p0 + ρ A ⋅ | g | ⋅(0,75 ⋅ h ) ⇒ B = 0,75
ρA

O bloco de metal, a 115 ºC, foi colocado em contato com o líquido, a 10 ºC,
em um recipiente ideal e isolado termicamente. Considerando que ocorreu
troca de calor somente entre o bloco e o líquido, e que este não se
evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá a
b) 60 ºC.
c) 55 ºC.
d) 50 ºC.
e) 40 ºC.
a) 70 ºC.
Resolução
Alternativa E
A inclinação do gráfico fornece a capacidade térmica C de cada corpo, já

QUESTÃO 52
A sonda Phoenix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de
gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o
gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias,
mas a água nunca foi observada na fase líquida. Com auxílio do diagrama
de fase da água, analise as três afirmações seguintes.

que esta é definida como C =

I. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo, sem a presença da fase
líquida, sugerem a ocorrência de sublimação.
II. Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito
pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água.
III. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não
ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água.

Q
.
∆T

Assim para o bloco de metal: CM =
E para o líquido: CL =

QM
100
=
= 1,0 kJ/°C .
∆TM 100

QL
200
=
= 2,5 kJ/°C .
80
∆TL

Como o sistema (bloco e porção de líquido) é isolado termicamente, e não
há mudanças de fase:

De acordo com o texto e com o diagrama de fases, pode-se afirmar que
está correto o contido em
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
a) I, II e III.
d) I e II, apenas.
e) I, apenas.

QM + QL = 0 ⇒ CM ⋅ ∆TM + CL ⋅ ∆TL = 0 ⇒
D
1,0. (TE − 115 ) + 2,5. (TE − 10 ) = 0 ⇒ TE = 40 C
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QUESTÃO 54
Considere a seguinte “unidade” de medida: a intensidade da força elétrica
entre duas cargas q, quando separadas por uma distância d, é F. Suponha
em seguida que uma carga q1 = q seja colocada frente a duas outras

O circuito é alimentado por uma bateria ideal de 30 V, ligada a um resistor
auxiliar RA = 1,0 MΩ, em paralelo com um voltímetro ideal. A resistência
elétrica dos demais componentes do circuito é desprezível. Fechado o
circuito, o voltímetro passa a marcar queda de potencial de 10 V. Pode-se
concluir que a resistência elétrica RH do homem, em MΩ, é

cargas, q2 = 3q e q3 = 4q , segundo a disposição mostrada na figura.

b) 2,4.
c) 3,0.
d) 6,5.
e) 12,0.
a) 1,0.
Resolução
Alternativa A
O circuito da figura pode ser representado da seguinte forma:

Ou seja, um circuito com três resistores em série. A tensão medida pelo
voltímetro é de 10V (ddp sobre o resistor RA), e como RA=Rp a ddp sobre o
resistor Rp também será de 10V, concluindo portanto que a ddp sobre o
resistor RH será:

A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga q1 , devido às
cargas q2 e q3 , será
b) 3F.
a) 2F.
Resolução

c) 4F.

d) 5F.

A “unidade” F de força é dada pela relação F = k

e) 9F.
Alternativa D

Vbat = VA + VH + VP ⇒ 30 = 10 + VH + 10 ⇒ VH = 10V = VA .
Como os resistores estão em série, a corrente i que passa pelo circuito é a
mesma em todos os resistores, logo:

2

q
.
d2

VH = VA ⇒ RH ⋅ i = RA ⋅ i ⇒ RH = 1,0M Ω
QUESTÃO 57

G

Na região quadriculada da figura existe um campo magnético uniforme B ,
perpendicular ao plano do reticulado e penetrando no plano da figura.
Parte de um circuito rígido também passa por ela, como ilustrado na figura.
Pelo esquema vemos que

F12 = k

q.3q
3q 2
q.4q
4q 2
= k 2 = 3F ; e F13 = k 2 = k 2 = 4F .
2
d
d
d
d

Assim, a força resultante na carga 1 é dada pela expressão

F12 = F122 + F132 ⇒ F1 =

( 3F )

2

+ ( 4F ) = 5F
2

QUESTÃO 55
A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um
campo elétrico dirigido e apontado para a Terra. Próximo ao solo, longe de
concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme
e perpendicular ao solo horizontal e sua intensidade é de 120 V/m. A figura
mostra as linhas de campo e dois pontos dessa região, M e N.

A aresta de cada célula quadrada do quadrilátero tem comprimento u, e
pelo fio passa uma corrente elétrica de intensidade i. Analisando a força
magnética que age sobre cada elemento de comprimento u do fio do
circuito, coincidente com a aresta das células quadradas, a intensidade da
força magnética resultante sobre a parte do circuito exposta ao campo é
b) iBu/2.
c) iBu.
d) 3iBu.
e) 13iBu.
a) nula.
Resolução
Alternativa C
A partir da regra da mão esquerda podemos determinar a direção e o
sentido de ação da força magnética em cada trecho do circuito, conforme
representado na figura abaixo.

O ponto M está a 1,20 m do solo, e N está no solo. A diferença de
potencial entre os pontos M e N é
b) 120 V.
c) 125 V.
d) 134 V.
e) 144 V.
a) 100 V.
Resolução
Alternativa E
Como entre M e N temos um campo elétrico uniforme, vale que:

JG
U = | E | ⋅d ⇒ VM − VN = 120 ⋅ 1,2 ⇒ VM − VN = 144V

QUESTÃO 56
O circuito representado na figura foi projetado para medir a resistência
elétrica RH do corpo de um homem. Para tanto, em pé e descalço sobre

A intensidade dessa força é dada por: Fm= B.i.L.senθ, onde θ é o ângulo

G

entre B e i, que neste caso é 90º, portanto, para cada trecho temos:
F1 = B.i.4u = 4.i.B.u
F2 = B.i.3u = 3.i.B.u
F3 = B.i.3u = 3.i.B.u
F4 = B.i.2u = 2.i.B.u
F5 = B.i.1u = 1.i.B.u
Assim na horizontal a força resultante será dada por:
Fhor = F1 – F3 – F5 = 4.i.B.u - 3.i.B.u - 1.i.B.u = 0
E na vertical a força resultante será dada por:
Fver = F2 – F4 = 3.i.B.u - 2.i.B.u = i.B.u
Portanto a força resultante será Fres = i.B.u na vertical apontada para cima.

uma placa de resistência elétrica RP = 1,0 MΩ, o homem segura com uma
das mãos a ponta de um fio, fechando o circuito.
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QUESTÃO 58
Dois raios de luz, um vermelho (v) e outro azul (a), incidem
perpendicularmente em pontos diferentes da face AB de um prisma
transparente imerso no ar. No interior do prisma, o ângulo limite de
incidência na face AC é 44º para o raio azul e 46º para o vermelho. A
figura que mostra corretamente as trajetórias desses dois raios é

Na figura, P1 a P5 representam cinco posições igualmente espaçadas
sobre o eixo principal do espelho, nas quais uma pequena frigideira pode
ser colocada. P2 coincide com o centro de curvatura do espelho e P4 ,
com o foco. Considerando que o aquecimento em cada posição dependa
exclusivamente da quantidade de raios de luz refletidos pelo espelho que
atinja a frigideira, a ordem decrescente de temperatura que a frigideira
pode atingir em cada posição é:
a) P4 > P1 = P3 = P5 > P2 .
b) P4 > P3 = P5 > P2 > P1 .

b)

a)

c) P2 > P1 = P3 = P5 > P4 .
d) P5 = P4 > P3 = P2 > P1 .
e) P5 > P4 > P3 > P2 > P1 .

c)

Resolução
Alternativa B
Num espelho esférico côncavo ideal (gaussiano), os raios solares chegam
paralelos ao eixo principal, por isso são refletidos na direção que passa
pelo foco.

d)

e)

Resolução
Alternativa E
O ângulo limite determina em que condições um raio que incide na face AC
do prisma sofrerá reflexão ou refração. Isto é determinado da seguinte
forma: se o ângulo de incidência do referido raio for menor ou igual ao
ângulo limite, este raio sofrerá refração, ao passo que se o ângulo de
incidência for maior que o ângulo limite, haverá reflexão.
Os dois raios incidem sobre a face AC com ângulo de incidência igual a
45°.
Para o raio azul (a), este valor é superior ao valor do ângulo limite (44°) e,
portanto, ele sofrerá reflexão total na face AC. Sendo o ângulo de
incidência igual ao ângulo de reflexão, este raio incidirá posteriormente na
face BC, com ângulo de incidência de 0°, onde será refratado.
Já para o raio vermelho (v), este valor é inferior ao valor do ângulo limite
(46°), de modo que este raio sofre refração e passa para o meio externo
(ar). Nesse caso, como o ar é menos refringente que o vidro, o raio de luz
emergente do prisma se afasta da reta normal.
O caminho completo de cada um desses raios é ilustrado na figura:

