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Chico Buarque cantou, em Mulheres de Atenas,

“Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas: 

Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. 

Quando amadas, se perfumam, 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas.

Quando fustigadas não choram, 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas, 

Cadenas.”

Tomando como ponto de partida a letra da música, podemos assinalar, sobre o papel desempenhado pela mulher na
antiguidade Grega, que
a) seu papel era meramente reprodutivo, pois a legislação não lhe assegurava direitos que lhe permitissem qualquer

forma de liberdade ou de participação na vida social.
b) possuía direitos sociais equivalentes aos dos homens em decorrência de preceitos religiosos, um dos quais afirmava

que homens e mulheres são filhos de Deus.
c) as mulheres casadas viviam grande parte do seu tempo confinadas no lar, submetidas a um regime de quase reclusão

e privadas de participação nas decisões políticas.
d) a sociedade guerreira espartana privava as mulheres de qualquer forma de liberdade, restringindo suas funções à

educação dos filhos até os 7 anos de idade.
e) desempenhava um papel influente porque, sendo responsável pela procriação, era reconhecida como um dos pilares

da sociedade, ainda que sem direitos políticos.

Resolução
A questão exige do candidato apenas uma interpretação do texto, sem maior compromisso com a realidade

histórica. Com efeito, embora a sociedade grega antiga fosse patriarcal e a mulher casada ficasse restrita às

funções de esposa e mãe, não era tiranizada como sugere a canção nem estava privada de assistir a eventos

esportivos e culturais, como as representações teatrais.

Resposta: C

“Esta é a exposição de Heródoto de Túrio, para que os acontecimentos provocados pelos homens não sejam
apagados pelo tempo, nem as obras grandes e admiráveis, trazidas à luz tanto pelos gregos quanto pelos 

bárbaros, se tornem sem fama. É também a investigação da causa pela qual fizeram guerra uns contra os outros.”

(Heródoto, Histórias, 1, 1-5).

Este preâmbulo da obra do grego Heródoto (480-420 a.C.), considerado o “Pai da História”, evidencia
a) a preocupação de preservar a memória dos acontecimentos, sem estabelecer distinções entre gregos e não gregos.
b) uma postura elitizante em relação à civilização helênica, considerada pelo autor como superior a todas as demais.
c) uma visão teocêntrica do processo histórico, cujos desdobramentos são determinados pela vontade dos deuses
d) uma visão estrutural dos acontecimentos históricos, sem a preocupação de identificar suas causas e consequências.
e) a elaboração de uma narrativa linear e factual, sem examinar a maior ou menor repercussão dos eventos.
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Resolução
O epíteto de “Pai da História”, atribuído a Homero, é totalmente justificado, como se pode depreender do texto

transcrito. Com efeito, o historiador helênico, além de demonstrar um louvável interesse pelo que se passava

fora dos limites do mundo grego, revela um interesse pelos fatos que excede a mera descrição, envolvendo

igualmente o exame de suas causas e consequências.

Resposta: A

Considerando o mundo citadino europeu na Baixa Idade Média, assinale a alternativa correta.
a) Os citadinos da Idade Média, diferentemente dos da Idade Contemporânea, viviam em um ambiente de relativa

segurança, pois a religiosidade da época inibia a ocorrência de crimes, como a prática do banditismo.
b) As festividades medievais eram essencialmente religiosas e tinham como única função expressar regozijo pela

glorificação de Deus e dos santos, sendo vedado o repouso dos cristãos nessas ocasiões.
c) As cidades medievais proibiam as peças teatrais, inclusive as paixões [de Cristo], até mesmo no espaço das catedrais,

porque os burgueses não tinham interesse em incentivá-las, dado seu caráter eminentemente popular.
d) O carnaval, que era na Alta Idade Média uma festa rústica, camponesa, com forte conotação pagã, invade as cidades

e nelas introduz um elemento de contestação à quaresma e à mentalidade penitencial da religião cristã.
e) O ambiente citadino das cidades medievais consolidou-se no século XIII, quando a demarcação do perímetro urbano

isolou as cidades de seu entorno rural, impedindo a interação entre os dois espaços.

Resolução
O carnaval, de origem pagã, manteve-se durante séculos como uma festividade essencialmente camponesa,

até ser aceito pela Igreja Católica, na Baixa Idade Média. Tomando como base seu significado em latim (Carne

vale * “Carne, adeus”), a Igreja procurou fazer dele uma preparação para a quaresma – período de orações e

privações, inclusive de se alimentar com carne, que antecede a celebração da paixão, morte e ressurreição de

Cristo. Mas, uma vez introduzido no ambiente urbano medieval, o carnaval permaneceu como uma

comemoração licenciosa, sobre a qual a Igreja nunca teve domínio pleno.

*”Carne”, no presente caso, tem um duplo sentido, significando tanto alimento como prazer sensual, ambos

proibidos pela Igreja durante a quaresma.

Resposta: D

“Se por um lado o mundo medieval terminou em meio à crise, por outro, com o declínio do feudalismo e o início
da Expansão Marítima, firmou-se uma nova tendência: o capitalismo comercial.”