Desta forma a posição de maior temperatura será o ponto P4, pois é o
ponto por onde passa a maior quantidade de raios. Considerando um
mesmo tempo de exposição, a temperatura cai gradativamente a medida
diminui a quantidade de raios que passa por determinada região.
Como os pontos P3 e P5 estão à mesma distância do foco, eles recebem a
mesma quantidade de raios solares. Note a congruência entre os
triângulos assinalados abaixo, que faz com que todos os raios luminosos
internos aos indicados atinjam a frigideira em ambos os pontos:
raios
extremos

45°

Desta forma, considerando mesmo tempo de exposição, a temperatura
atingida pela frigideira nos pontos P3 e P5 é a mesma.
Uma menor quantidade de raios luminosos atinge o ponto P2 (os raios
extremos, que efetivamente atingem a frigideira, estão mais próximos) e
finalmente ponto no qual temos uma menor quantidade de raios luminosos
no total é o ponto P1.
Assim, ao organizarmos os pontos da figura de acordo com as
temperaturas atingidas pela frigideira em um mesmo tempo de exposição,
teremos a seguinte seqüência decrescente de temperaturas:
P4 > P3 = P5 > P2 > P1

45°
45°

QUESTÃO 59
Os elevados custos da energia, aliados à conscientização da necessidade
de reduzir o aquecimento global, fazem ressurgir antigos projetos, como é
o caso do fogão solar. Utilizando as propriedades reflexivas de um espelho
esférico côncavo, devidamente orientado para o Sol, é possível produzir
aquecimento suficiente para cozinhar ou fritar alimentos. Suponha que um
desses fogões seja constituído de um espelho esférico côncavo ideal e
que, num dado momento, tenha seu eixo principal alinhado com o Sol.

QUESTÃO 60
O gráfico da figura mostra uma onda luminosa em dois meios com índices
de refração diferentes. A interface que separa os meios encontra-se na
coordenada x = 0. O meio com índice de refração n1 = 1,0 ocupa a região
x < 0 e o meio com índice de refração n2 ocupa a região x > 0.
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A servidão, mão de obra típica do período feudal, possuía características
claras e bem definidas, embora pudessem ocorrer pequenas variações
regionais. Dentre as características típicas da servidão destacam-se as
obrigações servis e o fato de que os servos estavam “presos à terra”,
portanto não poderiam ser vendidos (o que torna C incorreta). Das
obrigações servis que deveriam ser pagas aos senhores feudais
destacam-se:
- corvéia: obrigação dos servos trabalharem nas terras do senhor feudal de
duas a três vezes por semana;
- talha: obrigação dos servos entregarem parte da sua produção (a do
mando servil) para o senhor (normalmente 50% da produção deveria ser
entregue);
- banalidades: pagamento pelo uso de instrumentos pertencentes ao
senhor (moinho, forno e lagar).
Embora existissem outras obrigações, muitas vezes com caráter regional,
como já dito acima, todas as obrigações deveriam ser pagas em forma de
tributos ou trabalhos (o que torna D incorreta).
QUESTÃO 63
Por trás do ressurgimento da indústria e do comércio, que se verificou
entre os séculos XI e XIII, achava-se um fato de importância econômica
mais fundamental: a imensa ampliação das terras aráveis por toda a
Europa e a aplicação à terra de métodos mais adequados de cultivo,
inclusive a aplicação sistemática de esterco urbano às plantações vizinhas.

Analisando o gráfico, é possível afirmar que o índice de refração n2 é
a) 2,0.

b) 1,8.

c) 1,5.

d) 1,3.

e) 1,2.

Resolução
Alternativa C
Sendo c a velocidade da luz no vácuo, da definição de índice de refração
(n), vem que:

n=

c
c
⇒v =
v
n

Da relação fundamental da Ondulatória, temos:

v = λ ⋅f ⇒

c
c
= λ⋅f ⇒ f =
n
n⋅λ

Como na refração, não há alteração na freqüência da onda ao passar de
um meio para outro, segue que:

f1 = f2 ⇒

c
c
=
⇒ n1 ⋅ λ1 = n2 ⋅ λ 2
n1 ⋅ λ1 n2 ⋅ λ 2

De acordo com o gráfico apresentado, obtemos os valores:

λ1 = 3,0 m

λ 2 = 2,0 m
Assim: n1 ⋅ λ1 = n2 ⋅ λ 2 ⇒ 1,0 ⋅ 3,0 = n2 ⋅ 2,0 ⇒ n2 = 1,5

(Lewis Mumford. A cidade na história. São Paulo: Martins Fontes, 1982.)

O texto trata da expansão agrícola na Europa ocidental e central entre os
séculos XI e XIII. Dentre as razões desse aumento de produtividade,
podemos citar

HISTÓRIA
QUESTÃO 61
(...) não era a falta de mecanização [na Grécia e em Roma] que tornava
indispensável o recurso à escravidão; ocorrera exatamente o contrário: a
presença maciça da escravidão determinou a “estagnação tecnológica”
greco-romana.
(Aldo Schiavone. Uma história rompida: Roma antiga e ocidente moderno.
São Paulo: Edusp, 2005.)
A escravidão na Grécia e na Roma antigas
a) baseava-se em características raciais dos trabalhadores
b) expandia-se nos períodos de conquistas e domínio de outros povos
c) dependia da tolerância e da passividade dos escravos
d) foi abolida nas cidades democráticas
e) restringia-se às atividades domésticas e urbanas
Resolução
Alternativa B
De acordo com a historiografia tradicional que trata da Antiguidade
Clássica (Grécia e Roma), tais civilizações enquadram-se dentro do
chamado modo de produção escravista. Segundo tal conceito, as
civilizações grega e romana foram totalmente dependentes do trabalho
escravo sendo que, tais escravos eram adquiridos, sobretudo nos
momentos de expansão, portanto eram provenientes das conquistas e dos
domínios de outros povos. Mesmo Atenas, que adotou o modelo político
democrático a partir de 510 a.C., manteve a base de trabalho escravista.
Vale destacar que a escravidão não tinha qualquer relação com
características raciais dos conquistados e que os escravos eram utilizados
nas mais diversas atividades (agrícolas, domésticas e urbanas). Em ambas
as sociedades ocorreram revoltas e levantes escravistas, como o de
Spartacus em Roma, portanto, a escravidão não dependia da tolerância e
passividade dos escravizados.

a) o crescimento populacional, com decorrente aumento do mercado
consumidor de alimentos.
b) a oportunidade de fornecer alimentos para os participantes das
cruzadas e para as áreas por eles conquistadas
c) o fim das guerras e o estabelecimento de novos padrões de
relacionamento entre os servos e senhores de terras
d) a formação de associações de profissionais, com decorrente
aperfeiçoamento da mão-de-obra rural
e) o aprimoramento das técnicas de cultivo e uma relação mais intensa
entre a cidade e campo.
Resolução
Alternativa E
Durante a Baixa Idade Média, mais precisamente entre os séculos XI e
XIII, ocorre um processo denominado dinâmica feudal, o qual tem como
características básicas:
- O crescimento populacional;
- O aprimoramento das técnicas de cultivo: maior utilização da rotação
de culturas, utilização de arado de ferro, utilização de ferraduras em
animais, utilização de moinhos hidráulicos etc.
- Maior ligação entre cidade e campo.
A base de todo o processo citado está nos séculos IX e X, quando
ocorrem as últimas invasões sobre a Europa Ocidental. Dentro deste
quadro, ocorre a diminuição das guerras no mundo feudal e,
conseqüentemente, o aumento da população. O aumento da população,
por sua vez, gerou a necessidade de aumento da produção agrícola, e
assim, ocorre a incorporação de novas terras para agricultura bem como o
surgimento de novas técnicas de produção, as já citadas acima.
A incorporação de novas terras e o aprimoramento da produção
melhorou a oferta de alimentos, o que por sua vez, foi fundamental para
continuidade do crescimento populacional, gerando um excedente
populacional, diante do qual a Igreja Católica organizou as cruzadas. Estas
tinham por objetivo levar o excedente populacional para áreas mais
distantes da Europa Ocidental, além da conquista de terras e expansão do
cristianismo.
O resultado foi que, com as cruzadas ocorre a “reabertura” do mar
mediterrâneo para as navegações ocidentais cristãs, as quais estavam
proibidas pela presença islâmica nos portos do mediterrâneo. Com o
processo de reabertura do mediterrâneo ocorre a retomada das atividades
comerciais na Europa Ocidental (comércio ocidente-oriente), assim as
cidades ganham um novo impulso dentro da lógica feudal. A retomada do
comércio torna mais intensa a relação cidade e campo, pois com a
dinâmica comercial a cidade passa a necessitar do excedente agrícola do
campo.
NOTA: considerar a intensificação das relações entre cidade e campo
como causa do aumento da produtividade agrícola é, no mínimo, polêmico,
uma vez que, de acordo com o próprio texto que serviu de base para a
questão o aumento da produtividade (ocasionado pelo aprimoramento das
técnicas agrícolas) é uma das causas do crescimento das cidades e das
relações entre estas e o campo, e não o contrário como afirma a
alternativa E. Além disso, o crescimento populacional pode ser
considerado, dependendo da interpretação historiográfica, causa do
aumento da produtividade, entretanto, a alternativa A, que cita o aumento
populacional como causa do aumento de produtividade, faz referência a
mercado consumidor, que é um conceito associado às relações