(Vicentino)

Sobre o capitalismo comercial – estrutura econômica vigente na maioria dos Estados europeus da Idade Moderna –, pode-se
afirmar que 
a) provocou o êxodo urbano, especialmente na Inglaterra, onde se multiplicaram os cercamentos das propriedades rurais.   
b) subordinou definitivamente a economia urbana, controlada por mercadores e artesãos aos interesses agrários.   
c) levou à elaboração de um legislação destinada a organizar e proteger as atividades dos trabalhadores rurais.   
d) monopolizou nas mãos de empresários, já no século XV, o conjunto das atividades produtivas urbanas.
e) evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho, com os patrões se distanciando de seus empregados.
Resolução
O capitalismo comercial/mercantil (ou acumulação primitiva de capitais) teve sua origem no Renascimento

Comercial da Baixa Idade Média, mas ganhou forte impulso a partir da expansão ultramarina europeia. Com

isso, os proprietários (capital) dos estabelecimentos produtivos – oficinas e manufaturas – passaram a se

concentrar cada vez mais nas atividades empresariais e gerenciais, deixando as tarefas de produção (trabalho)

a cargo de empregados assalariados.

Resposta: E
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“Em primeiro lugar, é nosso modesto pedido que nos sejam dados poder e autoridade para que cada
comunidade possa eleger seu pastor. Ele nos pregará o Evangelho de maneira acessível e sem deturpá-lo. Até 

agora éramos tratados como escravos, o que é uma vergonha, pois, com o seu precioso sangue, Jesus Cristo nos salvou
a todos. Por esse motivo, deduzimos das Sagradas Escrituras que somos livres, e livres queremos ser. Somos
prejudicados ainda por nossos senhores, que se apoderam de todas as florestas. Se o pobre precisa de lenha ou madeira,
tem de pagar o dobro por ela. Somos da opinião de que deve ser restituída à comunidade toda qualquer floresta que esteja
em mãos de leigos ou religiosos e não tenham sido adquiridas legalmente.”

(Manifesto dos camponeses em 1525. In: Antologia Humanística Alemã. 

Porto alegre, Globo, 1972, pp.15-16.  Adaptado)

O trecho acima reproduz parte do manifesto elaborado durante as revoltas camponesas ocorridas no contexto da Reforma
Protestante. Sobre o sentido das revoltas camponesas do período, pode-se afirmar que 
a) a Reforma Protestante foi um movimento de caráter estritamente religioso, estando, portanto, desvinculada das

reivindicações camponesas.   
b) os camponeses, inspirados na doutrina calvinista de que todos os cristãos nascem salvos, puseram fim à servidão nos

principados alemães.   
c) a Revolta dos Camponeses alemães culminou com a “Noite de São Bartolomeu”, quando centenas de católicos

foram massacrados.   
d) os camponeses lutaram pela distribuição das terras pertencentes à Igreja Católica, tendo contado com o apoio da

Igreja Anglicana.   
e) os camponeses alemães, influenciados pela Reforma Luterana, questionaram os privilégios da Igreja Católica e dos

príncipes leigos.   

Resolução
As revoltas camponesas na Alemanha fazem parte do processo da Reforma Luterana, pois os revoltosos

baseavam-se na proposta de Lutero para que as propriedades eclesiásticas fossem confiscadas. Todavia, o líder

protestante posicionou-se contra os camponeses porque estes extenderam suas reivindicações aos domínios dos

príncipes leigos, muitos dos quais eram apoiadores de Lutero.

Resposta: E

“Morto o rei, a República foi proclamada em maio do mesmo ano [1649], o que dava a entender que as
reivindicações dos niveladores estavam sendo atendidas. Mas a revolução parou aí, e a sensação de traição foi 

se transformando em certeza; entretanto, a revolta dos niveladores malogrou. Além da fracassada tentativa dos
niveladores, o país conheceu também o movimento dos cavadores que, por meio da ação direta e pacífica, tentaram
chegar a uma forma de comunismo agrário.”

(Paulo Miceli. As Revoluções Burguesas. Adaptado)

O texto refere-se a acontecimentos da
a) Revolução Puritana, ocorrida na Inglaterra.
b) Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra.
c) Frondas, ocorrida na França.
d) Revolução 1789, ocorrida na França.
e) Revolução de 1830, ocorrida na França.

Resolução
A Revolução Puritana, transcorrida entre 1640 e 1670, iniciou-se como um conflito entre a Coroa Inglesa e o

Parlamento (ou, mais especificamente, a Câmara dos Comuns). A derrota dos monarquistas, seguida pela

execução do rei Carlos I e pela proclamação da República (oficialmente denominada Commonwealth), deu

origem ao governo praticamente ditatorial de Oliver Cromwell, defensor dos interesses da burguesia e da

pequena nobreza. Nesse contexto, os grupos radicais (niveladores e cavadores) que quiseram aprofundar a

revolução, tentando reformas sociais e econômicas, foram reprimidos.

Resposta: A 
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O pensamento de Jean-Jacques Rousseau, fruto do Iluminismo do século XVIII, serve de base, até hoje, para
a estrutura política de vários países democráticos ocidentais.

Sobre essa realidade, assinale a alternativa correta. 
a) Rousseau ampliou a teoria contratualista de Locke, baseando-a na “vontade geral” da maioria.    
b) Os atuais regimes socialistas condenam a propriedade privada, apoiando-se nos textos de Rousseau.   
c) A tripartição de poderes, presente nas constituições atuais, é herança do pensamento de Rousseau.   
d) A educação natural da juventude, proposta por Rousseau, vem sendo praticada desde o século XIX.   
e) Ao defender o governo da “minoria esclarecida”, Rousseau propôs a criação do sufrágio universal.   

Resolução
A teoria do contratualismo, esboçada por Hobbes no Leviatã e desenvolvida por Locke no Segundo Tratado do

Governo Civil, defendia a ideia de que a administração do Estado resulta de um contrato entre o governo e os

cidadãos. Mas, enquanto Locke restringia o exercício desse contrato às classes dirigentes, Rousseau, em O

Contrato Social, estendeu-o ao conjunto da sociedade, lançando as bases da democracia moderna.

Resposta: A

“A Revolução Francesa constitui um dos capítulos mais importantes da longa e descontínua passagem histórica
do feudalismo para o capitalismo. Com a Revolução Científica do século XVII e a Revolução Industrial do século

XVIII, na Inglaterra, e ainda, com a Revolução Americana de 1776, a Grande Révolution lança os fundamentos da História
Contemporânea.”

[CG Mota. A Revolução Francesa].

Entre as transformações promovidas pela Revolução Francesa, iniciada em 1789, é correto afirmar que 
a) foi abolido o trabalho servil e ocorreu o fortalecimento do clero católico, graças à uma série de medidas de caráter

humanista.
b) os privilégios feudais e o regime de servidão foram abolidos, destruindo a base social que sustentava o Antigo Regime

absolutista na França.
c) os revolucionários derrubaram o rei e proclamaram a República, fundamentada em um igualitarismo radical que aboliu

a propriedade privada.
d) foram rompidos os laços com a Igreja, dando início a uma reforma religiosa que se aproximava da ética praticada pelo

capitalismo moderno.
e) o processo revolucionário, mesmo em seu momento mais radical, não rompeu com as formas de trabalho vigentes

no Antigo Regime.

Resolução
A Revolução Francesa, além de por fim às relações servis no campo, suprimiu os privilégios da aristocracia e do

clero, estabelecendo uma estrutura baseada no trabalho assalariado e na igualdade de todos perante a lei, de

acordo com os princípios defendidos pela burguesia.

Resposta:  B

“Se há, neste clima de tensão política, um Estado capaz de trabalhar pela manutenção da paz, é a Alemanha.
Uma Alemanha sem interesse nas questões que agitam as outras potências, que tem considerado

oportuno, desde a constituição do Império, não atacará nenhum de seus vizinhos, a menos que seja obrigada. Mas, senhores,
para cumprir essa difícil e talvez ingrata missão, é preciso que a Alemanha seja poderosa e esteja preparada para a guerra.”

(Discurso de Bismarck no Parlamento Alemão, em 11 de janeiro de 1887. Disponível em:<http://conectaconlahistoria.wordpress.com> 

Acesso em: 31 jul. 2013. Adaptado).

O discurso do chanceler alemão Bismark foi proferido em um contexto no qual as 
a) crises entre os Estados Alemães impediam a formação de um império germânico unificado.
b) cisões entre as potências europeias obstruíam a negociação de paz com os norte-americanos.
c) desavenças entre as potências dificultavam a obtenção de um armistício entre  França e Alemanha. 
d) disputas entre interesses dos diversos países entravavam a constituição de uma frente anticomunista.
e) divergências entre as nações imperialistas prejudicavam a construção da concórdia continental. 
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Resolução   
Depois de concretizar a unificação da Alemanha – transformada desde então na maior potência militar e

industrial do continente europeu –, Bismark tornou-se um ardoroso defensor da paz, esforçando-se, inclusive

para neutralizar o revanchismo francês contra o II Reich. No discurso parcialmente transcrito pela questão, ele

alude aos riscos de guerra gerados pela disputa colonialista entre as grandes potências, reafirmando o

desinteresse da Alemanha nesse processo. Essa postura de não envolvimento na corrida colonial foi revertida

quando Guilherme II ascendeu ao trono Alemão e, em 1890, afastando Bismarck da cena política.

Resposta: E

Entre os séculos XIX e XX, uma nova forma de organização do trabalho se tornou comum. Com o advento do
fordismo-taylorismo, o sistema produtivo evoluiu a tal ponto que muitos passaram a considerar ter a 

Revolução Industrial alcançado um novo patamar. 

Assinale alternativa incorreta.  
a) Entre outros aspectos, o fordismo-taylorismo se baseia no aumento da produtividade a partir da adequação das horas

trabalhadas à capacidade produtiva do trabalhador. Isso se conseguiria com o controle e a mecanização das atividades
dos operários

b) Para produzir o Ford modelo T em série, Ford implantou a jornada de oito horas, pagando um salário fixo por dia traba-
lhado. Segundo ele, o operário supriria suas necessidades e até mesmo adquiriria um dos modelos por ele produzidos.

c) O fordismo, como nova forma de organização da produção, é uma referência ao norte-americano Henry Ford que, em
1914, implantou em sua fábrica um sistema para produzir automóveis em série, destinados ao consumo em massa.    

d) O sucesso do fordismo-taylorismo se deve à gestão pactuada do processo produtivo entre industriais e trabalhadores. Ford
havia observado que ela proporcionava lucros às indústrias dos países comunistas e a adaptou para os Estados Unidos.

e) Taylorismo é uma referência ao engenheiro norte-americano Frederick Taylor, que propôs a aplicação, na organização
do trabalho, de princípios científicos que promovessem a racionalização do processo produtivo, visando ao aumento
do lucro.