QUESTÃO 62
Na sociedade feudal, os servos tinham a obrigação de
a) prestar juramento de fidelidade ao senhor das terras e defendê-lo em
caso de guerras
b) pagar tributos ao rei e a todos os nobres que atravessassem as terras
em que viviam
c) aceitar a decisão do seu proprietário de vendê-los a outros senhores ou
reis
d) participar de torneios militares e de exibições de cavalaria
e) trabalhar nas terras do senhor ou dar uma parte de sua produção a ele
Resolução
Alternativa E
Dentro das características sociais da época feudal, cada camada da
sociedade possuía uma determinada obrigação (é a denominada
sociedade de ordens). Cada ordem tinha uma função (obrigação a seguir),
sendo que se destacavam três ordens: o clero (com a função de orar), os
nobres – senhores feudais (com a função de guerrear) e os servos (com a
função de trabalhar).
Para efetivação das guerras e proteção dos senhores feudais em um
ambiente em que não havia um rei para representar um Estado Nacional,
foram estabelecidas relações de fidelidade entre os nobres, as quais se
denominavam vassalagem e eram estabelecidas por um juramento de
fidelidade (como as relações de fidelidade eram entre nobres, a alternativa
A está incorreta. Como não havia reis, B está incorreta).
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capitalistas, ainda bastante incipientes no período. Deste modo, uma vez
que a principal causa do aumento de produtividade é o aprimoramento das
técnicas de produção agrícolas, a alternativa E pode ser considerada a
menos inadequada.

Resolução
Alternativa A
Entre os séculos XV e XVIII vigorou na Europa Ocidental o regime
político conhecido como monarquia absolutista. A característica básica do
absolutismo foi a concentração dos poderes do Estado nas mãos do Rei,
que governava praticamente sem limitação alguma. Neste contexto
surgiram teóricos que defenderam tal regime e entre eles se destacam
Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel.
Thomas Hobbes foi considerado um dos teóricos que mais bem
articulou o absolutismo. Em seu livro Leviatã, Hobbes defende a idéia de
que o Estado é uma entidade todo-poderosa que exerce domínio sobre
todos os cidadãos. Tal estado é necessário, segundo Hobbes, porque o
homem, na sociedade primitiva (sem o estado) não está sujeito a qualquer
tipo de lei, nascendo, ou podendo nascer daí uma luta de “todos contra
todos”, pois segundo Hobbes o “homem é o lobo do próprio homem”, já
que o ser humano é ávido pelo poder. A luta de todos contra todos pelo
poder e em busca de interesses pessoais, de acordo com as idéias de
Hobbes, poderia levar a uma guerra permanente.
Assim, numa fase posterior, dotado de razão e do sentimento de auto
preservação o homem busca superar o estado de natureza primitivo já
citado, e ao superá-lo cria a sociedade civil, mediante um contrato segundo
o qual, cada um cede seus direitos ao soberano. Nasce daí o Estado, que
deve através de sua autoridade absoluta proteger os cidadãos contra a
violência e caos, típicos da sociedade primitiva.
Nicolau Maquiavel em seu livro O Príncipe, dá conselhos aos
soberanos de Florença na Itália, já que a península não era unificada e as
diversas cidades italianas enfrentavam-se em guerras devastadoras.
O governante, segundo as idéias de Maquiavel, deve ficar acima das
considerações morais, mantendo a autonomia política. A razão de Estado
deve sobrepor-se a tudo, ou seja, o governante tudo pode fazer para
manter o controle do seu Estado e dos seus súditos. Maquiavel defende a
autoridade do governante acima de tudo, embora o mesmo possa ser,
muitas vezes, brutal e calculista.
Embora as teorias de Maquiavel tenham sido feitas para os Médici de
Florença, já que o pensador trabalhava para os mesmos, suas teorias
serviram como um tratado “básico” de política, utilizado por soberanos da
época e por governantes contemporâneos.

QUESTÃO 64
O Renascimento Cultural se iniciou na Itália, no século XIV, e se expandiu
para outras partes da Europa nos séculos seguintes.
Uma de suas características é a
a) adoção de temas religiosos, com o objetivo de auxiliar o trabalho de
catequese.
b) pesquisa técnica e tecnológica, na busca de novas formas de
representação.
c) recusa dos valores da nobreza e a defesa da cultura popular urbana e
rural.
d) manutenção de padrões culturais medievais, na busca da imitação da
natureza.
e) rejeição da tradição clássica e de seu princípio antropocêntrico.
Resolução
Alternativa B
O Renascimento Cultural, ocorrido entre os séculos XIV e XVI na
Europa Ocidental e Central, pode ser caracterizado como o primeiro
momento de elaboração de uma cultura leiga e burguesa.
Cultura leiga porque, preocupada com as coisas mundanas, rompeu
com os padrões culturais religiosos do mundo medieval. Cultura burguesa
devido à proximidade dos valores desta classe com os valores
renascentistas. Tais valores eram o racionalismo, o antropocentrismo, o
hedonismo, o humanismo, o naturalismo e a valorização da Cultura
Clássica (greco-romana), justamente por possuir as características acima.
A burguesia, através de uma prática chamada mecenato, procurou
financiar as artes, assim ocorreram reflexos nas formas de representação.
Tais reflexos são provenientes da mudança de pensamento, pois o
teocentrismo e o misticismo começaram a perder espaço para o
antropocentrismo e o racionalismo e dentro desta nova perspectiva as
pesquisas técnicas e tecnológicas passaram a ser determinantes.
Exemplos práticos de tais mudanças foram a introdução das pinturas com
técnicas de profundidade (perspectiva) e as pinturas detalhadas do corpo
humano com destaques para musculatura e vasos sanguíneos, o que
certamente exigiu pesquisas anatômicas por parte dos artistas.

QUESTÃO 66
O uso do trabalho escravo de africanos na América colonial representou
para setores das colônias e das metrópoles, respectivamente,
a) o aumento do lucro na produção agrícola e a concentração de capital
por meio dos ganhos com o tráfico.
b) a aceitação passiva, pelos africanos, da condição de escravos e o
controle absoluto da circulação de mercadorias.
c) o desconhecimento pelos escravos das novas terras, dificultando as
fugas, e a maior especialização da mão-de-obra.
d) a substituição da mão-de-obra indígena e a semelhança com as
relações de trabalho então existentes na Europa.
e) o repovoamento de áreas cujas populações originais foram dizimadas e
o controle militar do Atlântico.
Resolução
Alternativa A
Durante o período colonial a utilização da mão de obra escrava
africana se baseou em uma escolha altamente lucrativa para a metrópole.
Ao contrário do que a historiografia tradicional defendeu durante décadas,
não era a inaptidão do indígena ao trabalho regular nas lavouras ou a
aceitação do africano à condição de escravo que definiram o tipo de mão
de obra a ser adotada nas colônias do Novo Mundo, mas o montante de
lucro que poderia ser gerado com tal escolha.
Embora muitas sociedades africanas do período possuíssem
características sociais, políticas e econômicas complexas tais como a
Europa, isso não significa que elas partilhassem com o Velho Continente
das mesmas relações de trabalho, muito menos que a mão de obra
africana fosse mais especializada que a mão de obra indígena. Embora
tenha havido um intenso povoamento de diversas regiões da América com
a conquista européia, a escravidão africana não pode ser encarada como
uma política de repovoamento, e sim uma escolha pautada na busca do
lucro dentro da lógica mercantilista. Através não somente da produção
agrícola, mas também devido ao tráfico de escravos vindos da África,
havia a concentração de capitais, sobretudo, para a metrópole.