Resolução
O sistema capitalista, no qual se insere o fordismo-taylorismo, nunca fez qualquer apropriação em relação aos

meios funcionais do Comunismo, e muito menos da gestão pactuada entre industriais e trabalhadores, pelo

simples fato de que, na prática socialista, não existem empresários.

Resposta: D

“Uma família isolada mudava-se de suas terras. O pai pedira dinheiro emprestado ao banco e agora o banco
queria as terras. A companhia das terras quer tratores em vez de pequenas famílias nas terras. Se esse trator

produzisse os compridos sulcos em nossa própria terra, a gente gostaria do trator, gostaria dele como gostava das terras
quando ainda eram da gente. Mas esse trator faz duas coisas diferentes: traça sulcos nas terras e expulsa-nos dela. Não
há quase diferença entre esse trator e um tanque de guerra. Ambos expulsam os homens que lhes barram o caminho,
intimidando-os, ferindo-os.”

(John Steinbeck, As Vinhas da Ira, 1972)

O trecho acima está relacionado com
a) o período anterior à Crise de 1929, caracterizado pela transferência da propriedade rural para os grandes bancos.
b) o pós-Segunda Guerra Mundial, quando a crise econômica destruiu a sociedade de consumo dos Estados Unidos.
c) os efeitos da Grande Depressão, que atingiu a sociedade norte-americana, em consequência da Crise de 1929.
d) a Depressão sofrida pelas potências capitalistas, provocando a emigração dos desempregados para as áreas coloniais.
e) o desequilíbrio entre produção e consumo sofrido pelos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial.

Resolução
A Crise de 1929 e a Grande Depressão provocaram uma onda de desemprego e de falências, inclusive no campo,

onde muitos proprietários não conseguiram saldar seus débitos com as instituições bancárias, levando-as a

apoderar-se das propriedades rurais.

Obs. Apesar da crise na agricultura ser um pouco anterior, seus efeitos posteriores a 1929 foram graves e

marcantes durante a Grande Depressão.

Resposta: C
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“Em 1827, o Presidente da província de Minas Gerais, Francisco Pereira, ao ser indagado sobre os índios
aimorés, respondeu: ‘Permita-me V. Exa. refletir que de tigres só nascem tigres; de leões, leões se geram; e

dos aimorés só pode resultar prole semelhante’. Na segunda metade do século XIX, o senador Dantas de Barros afirmava:
‘No reino animal, há raças perdidas; parece que a raça índia, por um efeito de sua organização física, não podendo
progredir no meio da civilização, está condenada a esse fatal desfecho. Há animais que só podem viver e produzir no
meio das trevas; e se os levam para a presença da luz, ou morrem ou desaparecem. Da mesma sorte, entre as diversas
raças humanas, o índio parece ter uma organização incompatível com a civilização’.”

(CUNHA, Manuela Carneiro da. (org.) Legislação indigenista no século XIX. São Paulo: EdUSP, 1992. Adaptado).

Analisando os pronunciamentos do presidente da província e do senador do império, é correto inferir que 
a) recorriam às teorias da época para analisar a diversidade existente na população brasileira.   
b) demonstravam a eficácia dos avanços científicos para recuperar os delinquentes sociais existentes no País.   
c) incentivavam a ocupação planejada do território, para preservar a diversidade biológica brasileira.   
d) adotavam argumentos científicos para defender a necessidade de proteger os povos nativos do País.   
e) defendiam a urgência da demarcação das terras indígenas para proteger os colonos imigrantes.   

Resolução
Os dois pronunciamentos, ambos de caráter preconceituoso e racista, refletem as concepções eurocêntricas

que dominavam o pensamento ocidental no século XIX. A primeira opinião, emitida na primeira metade do

século XIX, revela um pensamento racionalista de origem iluminista. Já a segunda manifestação, proferida em

época mais tardia, evidencia a influência pseudocientífica do “darwinismo social”, segundo o qual as raças não

brancas eram biologicamente inferiores.

Resposta: A

“Fugiu da loja de tecidos da Rua do Queimado, n.° 13, Recife, o escravo Caetano, idade de 12 anos, pouco mais
ou menos, nação Angola. Levou vestido, calça e camisa de algodão, tem uma cruz no braço esquerdo, marca 

de fogo, e no meio da cabeça tem falta de cabelo por carregar peso.”

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 23 jan. 1830. In: Gilberto Freyre. O escravo nos anúncios 

de jornais brasileiros do século XIX. São Paulo: Global, 2010, p. 110-111. Adaptado).

Publicado em 1830, o anúncio registra o cotidiano da sociedade escravocrata brasileira, cuja característica se expressa 
a) pela valorização do trabalho manual, destacando as marcas corporais na cabeça como expressão da aptidão do escravo

para o trabalho.   
b) pela denúncia das mazelas do cotidiano dos escravos, demonstrando a intolerância da imprensa com o tratamento

destinado aos cativos.   
c) pela demanda de escravos para o trabalho urbano, ampliando as possibilidades de fugas como estratégia de resistência

ao cativeiro.   
d) pela compra de escravos da mesma origem para facilitar a convivência nas senzalas, predominando os negros da

etnia Angola.   
e) pela adesão dos escravos ao catolicismo, como demonstra a marca da cruz – um símbolo cristão – gravada no braço

do cativo.  

Resolução
O anúncio do jornal sobre a fuga do escravo Caetano, em 1830, remete a certas mudanças ocorridas nas funções

atribuídas aos cativos no Brasil: embora continuasse a predominar o trabalho na lavoura, passou a ocorrer uma

crescente utilização de escravos em tarefas urbanas.

Resposta: C
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(DEBRET, Jean Baptiste. Loja de barbeiro. 1821. Rio de Janeiro: Museu Castro Maya.)

A ilustração apresenta
a) africanos livres em trajes de festa.   
b) “escravos de ganho” e suas atividades.   
c) negros alforriados em seu dia de folga.
d) serviçais urbanos e suas moradias.
e) trabalhadores administrativos dos engenhos.

Resolução
Os “escravos de ganho” ou “negros de ganho” eram trabalhadores cativos ocupados em atividades urbanas,

como vendedoras de quitutes, barbeiros ou carregadores. A maior parte do que auferiam era repassada a seus

senhores, sendo-lhes permitido ficar com uma pequena parte dos pagamentos recebidos.

Resposta: B 

“O gaúcho arranca o couro e o estica, preso a estacas, ao sol. Do resto, o que não quiser, fica para os corvos.
Do povoado de Goya, os couros seguirão em viagem para o porto de Buenos Aires e atravessarão o mar até

os curtumes de Liverpool. O preço terá sido multiplicado muitas vezes quando os couros regressarem ao Rio da Prata,
tempos depois, transformados em botas, sapatos, arreios e rebenques de manufatura britânica.”

(Eduardo Galeano. Memórias do fogo. v. 2. Porto Alegre: LP & M, 2004. p. 160-161.)

O trecho transcrito faz referência ao contexto histórico da América Latina, do século XIX e à 
a) importação de matérias-primas europeias essenciais ao processo de industrialização da região Platina.   
b) ampla dependência dos curtumes de Liverpool em relação aos produtos manufaturados de Buenos Aires.   
c) divisão internacional do trabalho, com a formação de economias pecuaristas de exportação na América Platina.   
d) importância de couros de procedência inglesa para abastecer as manufaturas da América Platina.
e) alta demanda de couros platinos pela Inglaterra, o que valorizava as exportações desse produto pela Argentina.

Resolução
O texto descreve a atividade pecuarista desenvolvida na Bacia do Prata e a exportação, para a Inglaterra, de

couros – matéria-prima que retornava a seu ponto de partida sob a forma, muito valorizada, de produtos

manufaturados. Esse era o mecanismo da divisão internacional do trabalho, vigente no século XIX e em grande

parte do XX: exportação, pelos países da periferia do sistema capitalista, de matérias-primas que, uma vez

transformadas pelas indústrias dos grandes centros econômicos, eram vendidas com grandes lucros a seus

países de origem.

Resposta: C
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“Abrir clareiras nas matas e construir casas de pau-a-pique em um local totalmente estranho. Este era o primeiro
passo dos italianos que chegavam ao Rio Grande do Sul, na esperança de melhorar de vida. A chegada dos

imigrantes estava de acordo com o que o governo imperial pretendia: importar mão de obra europeia e vender terras
gaúchas ainda inabitadas para aumentar a população [de raça branca] e a produção agrícola. A ideia era privilegiar italianos
que fundassem grupos coloniais no campo, para desenvolver a policultura e abastecer a região. Quando chegavam, os
imigrantes recebiam os lotes de terras, nos quais se praticava uma divisão etária, sexual e familiar das tarefas.”

(http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/imigracao-tridificil Acesso em: 25.10.2013. Adaptado.)

Analisando as informações do texto, é correto afirmar que a imigração italiana no Rio Grande do Sul 
a) manteve a mesma lógica de exploração vigente no trabalho escravo.   
b) tinha como objetivo concorrer com a produção cafeeira do Oeste paulista.   
c) negou o apoio do governo imperial, pois era financiada pelos fazendeiros gaúchos.   
d) estruturou-se no modelo do colonato e na pequena propriedade policultora.   
e) visava substituir a mão de obra dos escravos nas zonas de produção pecuarista.   

Resolução
A fixação de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, na segunda metade do século XIX, visava a dois

objetivos: aumentar a densidade populacional em uma região de fronteira e contribuir para o “branqueamento”

da população brasileira, de acordo com as teorias pseudocientíficas, em voga na época, acerca da pretensa

superioridade da raça branca. Como a Lei de Terras, de 1850, vedava a aquisição de propriedades rurais que não

fosse efetuada mediante compra, a fixação de colonos italianos no Rio Grande do Sul era realizada por

intermédio de sociedades colonizadoras, as quais adquiriam as terras e as repassavam para os imigrantes com

longos prazos de pagamento.

Resposta: D

“O movimento resultou da conjugação de três forças: uma parcela do Exército, fazendeiros do Oeste Paulista
e representantes das classes médias urbanas. Para a consecução dos seus desígnios, contaram como o des-

prestígio da Monarquia e com o enfraquecimento das oligarquias tradicionais. Momentaneamente unidos em torno do
ideal republicano, esses grupos tinham, entretanto, profundas divergências, que desde logo se evidenciaram na
organização do novo regime, quando as contradições eclodiram em numerosos conflitos, abalando a estabilidade dos
primeiros anos da República.”

(Emília Viotti da Costa. Da Monarquia à República. S.P. Ciências Humanas, 1979, pág 326. Adaptado.)