QUESTÃO 65
O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente
a liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir aquela restrição
sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com
sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o
desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a conseqüência
necessária (conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens,
quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito,
forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao
respeito àquelas leis de natureza.
(Thomas Hobbes (1588-1679). Leviatã. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.)

O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso,
bastando que aparente possuir tais qualidades (...). O príncipe não deve se
desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal, se
necessário.
(Nicolau Maquiavel (1469-1527). O Príncipe. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural,
1986.)

Os dois fragmentos ilustram visões diferentes do Estado moderno. É
possível afirmar que
a) ambos defendem o absolutismo, mas Hobbes vê o Estado como uma
forma de proteger os homens de sua própria periculosidade, e Maquiavel
se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar
seu poder.
b) Hobbes defende o absolutismo, por tomá-lo como a melhor forma de
assegurar a paz, e Maquiavel o recusa, por não aceitar que um governante
deva se comportar apenas para realizar o bem da sociedade.
c) ambos rejeitam o absolutismo, por considerarem que ele impede o bem
público e a democracia, valores que jamais podem ser sacrificados e que
fundamentam a vida em sociedade.
d) Maquiavel defende o absolutismo, por acreditar que os fins positivos das
ações dos governantes justificam seus meios violentos, e Hobbes o
recusa, por acreditar que o Estado impede os homens de viverem de
maneira harmoniosa.
e) ambos defendem o absolutismo, mas Maquiavel acredita que o poder
deve se concentrar nas mãos de uma só pessoa, e Hobbes insiste na
necessidade da sociedade participar diretamente das decisões do
soberano.

QUESTÃO 67
As atividades das Bandeiras, durante a colonização do Brasil, incluíam
a) impedir a escravidão negra e indígena.
b) garantir o abastecimento do interior.
c) perseguir escravos foragidos.
d) catequizar os povos nativos.
e) cultivar algodão, cana-de-açúcar e café.
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Resolução
Alternativa C
O movimento das bandeiras iniciado no século XVI (e tendo atingido
seu apogeu no séc. XVII) foi fundamental para a interiorização do país e é
dividido em três tipos, de acordo com os seus objetivos:
- Bandeiras de aprisionamento, que visavam à captura de indígenas;
- Bandeiras do tipo prospector, que buscavam encontrar pedras e
metais preciosos;
- Bandeiras de sertanismo de contrato, que tinham como objetivo
central o combate de indígenas e negros (em quilombos).
Além disso, também são consideradas bandeiras as chamadas
monções, que possuíam um caráter mais comercial, de abastecimento e
colonizador, e eram realizadas através da navegação pelos leitos dos rios.
As monções se referem a um tipo específico de bandeiras, realizadas entre
as margens do Tietê e a atual cidade de Cuiabá (MT). Logo, por se tratar
de uma questão que aborda o movimento das bandeiras tomado num
contexto mais geral (Brasil), a alternativa B está incorreta.
Os bandeirantes muitas vezes se confrontaram com religiosos, como
os jesuítas, responsáveis pela catequização dos indígenas, pois eram
favoráveis à escravidão dos nativos. Suas atividades estavam intimamente
relacionadas à exploração de novos territórios, sendo a agricultura uma
prática realizada nestas regiões em um período posterior ao
desbravamento e ocupação feitos pelos bandeirantes.
Como mencionado acima as bandeiras de sertanismo de contrato
tinham como objetivo combater negros escravos foragidos. Os
bandeirantes, devido a sua experiência no sertão brasileiro, eram
contratados pelas autoridades e senhores de engenho para perseguir os
escravos que se refugiavam em quilombos. O mais conhecido bandeirante
de sertanismo de contrato foi Domingos Jorge Velho que destruiu o
Quilombo dos Palmares.
QUESTÃO 68
Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Esta
transferência está ligada à
a) tentativa portuguesa de impedir o avanço inglês na América
b) disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia européia
c) perda, por Portugal, de suas colônias na costa da África
d) descoberta recente de ouro na região das Minas Gerais
e) intenção portuguesa de proclamar a independência do Brasil
Resolução
Alternativa B
A transferência da família real portuguesa em 1808 está associada ao
contexto político europeu no início do século XIX, à dependência de
Portugal em relação à Inglaterra e às riquezas produzidas em sua colônia
americana.
Ao decretar o Bloqueio Continental à Inglaterra, o imperador francês
Napoleão Bonaparte impediu que Portugal realizasse transações
comerciais com seu principal aliado, a Inglaterra. A dependência
econômica portuguesa em relação à Inglaterra, acentuada através de
tratados como o de Panos e Vinhos, colocou a nação lusitana em uma
situação frágil, uma vez que era crescente o poderio bélico e político de
Napoleão na porção continental do continente europeu. Ao quebrar o
Bloqueio Continental, a Coroa Portuguesa se viu ameaçada de uma
invasão das tropas francesas em seu território. A alternativa encontrada foi
a fuga para o Brasil sob proteção da marinha britânica.
Embora nesse período a produção aurífera da região das minas já
estivesse em decadência, o Brasil ainda constituía a principal fonte de
riquezas de Portugal (ainda que não fosse a única colônia sob domínio
lusitano, uma vez que vários territórios africanos permaneceram sob
domínio português até o século XX), sendo necessário mantê-lo ainda sob
controle da família real portuguesa.

Resolução
Alternativa E
Ao utilizar do recurso da ironia típica de seus textos, Machado de Assis
tece uma profunda crítica à sociedade da qual era contemporâneo,
apontando o fato de que embora as condições políticas tivessem se
alterado, a mentalidade escravocrata continuava arraigada no seio da
sociedade brasileira. As novas relações de trabalho assalariado não foram
facilmente aceitas, sendo exemplo para tal fato o regime de trabalho a que
foram submetidos os primeiros imigrantes europeus que chegaram às
fazendas de café no final do período imperial. O preconceito racial, longe
de ser abolido junto com a escravidão, ainda hoje constitui um problema e
nos anos posteriores a 1888 fomentou medidas como a imigração para o
embranquecimento da população.
Além disso, vale lembrar que o movimento de abolição, que contava
com a participação ativa de escravos e libertos, apesar de ter alcançado
diversos setores, teve sua difusão limitada e suas reivindicações não foram
amplamente concretizadas com a Lei Áurea. Embora tenha gerado
prejuízos econômicos aos cafeicultores, o documento da questão não se
refere a este fato, tocando principalmente as conseqüências
(permanências) culturais da abolição.
QUESTÃO 70
A Guerra Civil americana opôs o norte e o sul dos Estados Unidos entre
1861 e 1865. Entre os motivos da luta, podemos citar
a) o interesse expansionista dos estados do norte, que pretendiam anexar
regiões de colonização espanhola no Caribe e na América Central.
b) a decisão unilateral dos estados do norte de abolir a escravidão negra e
incentivar a servidão dos indígenas capturados na expansão para o oeste.
c) o desrespeito de estados do sul e do norte aos princípios democráticos
da Constituição elaborada após a independência norte-americana.
d) a divergência entre os estados do norte e do sul quanto à manutenção
da escravidão e à tributação das mercadorias importadas.
e) o assassinato do presidente nortista Abraham Lincoln, que desencadeou
os conflitos entre escravistas e abolicionistas.
Resolução
Alternativa D
A Guerra Civil Americana, conhecida como guerra de Secessão,
esboçou-se em um violento conflito entre os estados do norte contra os
estados do sul.
Os estados do norte defendiam:
- Não escravismo nos estados do oeste que estavam se formando, já
que o norte adotava trabalho livre e possuía uma incipiente indústria que
visava aumentar o seu mercado consumidor. Tal mercado somente seria
aumentado com a mão de obra livre;
- Aumento das taxas alfandegárias de importação (protecionismo), já
que, devido ao processo de industrialização citado, o norte desejava
eliminar a concorrência com os importados.
Os estados do sul defendiam:
- O escravismo nos estados do oeste, pois a mão de obra
predominante no sul era escrava e existia um claro temor de que, a não
adoção da escravidão no oeste geraria o fim da escravidão no sul;
- Livre cambismo (fim das taxas alfandegárias), pois o sul era agrário e
dependia da compra de industrializados, assim, seria interessante que as
tarifas alfandegárias fossem baixas ou não existissem, o que obrigaria o
norte a baixar o preço de seus produtos.
QUESTÃO 71
Nesse regime, (...) a verdadeira força política, que no apertado unitarismo
do Império residia no poder central, deslocou-se para os Estados. A
política dos Estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia
entre os Estados e a União é, pois, na sua essência, a política nacional. É
lá, na soma dessas unidades autônomas, que se encontra a verdadeira
soberania da opinião. O que pensam os Estados, pensa a União.