A crise que culminou com a derrubada da Monarquia envolveu múltiplos fatores, representativos dos interesses dos
diversos grupos sociais. Assinale a alternativa que menciona o interesse de um grupo social específico envolvido na
Proclamação da República. 
a) A manutenção do controle sobre a política de aquisição de terras, para atender aos interesses das oligarquias.   
b) A defesa da escravidão, considerada necessária pelos fazendeiros do Sul em razão da expansão da cafeicultura.   
c) A vinculação do Exército à Monarquia, que colocava os militares em conflito com os diversos grupos republicanos.   
d) A emergência de novos grupos oligárquicos, ligados à lavoura do café baseada no emprego do trabalho livre.   
e) A influência do movimento operário, o qual sofria severa repressão pelo Estado Imperial.   

Resolução
Diferentemente dos cafeicultores do Vale do Paraíba, que dependiam do trabalho escravo, e por isso, tinham

maior vinculação com o regime monárquico, os fazendeiros do Oeste Paulista, contratantes de mão de obra

imigrante europeia, buscavam um espaço político por meio da implantação da República.

Resposta: D
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A CANTIGA DO SERTANEJO

“Pobre amor! o sertanejo

Tem apenas seu desejo

E as noites belas do val!

Só – o poncho adamascado,

O trabuco prateado

E o ferro de seu punhal!

Se tu viesses, donzela,

Verias que a vida é bela

No deserto do sertão!

Lá têm mais aroma as flores

E mais amor os amores

Que falam no coração!”

(Álvares de Azevedo. Lira dos vinte anos. In: Obra completa. Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2000. p. 131.)

Álvares de Azevedo foi um importante representante do romantismo brasileiro. No trecho transcrito, ele constrói uma
imagem do sertão decorrente 
a) do compromisso dos artistas com o projeto de centralização do Império, que buscava integrar as províncias do interior

ao Estado Nacional.   
b) do contato com a arte europeia, que favorecia a avaliação dos elementos individualizadores da identidade nacional,

emergente com a Independência.
c) da crítica aos problemas sociais das cidades litorâneas, que reforçava o saudosismo dos migrantes diante do declínio

da economia cafeeira.
d) da elaboração de personagens caricatos que marcou toda uma geração de poetas, influenciados pela produção cultural

da Missão Francesa.   
e) da inspiração oferecida pela literatura descritiva dos jesuítas, que descreviam o interior do Brasil, destacando o

desenvolvimento da economia agropastoril.

Resolução
A Proclamação da Independência impôs a necessidade de se construir uma identidade nacional, desvinculada o

mais possível de suas raízes lusitanas. Nesse sentido, os escritores românticos, entre os quais Álvares de

Azevedo, contribuíram para essa tarefa, valorizando tipos característicos do Brasil, como o sertanejo, dentro de

uma perspectiva estética de influência europeia.

Resposta: B
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(Iracema (1881), de José Maria de Medeiros. www.itaucultural.org.br)

O romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865, influenciou artistas como José Maria de Medeiros, que nele
encontraram inspiração para representar imagens do Brasil e do povo brasileiro no Período Imperial (1822-1889).

Na construção da identidade nacional durante o Brasil Império, identifica-se a valorização dos seguintes aspectos: 
a) Clima ameno e índole guerreira dos ameríndios.
b) Vastidão territorial e integração racial.
c) Grande extensão litorânea e sincretismo religioso.
d) Natureza tropical e herança cultural dos grupos nativos.
e) Clima temperado e herança cultural negra.

Resolução
A ideia de uma “identidade cultural brasileira” formou-se durante o Império, caracterizando-se pela preocupação

de valorizar os elementos típicos do Brasil, guardando certo distanciamento da cultura portuguesa tradicional.

Nesse sentido, o elemento indígena e a natureza tropical foram exaltados por seu exotismo, de acordo com as

concepções eurocêntricas correntes, sem que isso significasse uma aceitação dos valores culturais indígenas. 

Resposta: D

“Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que ocupava a regência do Trono na ausência do pai, então ausente
do País,sancionou a Lei Áurea, que extiguiu a escravidão no Brasil.” 

(José A. de Freitas Neto e Célio Ricardo Tasinafo. História Geral e do Brasil. SP. Editora HABRA, 2006. Adaptado.) 

Acerca da Abolição, assinale a alternativa correta.
a) O processo de erradicação de trabalho escravo no Brasil foi resultado de uma concessão dos brancos aos cativos,

gerando condições para que eles fossem integrados na sociedade urbana.
b) Com a Abolição, o contingente de ex-escravos que migraram para a cidade foi significativo. Sem qualificação

profissional, engrossaram as fileiras daqueles que viviam de biscates e venda ambulante.
c) Após a Proclamação da República, uma legislação complementar à Lei Áurea proibiu os ex-escravos sem emprego

fixo de viver nas pequenas cidades, devendo concentrar-se nas capitais dos estados.
d) Mesmo sendo proprietários de uma extensa escravaria, fazendeiros do Nordeste e do Vale do Paraíba aceitaram a

Abolição porque lhes foi prometida uma indenização, que acabou não se concretizando.
e) A Lei dos Sexagenários beneficiou efetivamente os ex-escravos de 65 anos de idade ou mais, pois lhes garantia um

auxí lio-alimentação, para que pudessem viver sem continuar a depender de seus antigos senhores.