QUESTÃO 69
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí para cá, tenho-lhe
despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe
besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe
humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre.

(Campos Salles. “Mensagem” (3 de maio de 1902), in Manifestos e mensagens. São Paulo:
Fundap/Imprensa Oficial, 2007.)

(Machado de Assis. “Bons dias!”, in Obra completa, vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.)

O fragmento é de uma crônica de 19 de maio de 1888, que conta o caso,
fictício, de um escravista que se converteu à causa abolicionista poucos
dias antes da Lei Áurea e agora se gabava de ter alforriado Pancrácio, seu
escravo. O ex-proprietário explica que Pancrácio, além de continuar a
apanhar, recebe um salário pequeno. Podemos interpretar tal crônica
machadiana como uma representação da
a) ampla difusão dos ideais abolicionistas no Segundo Império, que
apenas formalizou, com a Lei Áurea, o fim do trabalho escravo no Brasil.
b) aceitação rápida e fácil pelos proprietários de escravos das novas
relações de trabalho e da necessidade de erradicar qualquer preconceito
racial e social.
c) mudança abrupta provocada pela abolição da escravidão, que trouxe
sérios prejuízos para os antigos proprietários e para a produção agrícola.
d) falta de consciência dos escravos para a necessidade de lutar por
direitos sociais e pela recuperação de sua identidade africana.
e) persistência da mentalidade escravista, que reproduzia as relações
entre senhor e escravo, mesmo após a proclamação da Lei Áurea.

Ao defender a “política dos Estados” (ou política dos governadores) e
associá-la às idéias de “harmonia”, “soma” e “soberania da opinião”, o
então presidente da República Campos Salles defendia
a) o fim da autonomia dos estados e o início de um período de
centralização política, que caracterizou a República como uma ditadura.
b) uma perspectiva de democratização para a recente República brasileira,
impedindo que novos protestos políticos e armados irrompessem.
c) a relação diplomática com os demais países sul-americanos e se
dispunha a obter alianças e acordos comerciais no exterior.
d) um pacto entre o governo federal e os governos estaduais, que teriam
autonomia econômica, mas assegurariam apoio político ao Presidente.
e) o modelo político adotado como capaz de democratizar o Brasil e de
obter, sem lutas, a unidade política e territorial ainda inexistente.
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Resolução
Alternativa D
O documento citado na questão faz menção a uma prática comum nos
primeiros anos do regime republicano, o pacto político entre os estados e o
governo federal conhecido como política dos governadores. Ao garantir
a autonomia dos estados, o governo federal obtinha o apoio político das
elites regionais, vital para a manutenção dos interesses das oligarquias do
período. A política dos governadores acentuou o caráter federativo da
república, aumentando conseqüentemente a liberdade dos estados frente
à união. O governo federal apoiava sem restrições as decisões estaduais,
em troca, as lideranças estaduais (coronéis) deveriam eleger uma bancada
favorável ao governo federal – através de eleições fraudulentas e voto de
cabresto. Assim, tanto estados como a federação eliminavam qualquer tipo
de oposição a suas decisões e medidas.
A autonomia dos estados, defendida por Campos Salles, não
significava uma maior democratização da sociedade brasileira do período,
uma parcela considerável da população estava excluída da participação
política (somente os homens, maiores de 21 anos e alfabetizados podiam
votar). Sem contar as já mencionadas fraudes eleitorais e o voto de
cabresto que limitavam ainda mais o poder de participação política do
povo.
Além disso, é válido ressaltar que a política dos governadores vigorou
em âmbito nacional, não tendo qualquer implicação nas relações
diplomáticas com os demais países sul-americanos.

Pressionado, Getúlio tomou medidas que visavam uma abertura
política, como a legalização do PCB e a convocação de eleições. Houve
também a criação de novos partidos. Contudo, diante da intensa
participação política das massas que apoiavam Getúlio Vargas (campanha
queremista) e do receio das elites, em outubro um golpe liderado por
Góes Monteiro e Gaspar Dutra depôs o ditador do poder. Em dezembro de
1945 foram realizadas as eleições para presidente (na qual Dutra foi eleito)
e Assembléia Constituinte. Em 1946 promulgou-se a quinta Constituição
do Brasil.
Nesse processo de redemocratização também houve a restituição de
direitos políticos a vários adversários, como por exemplo, os já
mencionados comunistas. No entanto, o sindicalismo ainda estava
associado a estruturas varguistas e muitos dos partidos recém criados
eram ligados a tal sindicalismo e partilhavam da ideologia populista criada
por Vargas.
QUESTÃO 74
Nos últimos anos do regime militar (1964-1985), a gradual abertura política
implicou iniciativas do governo e de movimentos sociais e políticos. Um
dos marcos dessa abertura foi
a) a reforma partidária, que suprimiu os partidos políticos então existentes
e implantou um regime bipartidário.
b) o chamado “milagre econômico”, que permitiu crescimento acentuado
da economia brasileira e aumentou a dívida externa.
c) a campanha pelo impeachment de Fernando Collor, que fora acusado
de diversos atos ilícitos no exercício da Presidência.
d) o estabelecimento de novas regras eleitorais, que determinaram
eleições diretas imediatas para presidente.
e) a lei da anistia, que permitia a volta de exilados políticos e isentava
militares que haviam atuado na repressão política.
Resolução
Alternativa E
O processo de redemocratização ocorrido entre o final da década de
1970 e o início da década de 1980 contou com a participação de diferentes
setores da sociedade, como trabalhadores, políticos e intelectuais e estava
associado à insatisfação gerada com a crise econômica que o país vivia
(com taxas de inflação que ultrapassavam os 200% e mais de 20% da
população economicamente ativa desempregada).
Entre os eventos ligados ao processo de redemocratização podemos
citar a campanha das Diretas-já que exigia eleições diretas para presidente
da república e envolveu milhões de pessoas em diferentes regiões do país.
No entanto, a emenda Dante de Oliveira (sobre eleições diretas) não foi
aprovada em 1984, frustrando os anseios nacionais. Somente em 1989,
quando a nova Constituição de 1988 já estava em vigor, houve a primeira
eleição direta para presidente da república, sendo eleito Fernando Collor.
A reforma partidária, com a extinção dos partidos Arena e MDB e a
instituição do pluripartidarismo (através da criação de partidos como o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB e o Partido dos
Trabalhadores – PT) em 1979 foi uma das medidas de redemocratização
concretizadas. No entanto, a resolução mais polêmica, que ainda hoje tem
conseqüências para sociedade brasileira, foi a Lei de Anistia que permitia
a exilados o retorno ao país, libertava presos políticos e isentava militares
dos atos cometidos durante a repressão política. Atualmente muitos
daqueles que foram presos e torturados ou ainda familiares de mortos pelo
regime militar questionam a legitimidade de tal lei.
É importante ressaltar que o impeachment de Fernando Collor não
esteve associado ao processo de redemocratização, sendo posterior a ele,
no período em que a Nova República se consolidava.

QUESTÃO 72
Nós queremos, um dia, não mais ver classes nem castas; portanto
comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos, um dia,
ver no Reich uma só peça, e vocês devem já se educar nesse sentido. Nós
queremos que esse povo seja, um dia, obediente, e vocês devem treinar
essa obediência. Nós queremos que esse povo seja, um dia, pacífico, mas
valoroso, e vocês devem ser pacíficos.
(Adolf Hitler, no Congresso Nazista de Nuremberg, 1933, in O triunfo da vontade, filme de
Leni Riefenstahl, 1935.)

O trecho identifica algumas das características do projeto nazista, que
governou a Alemanha entre 1933 e 1945. Entre elas, a
a) defesa da adoção do comunismo, expressa na idéia de supressão de
classes.
b) recusa do uso da violência, expressa na idéia de povo pacífico.
c) submissão total da sociedade ao Estado, expressa na idéia de
obediência.
d) ampliação do acesso ao ensino básico, expressa na idéia de autoeducação.
e) eliminação das divisões nacionais, expressa na idéia de Reich (Império).
Resolução
Alternativa C
O texto faz menção aos projetos estabelecidos pelo regime nazista na
Alemanha durante o período do entre guerras.
O nazismo pode ser caracterizado como um regime político totalitário
(totalitarismo). Os regimes totalitários defendem um Estado Máximo (total),
submissão da sociedade ao Estado, imposição de uma ideologia,
existência de um partido único, monopólio dos meios de comunicação de
massa, repressão e militarismo. Dentre os grupos perseguidos pelo
nazismo estavam os comunistas, judeus, ciganos, homossexuais,
Testemunhas de Jeová etc.
A ideologia imposta pelos nazistas defendia a idéia de superioridade
dos alemães (raça ariana) e defesa da conquista do espaço vital, que
seriam as áreas mais ricas e prósperas do planeta as quais deveriam
pertencer aos alemães, formando um império, o Reich, livre de divisões
nacionais. Embora a alternativa E se apresente correta dentro de tal óptica,
o texto não permite tal asserção.

QUESTÃO 75
Os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos causaram um grande
impacto em diversas partes do mundo. Da queda do regime do Talebã no
Afeganistão a leis restringindo liberdades civis na Europa, a tragédia
americana estabeleceu uma nova era nas relações internacionais e abalou
governos.

QUESTÃO 73
O período da chamada “redemocratização” brasileira (1945-1964) contou
com
a) eleições diretas para presidente e elaboração de nova Constituição.
b) alternância política na Presidência e intensa radicalização ideológica.
c) supressão de direitos políticos dos adversários do regime e ampla
liberdade de imprensa.
d) inexistência de mobilizações de massa e fragilidade do poder judiciário.
e) pluralidade de organização sindical e plena liberdade de organização
partidária.
Resolução
Alternativa A
Entre 1937 e 1945 o Brasil viveu um período ditatorial conhecido como
Estado Novo, no qual Getúlio Vargas governava o país com diretrizes
muito próximas à dos regimes fascistas que vigoravam na Europa.
Em 1942, ao conceder apoio militar aos Aliados, as pressões
populares contra Getúlio se intensificaram diante da contradição que
representava tal posicionamento: lutava-se no exterior contra o fascismo,
enquanto dentro do país vivia-se um regime inspirado nele. Diversos
setores sociais como políticos, intelectuais, profissionais liberais se
mobilizaram exigindo modificações nas estruturas políticas e uma maior
redemocratização.

(O mundo após 11 de setembro, in BBCBrasil.com, 11.09.2002,
www.bbc.co.uk/portuguese/especial/1911_mundo911/)

Entre os impactos provocados pelos ataques terroristas ao World Trade
Center de Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001, podemos citar a
a) ação decisiva dos Estados Unidos na intermediação dos conflitos entre
Israel e palestinos para solucionar a crise do Oriente Médio.
b) vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais, tornando-se o
primeiro afro-americano a governar os Estados Unidos.
c) retomada dos conflitos no Oriente Médio, com a ocupação do Kuwait por
tropas iraquianas e a repressão contra os curdos.
d) pressão norte-americana sobre o governo do Paquistão para que
participasse do combate ao terrorismo islâmico.
e) crescente preocupação diplomática e militar norte-americana com os
governos de esquerda latino-americanos.
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Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. A intermediação dos Estados Unidos nos conflitos entre
árabes e israelenses se dá desde os anos 1950, sobretudo a partir de
1960, não sendo uma ação recente e também não tendo alteração radical
devido aos acontecimentos de 2001.
b) Incorreta. O processo de eleição de Barack Obama está vinculado a
um descontentamento do eleitorado norte-americano frente à política
republicana predominante dos últimos presidentes americanos (exceto o
Bill Clinton, que era democrata). Embora haja implicações, a eleição de
Barack Obama não está diretamente ligada ao episódio de 2001.
c) Incorreta. Os conflitos no Oriente Médio não cessaram ao longo da
década de 1990, portanto seria um equívoco falar em retomada de
conflitos. Além disso, embora o governo de Hussein tenha promovido
repressão aos curdos, ele não ocupou o Kuwait depois de 2001.
d) Correta. Fazendo fronteira com o Afeganistão, o Paquistão foi
pressionado pelo governo Bush para combater o terrorismo islâmico após
11 de setembro de 2001.
e) Incorreta. A preocupação americana com a esquerda latino-americana
foi muito forte durante o contexto da Guerra Fria, anos 1950-1989.
Atualmente tal preocupação é pontual e não se vincula aos
acontecimentos de 11 de setembro.

QUESTÃO 77
Na figura, são apresentados os desenhos de algumas geometrias
moleculares.

SO3 , H 2S

e

BeCl 2 apresentam, respectivamente, as geometrias

moleculares
b) III, I e IV.
c) III, II e I.
a) III, I e II.
Resolução
Temos o seguinte quadro comparativo:
Nº nuvens eletrônicas
Espécie
em torno do átomo
central
SO3
3
H2S
4
BeCl2
2

QUÍMICA
QUESTÃO 76
A oxigenoterapia, tratamento terapêutico com gás oxigênio, é indicada
para pacientes que apresentam falta de oxigênio no sangue, tais como
portadores de doenças pulmonares. O gás oxigênio usado nesse
tratamento pode ser comercializado em cilindros a elevada pressão, nas
condições mostradas na figura.

d) IV, I e II.

e) IV, II e I.
Alternativa E

Nº de
ligações

Geometria

3
2
2

Trigonal plana
Angular
Linear

Observe as representações:
SO3 – trigonal plana:

O

S

O

O

O
O

O

S

O

O

S

O

H2S – angular:

S

No cilindro, está indicado que o conteúdo correspondente a um volume de
3 m 3 de oxigênio nas condições ambientes de pressão e temperatura, que
podem ser consideradas como sendo 1 atm e 300 K, respectivamente.
Dado R = 0,082 atm ⋅ L ⋅ K −1 ⋅ mol −1 , a massa de oxigênio, em kg,
armazenada no cilindro de gás representado na figura é,
aproximadamente,
b) 1,56
c) 1,95
d) 2,92
e) 3,90
a) 0,98
Resolução
Alternativa E
Considerando o oxigênio como um gás ideal:

p ⋅V = n ⋅ R ⋅ T ⇒ p ⋅V =

BeCl2 – linear:

m
p ⋅V ⋅ M
⋅ R ⋅T ⇒ m =
M
R ⋅T
a)

b)

c)

d)

1⋅ 3000 ⋅ 32
≅ 3900 g = 3,9 kg
0,082 ⋅ 300

Solução II:
Nas condições do cilindro, considerando que ele está à temperatura
ambiente:
P = 150 atm; V = 20 L; T = 300 K
Substituindo os valores dados:

m=

Cl Be Cl

QUESTÃO 78
Assinale a alternativa que apresenta o gráfico dos pontos de ebulição dos
compostos formados entre o hidrogênio e os elementos do grupo 17, do 2.º
ao 5.º período.

Onde a massa molar M de O2 é 32 g/mol.
Solução I:
Nas condições ambientes, temos:
3
P = 1 atm; V = 3 m = 3000 L; T = 300 K
Substituindo os valores dados:

m=

H

H

150 ⋅ 20 ⋅ 32
≅ 3900 g = 3,9 kg
0,082 ⋅ 300
e)
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Resolução
Alternativa A
Os compostos formados entre o hidrogênio e os elementos do grupo 17
são: HF (2º período), HCl (3º período), HBr (4º período) e HI (5º período).
Dentre os quatro compostos, o HF apresenta maior ponto de ebulição
devido as interações intermoleculares serem muito mais intensas (Ligação
de hidrogênio).
Já os outros três compostos apresentam interação do tipo dipolo-dipolo,
que é mais fraca. O que determina a diferença nos pontos de ebulição
destes três é a massa molar, sendo que quanto maior for esta, maior a
temperatura de ebulição.
Desta forma a ordem decrescente de temperaturas de ebulição são:
HF (2º período) > HI (5º período) > HBr (4º período) > HCl (3º período)
E portanto o gráfico correspondente é o da alternativa A.