Resolução
A Lei Áurea foi promulgada de acordo com o pensamento liberal burguês do século XIX, segundo o qual a

vigência da igualdade perante a lei era suficiente para gerar a igualdade de oportunidades para uma eventual

ascenção econômica e social. Seria, portanto, extemporâneo exigir que ela criasse mecanismos para a inserção

dos escravos recém-libertos na sociedade. Por essa razão, a maioria deles permaneceu marginalizada, vivendo

de biscates e venda ambulante.

Resposta: B
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O elemento mais significativo na simbologia do regime republicano instaurado no Brasil, em 1889, foi a
elaboração de sua bandeira. Segundo alguns autores, esse tema gerou discordâncias, revelando uma clivagem

entre os republicanos. O modelo adotado 
a) resultou de um acordo entre monarquistas e republicanos, combinando as cores verde e amarela da Monarquia com

o lema positivista da República.
b) mostrou que o republicanismo dos positivistas era bastante moderado, visto que eles aceitaram a continuidade do

padrão auriverde da bandeira imperial. 
c) demonstrou o prestígio da doutrina positivista entre os setores dominantes, os quais apoiaram com entu sias mo a

inserção do lema “Ordem e Progresso”.
d) resultou do fato de os positivistas serem maioria no Congresso, o que lhes permitiu vetar sistematicamente os demais

projetos apresentados.
e) incorporou o lema positivista “Ordem e Progresso” e elementos da antiga bandeira imperial, combinando uma

transição entre passado e futuro.

Resolução
Alternativa escolhida por eliminação, pois apresenta uma interpretação peculiar para a adoção da bandeira

republicana do Brasil. O lema “Ordem e Progresso”, apesar de ter origem positivista, é na verdade uma drástica

simplificação de uma frase mais extensa formulada por Auguste Comte: “O Amor por princípio, a Ordem por

base e o Progresso por fim.” Por outro lado, a bandeira da República não preservou apenas as cores verde e

amarela, mas também o desenho losangular do antigo pavilhão imperial. Essa foi uma imposição do Marechal

Deodoro, que aliás não era republicano.

Resposta: E

(Adaptado de : <http://www.historiapensante.blogpot.com.br/2010/08/o-encilhamento.html>. Acesso em : 21 ago. 2013.)

Durante o Governo Provisório (1890-91) do Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil sofreu uma fortíssima crise financeira
conhecida pelo nome de “Encilhamento”, resultante de uma política econômica cujo objetivo era estimular investimentos,
expandir o crédito e promover o desenvolvimento nacional.

Entre as consequências dessa crise, podemos citar
a) o aumento da especulação, a desvalorização da moeda e o crescimento do desemprego.
b) o afluxo de capitais britânicos para o País, o que resultou na redução da dívida externa.
c) o crescimento das importações, provocando a diminuição da produção industrial brasileira.
d) o fortalecimento dos setores médios urbanos, em decorrência da valorização da moeda nacional.
e) a crise na produção de café, substituído pelo açúcar, como principal produto brasileiro de exportação.

Resolução
Tentando dinamizar a economia brasileira, principalmente no setor industrial, o ministro da fazenda de Deodoro,

Rui Barbosa, incentivou a formação de sociedades anônimas, estimulou o crédito bancário e adotou uma política

inicionista sem o necessário lastro-ouro. O resultado foi a especulação e a posterior queda no valor das ações,

a quebra de bancos, a desvalorização do papel-moeda, falências e aumento do desemprego.

Resposta: A
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Em relação à situação vivida pelo Iraque durante o ano de 2014, observe a charge que se segue:

(The Economist, julho 2014.)

Os acontecimentos atuais e do passado recente do Iraque e mais aspectos evidenciados pela charge permitem afirmar:
a) A invasão dos EUA ao Iraque no período de 2003 a 2013 estabilizou a política do país, permitindo que os diversos

grupos étnicos e religiosos chegassem a um acordo de paz;
b) O Iraque é um exemplo de estabilidade social, pois os diversos grupos étnicos do país têm seus territórios

pré-determinados e um grupo não interfere na região alheia;
c) A tentativa dos xiitas de controlar o país, negando os direitos dos demais grupos, levou a uma desagregação territorial

do Iraque, com o risco de fragmentação, como deixa claro a charge, na qual o Iraque é um navio que afunda;
d) Os curdos, por acordos com os xiitas e os sunitas, obtiveram a independência da porção norte do Iraque, criando o

Curdistão, uma região rica em petróleo;
e) O acordo de paz entre as facções do país só foi possível após o fim da invasão dos EUA e a intervenção da ONU, que

levou a um fim o divisionismo interno no Iraque.

Resolução
Já durante o controle do território do Iraque pelos EUA (2003-2011), o grupo xiita, que é maioria no país, obteve

o predomínio político e passou a segregar os grupos sunita e curdo. Isso resultou numa reação, principalmente

dos sunitas, que pegaram em armas provocando combates com as forças governamentais, ameaçando a

estabilidade do Iraque.

Resposta: C
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Um dos mais importantes países da Ásia, a Indonésia, aparece representada nessa charge:

(Foreign Affairs, jul/ago 2014.)