Um litro de solução aquosa saturada de PbSO4 (massa molar 303 g/mol),
a 25 ºC, contém 45,5 mg de soluto. O produto de solubilidade do CaCrO4
a 25 ºC é de 6,25 × 10 −4 . Quanto à solubilidade, os compostos PbSO4 e

CaCrO4 podem ser classificados, respectivamente, como:
a) insolúvel e ligeiramente solúvel
b) insolúvel e solúvel
c) insolúvel e insolúvel
d) ligeiramente solúvel e insolúvel
e) ligeiramente solúvel e solúvel
Resolução
Alternativa A
Para o PbSO4:
A concentração da solução saturada é:
-3
C = 45,5 mg/L = 45,5 x 10 g/L
Para determinar sua concentração em mol/L basta dividir a concentração
em g/L pela massa molar do composto.

QUESTÃO 79
O CaCO3 é um dos constituintes do calcário, importante matéria-prima
utilizada na fabricação do cimento. Uma amostra de 7,50 g de carbonato
de cálcio impuro foi colocada em um cadinho de porcelana de massa 38,40
g e calcinada a 900 ºC, obtendo-se como resíduo sólido somente o óxido
de cálcio. Sabendo-se que a massa do cadinho com o resíduo foi de 41,97
g, a amostra analisada apresenta um teor percentual de CaCO3 igual a

Essa concentração é menor que 0,001 mol/L e de acordo com a figura
dada no enunciado, temos que o composto PbSO4 é insolúvel.
Para o CaCrO4:
Considerando o seguinte equilíbrio:

b) 75 %.
c) 80 %.
d) 85 %.
e) 90 %.
a) 70 %.
Resolução
Alternativa D
A reação de calcinação do carbonato de cálcio é dada por:

2+
2−
ZZZ
X
CaCrO4 YZZ
Z Ca + CrO4

∆

CaCO3( s ) → CaO( s ) + CO2( g )

Temos K PS = [Ca 2 + ][CrO42 − ]

Como mcadinho = 38,40 g e mcadinho + mresíduo = 41,97g

2+

⇒

-4

Como o valor do KPS é 6,25 x 10 , pode-se calcular a concentração dos
íons em solução que é igual a solubilidade do sal, uma vez que a
proporção estequiométrica é de 1:1:1.

6,25.10−4 = x ⋅ x ⇒ x = 6,25 ⋅ 10 −4 = 2,5 ⋅ 10−2 mol / L
Como 0,001 < 2,5 ⋅ 10−2 < 0,1 , temos que o sal pode ser considerado
ligeiramente solúvel, de acordo com a figura do enunciado.

x = 6,375 g CaCO3

Como a amostra impura tem 7,50 g, podemos calcular a pureza

7,50 g ---------- 100%
6,37 g ---------- pureza

⇒

2-

Onde [Ca ] = [CrO4 ] = x é a concentração molar do sal.

Pode-se determinar a massa do resíduo formado (CaO):
mCaO = 41,97 – 38,40 = 3,57 g
Pela estequiometria da reação, sabendo que a massa molar do carbonato
de cálcio é 100 g/mol e do óxido de cálcio é 56 g, calcula-se a quantidade
de CaCO3 que foi efetivamente calcinado.

1 mol CaCO3 ---------- 1 mol CaO
100 g ---------- 56 g
x
---------- 3,57 g

45,5 ⋅ 10 −3
= 1,5 ⋅ 10−4 mol / L
303

[PbSO4 ] =

QUESTÃO 82
Dentre outras aplicações, a radiação nuclear pode ser utilizada para
preservação de alimentos, eliminação de insetos, bactérias e outros
microorganismos eventualmente presentes em grãos e para evitar que
certas raízes brotem durante o armazenamento. Um dos métodos mais
empregados utiliza a radiação gama emitida pelo isótopo 60Co . Este
isótopo é produzido artificialmente pela reação de um isótopo do elemento
químico X com um nêutron, gerando somente 60Co como produto de

pureza = 85%

QUESTÃO 80
O gráfico apresenta as primeiras e segundas energias de ionização (1 EI e
2 EI) para os elementos sódio, magnésio e cálcio, indicados como, I, II e
III, não necessariamente nessa ordem.

reação. O 60Co , por sua vez, decai para um elemento Y, com a emissão
de uma partícula beta de carga negativa e de radiação gama. Os
elementos X e Y têm números atômicos, respectivamente, iguais a
b) 26 e 29.
c) 27 e 27.
d) 27 e 28.
e) 29 e 27.
a) 26 e 28.
Resolução
Alternativa D
A formação do Cobalto-60 reação ocorre a partir de um isótopo do
elemento químico X e de um nêutron, gerando somente 60Co como
produto de reação.
59
a

Dentre esses elementos, aqueles que apresentam os maiores valores para
a primeira e para segunda energia de ionização são, respectivamente,
b) cálcio e sódio
c) magnésio e cálcio
a) cálcio e magnésio
d) magnésio e sódio
e) sódio e magnésio
Resolução
Alternativa D
No gráfico, a coluna III representa o sódio pois a primeira energia de
ionização é muito menor do que a segunda, porque esta se refere a
energia necessária para remover um elétron de uma nível mais interno.
As colunas I e II se referem ao cálcio e ao magnésio, respectivamente,
pois o raio atômico do cálcio é maior do que o do magnésio, e assim sua
energia de ionização é menor.
Assim, o maior valor para a primeira energia de ionização é da coluna II
(magnésio), e para a segunda energia de ionização é a coluna III (sódio).

X + 01n →

60
27

Co

Pelo balanceamento da equação, o número atômico de X é a = 27.
O Cobalto-60 decai para um elemento Y, com a emissão de uma partícula
beta de carga negativa e de radiação gama:

Co → 60bY +

60
27

0
−1

β + 00γ

Pelo balanceamento da equação, o número atômico de Y é b = 28.
QUESTÃO 83
A figura apresenta os volumes de duas soluções aquosas, X e Y, a
25 ºC, com 3,01× 1014 e 6,02× 1019 íons H + , respectivamente.

QUESTÃO 81
Um composto iônico, a partir da concentração de sua solução aquosa
saturada, a 25 ºC, pode ser classificado de acordo com a figura, quanto à
solubilidade em água.

Dada a constante de Avogadro, 6,02 × 1023 mol −1 , é correto afirmar:
a) a concentração de íons H + na solução X é 2 × 105 vezes menor do
que na solução Y.
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QUESTÃO 86
Em julho de 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a
comercialização do antiinflamatório Prexige® em todo o país. Essa medida
deve-se aos diversos efeitos colaterais desse medicamento, dentre eles a
arritmia, a hipertensão e a hemorragia em usuários. O princípio ativo do
medicamento é o lumiracoxibe, cuja fórmula estrutural encontra-se
representada na figura.

b) a concentração de íons H + na solução Y é três vezes maior que na
solução X.
c) a solução X tem pH = 9 e a solução Y tem pH = 3.
d) ambas as soluções são ácidas.
e) ambas as soluções são básicas.
Resolução
Alternativa C
Analisando as soluções individualmente, temos:
+
Cálculo da concentração de H e do pH da solução X:

[H + ] X =

n º íons
3,01.1014
=
= 1,00 ⋅ 10 −9 mol / L ⇒ pH X = 9
6,02 ⋅ 1023 ⋅ 0,500
N0 ⋅ V
+

Cálculo da concentração de H e do pH da solução Y:

[H + ]Y =

n º íons
6,02 ⋅ 10
=
= 1,00 ⋅ 10 −3 mol / L ⇒ pHY = 3
6,02 ⋅ 1023 ⋅ 0,100
N0 ⋅ V
19

Logo temos que a alternativa C é a correta.
Para descartar as demais alternativas,
concentrações de ambas as soluções:

devemos

comparar

as
Na estrutura do lumiracoxibe, podem ser encontrados os grupos funcionais
b) ácido carboxílico e amina.
a) ácido carboxílico e amida.
c) amida e cetona.
d) amida e amina.
e) amina e cetona.
Resolução
Alternativa B
Encontram-se os seguintes grupos funcionais, associados a funções
orgânicas:

[H + ] X 10−9
=
⇒ 106 ⋅ [H + ] X = [H + ]Y
[H + ]Y 10−3
Resultado que inviabiliza as alternativas A e B
Devemos ainda avaliar as soluções em relação à acidez/basicidade,.
Consideranto 25ºC (pH neutro = 7) temos que a solução X é básica (pH >
7) e a solução Y é ácida (pH < 7), sendo portanto descartadas as
alternativas D e E também.

Grupo funcional: haleto
Função associada: haleto orgânico

TEXTO
Texto para responder as questões 84 e 85.
Grupo funcional: amino
Função associada: amina

O nitrogênio tem a característica de formar com o oxigênio diferentes
óxidos: N2O , o “gás do riso”; NO, incolor, e NO2 , castanho, produtos dos
processos de combustão; N2O3 e N2O5 , instáveis e explosivos. Este
último reage com água produzindo ácido nítrico, conforme a equação:

N2O5 (g ) + H2O(A ) → 2 HNO3 (aq )

∆H 0 = −140 kJ

Grupo funcional: carboxila
Função associada: ácido carboxílico

QUESTÃO 84
Dentre os óxidos descritos no texto, aquele no qual o nitrogênio apresenta
maior número de oxidação é o
a) NO.
b) NO2 .
c) N2O .
d) N2O3 .
e) N2O5 .

a)
b)
c)
d)
e)

Resolução
Espécie NOX médio do nitrogênio
NO
+2
NO2
+4
N2O
+1
N2O3
+3
N2O5
+5

Nas alternativas houve uma confusão entre os conceitos de grupos
funcionais e funções orgânicas, mas a melhor alternativa a ser assinalada
é a alternativa B.

Alternativa E

QUESTÃO 87
O ponto isoelétrico (pI) é o equivalente ao pH de uma solução aquosa de
um aminoácido, em que o número de cargas positivas (protonação do
grupo amina) de suas moléculas iguala-se ao número de cargas negativas
(desprotonação do grupo ácido carboxílico). As diferenças nos valores de
pI podem, por meio de técnicas apropriadas, ser úteis na separação de
proteínas. Considere os aminoácidos e intervalos de valores de pI
apresentados a seguir.
Aminoácidos:

Obs.: O cálculo foi feito considerando que o NOX do Oxigênio é -2 em
todas as espécies e que a somatória das cargas é igual a zero pois todas
as espécies apresentadas são neutras.

alanina: CH3 – CH( NH2 ) – COOH

QUESTÃO 85
Considere as seguintes equações termoquímicas:

aspartato: HOOC – CH2 – CH( NH2 ) – COOH

N2 (g ) + 3O2 (g ) + H2 (g ) → 2 HNO3 (aq )

∆H = −415 kJ

2H2 (g ) + O2 (g ) → 2 H 2O(A )

∆H = −572 kJ

lisina: NH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH( NH 2 ) – COOH

0

Intervalos de pI:
I: 3,0 – 3,5
II: 5,5 – 6,0
III: 9,0 – 10
Com base nas informações fornecidas, é possível prever que soluções
aquosas dos aminoácidos alanina, aspartato e lisina apresentam,
respectivamente, pI dentro dos intervalos
b) I, III e II.
c) II, I e III.
d) II, III e I.
e) III, I e II.
a) I, II e III.
Resolução
Alternativa C
Como o ponto isoelétrico é equivalente ao pH pode-se relacionar os
compostos apresentados com os intervalos de pI de acordo com o caráter
ácido-base dos compostos. Sabe-se que o grupo amino confere caráter
básico e grupo carboxila um caráter ácido.
•
Alanina: CH3 – CH(NH2) – COOH
Como este composto apresenta um grupo amino e um grupo carboxila,
espera-se que o pI próximo da neutralidade (II).
•
Aspartato: HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH
Neste caso, o número de carboxilas (duas) é maior que o número de
grupos amino (um) e, portanto, o pI encontra-se na região ácida. (I)
•
Lisina: NH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 - CH(NH2) – COOH
Neste caso, o número de carboxilas (uma) é menor que o número de
grupos amino (dois), portanto o pI encontra-se na região básica. (III)
Portanto, a correlação correta é II (alanina), I (aspartato) e III (lisina).

0

A entalpia de formação do pentóxido de nitrogênio, em kJ/mol, é igual a
b) – 11,0.
c) + 11,0.
d) + 22,0.
e) + 847.
a) – 847.
Resolução
Alternativa C
Aplicando a Lei de Hess á possível obter a entalpia de formação do
pentóxido de dinitrogênio, conforme mostrado abaixo:

N2( g ) + 3O2( g ) + H2( g ) → 2HNO3( aq ) ∆H 01 = −415 kJ
2HNO3( aq ) → N2O5( g ) + H2O( l )

∆H 0 2 = +140 kJ

H2O( l ) → H2( g ) + 1 2O2( g )

∆H 03 = +286 kJ

N2( g ) + 5 2 O2( g ) → N2O5( g )

∆H 0 global

A reação global é a reação de formação de N2O5 e desta forma, temos que
a entalpia de formação é dada por:

∆H 0 global = ∆H 01 + ∆H 0 2 + ∆H 03 = +11 kJ / mol
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QUESTÃO 88
Novos compósitos, que podem trazer benefícios ambientais e sociais,
estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da indústria e
universidades. A mistura de polietileno reciclado com serragem de madeira
resulta no compósito “plásticomadeira”, com boas propriedades mecânicas
para uso na fabricação de móveis. Com relação ao polímero utilizado no
compósito “plástico-madeira”, é correto afirmar que seu monômero tem
fórmula molecular
a) C2H 4 e trata-se de um copolímero de adição.

QUESTÃO 90
A diferença nas estruturas químicas dos ácidos fumárico e maleico está
no arranjo espacial. Essas substâncias apresentam propriedades
químicas e biológicas distintas.

b) C2H 4 e trata-se de um polímero de adição.
c) C2H 4 e trata-se de um polímero de condensação.

Analise as seguintes afirmações:

d) C2H2 e trata-se de um polímero de adição.

I. Os ácidos fumárico e maleico são isômeros geométricos.
II. O ácido maleico apresenta maior solubilidade em água.
III. A conversão do ácido maleico em ácido fumárico é uma reação
exotérmica.

e) C2H 2 e trata-se de um copolímero de condensação.
Resolução
Alternativa B
O monômero do polietileno é o etileno ou eteno (C2H4) e a formação deste
polímero se dá por reação de adição das unidades monoméricas.

H H
n H2C CH2

...

C C

n

As afirmativas corretas são:
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
a) I, II e III.
d) II e III, apenas.
e) III, apenas.
Resolução
Alternativa A
I. CORRETA. Os dois compostos apresentam mesma fórmula molecular e
estrutural e, pela figura, nota-se que sua fórmula geométrica é diferente.
Logo, os compostos são isômeros geométricos sendo o ácido fumárico o
isômero trans e o ácido maleico o isômero cis.
II. CORRETA. Pela geometria das moléculas, pode-se dizer que o ácido
fumárico é apolar (devido à simetria da molécula) enquanto que o ácido
maleico é polar. Portanto, este é mais solúvel em água devido a sua
polaridade.
III. CORRETA. Para a conversão:

...

H H
QUESTÃO 89
A melamina, estrutura química representada na figura, é utilizada na
produção de um plástico duro e leve, para fabricação de utensílios
domésticos como pratos, tigelas e bandejas, geralmente importados da
China.

A variação de entalpia é calculada por:

∆H = ∆Hf0 (fumárico ) − ∆Hf0 (maleico )
∆H = −5545 − ( −5525) = −20kJ / mol

A reação de decomposição da uréia, (NH 2 )2 CO , em melanina, NH3 e

Como ∆H < 0 a reação é exotérmica.

CO2 é o método de síntese industrial desse material. Essa substância
ficou conhecida nos noticiários internacionais, após o adoecimento e a
morte de crianças chinesas que tomaram leite contaminado com
melamina.
Considere as seguintes afirmações sobre a melamina:
I. Apresenta fórmula mínima CH 2N2 .
II. Apresenta ligações de hidrogênio como forças intermoleculares.
III. A somatória dos índices estequiométricos da equação balanceada da
reação de síntese da melamina, a partir da uréia, é igual a 15.
As afirmações corretas são:
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, apenas.
Resolução
Alternativa B
I. CORRETA. Pela figura, a fórmula molecular da melamina é C3H6N6.
Portanto a fórmula mínima é CH2N2.
II. CORRETA. Pela figura observa-se que o composto apresenta
hidrogênios ligados a átomos de nitrogênio, formando grupos amino que
são capazes de fazer interações do tipo ligações de hidrogênio.
III. INCORRETA. Pelos dados do enunciado pode-se chegar à equação
balanceada de obtenção da melamina mostrada abaixo.

O curso mais forte de
Campinas e região

6(NH 2 )2 CO → C3H 6N6 + 6NH3 + 3CO2
Sendo assim, a soma dos coeficientes estequiométricos é 16.
Obs.: No item III, podemos ter vários balanceamentos possíveis para a
reação. Assumimos que o citado é aquele com menores números inteiros.
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