Assim, trata-se de(o)
a) um país transcontinental, de território contínuo, que se distribui pela porção ocidental do continente asiático, possuindo,

contudo, uma pequena porção na Europa, o que lhe permite reivindicar participação na União Europeia;
b) um gigantesco arquipélago, com mais de 13 mil ilhas, distribuindo-se pelo sul da Ásia e que possui dificuldades em

manter sua unidade, pois há reivindicação de independência em algumas de suas ilhas; 
c) maior produtor de petróleo da OPEP, o que faz com que algumas de suas ilhas lutem pela independência a fim de

controlar a produção de óleo;
d) um novo país emergente, onde a unidade é mantida por um sistema parlamentarista, tornando-a a maior democracia

do mundo;
e) um país que se encaminha para o separatismo, tal como observado na charge, e isso se deve ao desenvolvimento

industrial de algumas ilhas, que se sentem preteridas no recebimento das rendas nacionais.

Resolução
Em A, a Indonésia é país totalmente asiático e não pretende entrar para a União Europeia; em C, a produção de

petróleo da Indonésia tem caído constantemente a ponto de o país cogitar abandonar a OPEP; em D, a maior

democracia parlamentar do mundo é a Índia; em E, o separatismo na Indonésia se deve a diferenças étnicas e

religiosas.

Resposta: B
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O mapa que se segue mostra uma das maiores preocupações mundiais: a distribuição de armas nucleares:

(Foreign Affairs, jul/ago 2014.)

Sobre a questão nuclear envolvendo a Rússia, a Europa e os EUA, analise as afirmativas:

I. A ameaça nuclear foi eliminada após o fim da Guerra Fria, pois as duas potências restantes, EUA  e Rússia, acabaram
com os silos nucleares que se espalhavam pela Europa;

II. A atual crise da Ucrânia pode envolver a força nuclear, pois próximo à fronteira ucraniana se encontram áreas com silos
nucleares russos;

III.As ameaças de conflitos permanecem mesmo após o fim da Guerra Fria, pois ainda existem as estruturas militares
daquele período, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia;

IV.Os silos nucleares dos EUA se encontram situados em vários países da OTAN, enquanto os silos russos acham-se
apenas no território da Rússia.

Estão corretas:
a) I e II; b) I e III; c) III e IV; d) II e IV; e) II e III.

Resolução
Em I, como se pode observar no mapa, há, ainda, muitas armas nucleares espalhadas pelo território europeu e,

se a ameaça nuclear já não atinge o nível que havia durante a Guerra Fria, ainda há uma imensa preocupação

quanto ao manuseio das armas nucleares; em III, o Pacto de Varsóvia já não existe mais; foi extinto em 1991.

Resposta: D
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Na caricatura que representa a “loja” em que Vladimir Putin transformou a Rússia, observamos a maneira
como o líder russo tenta vender ao mundo a imagem do país sob sua liderança. 

(Foreign Affairs, jul/ago 2014.)

Nessa charge, as figuras identificadas com o número (1)
a) representam os milicianos que atuam na porção leste da Ucrânia e que são treinados e armados pelo exército russo;
b) são soldados que a Rússia ofereceu para atuar na Síria para impedir a guerra civil que se alonga no país;
c) são milicianos que atuam na República Democrática do Congo, cumprindo um mandato da ONU;
d) representam soldados que a Rússia mantém em Cuba, requisitados por Fidel Castro para impedir uma provável invasão

dos EUA;
e) são milicianos treinados pela Rússia que promoveram o separatismo da Ossétia do Sul em relação à Geórgia.

Resolução
Os governos dos EUA e de países da Europa Ocidental acreditam que os milicianos que atuam no leste da

Ucrânia são treinados pelo exército da Rússia e promovem o separatismo dessa região. Outros acreditam até

que esses milicianos são, na verdade, soldados russos infiltrados entre os ucranianos de etnia russa que habitam

o leste da Ucrânia.

Resposta: A
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A Península Coreana vivenciou uma história bastante violenta do final do século XIX até os dias de hoje. Entre
1890 e 1945, esteve sob o controle do Japão e, ao final da II Guerra Mundial, acabou dividida em Coreia

do Norte e do Sul. Entre 1950 e 1953, a Coreia passou por uma guerra, na qual o norte tentava invadir o sul, unificando
o país sob a bandeira do socialismo. Forças da ONU intervieram e a guerra cessou em 1953 sem um vitorioso. 

(Revista Foreign Affairs, jul/ago 2014.)

A charge acima mostra o momento atual, no qual
a) o país finalmente rompeu suas fronteiras fortificadas e se uniu sob a bandeira do socialismo;
b) apenas a Coreia do Sul, um tigre asiático, tomou a iniciativa de se aproximar da Coreia do Norte, que não tem o menor

interesse no relacionamento diplomático com o sul;
c) as relações continuam tensas e o risco da retomada da guerra é iminente;
d) a possibilidade de aproximação é clara, pois a sociedade da Coreia do Norte, antes militarizada, vem passando por um

processo de abertura política e econômica;
e) as duas Coreias tentam uma aproximação, como ocorre de tempos em tempos, apesar de ambos os países não

abrirem mão de suas visões político-econômicas.

Resolução
A relação entre as duas Coreias é difícil, mesmo assim, a Coreia do Sul, um tigre econômico capitalista, e a

militarizada Coreia do Norte, socialista, tentam vez por outra uma improvável aproximação, sem, contudo, abrir

mão de suas posições políticas ou econômicas. Nessas ocasiões, os governos permitem o encontro de famílias

e uma ou outra tentativa de troca de informações.

Resposta: E
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Criado por Jim O’Neil, economista inglês, o acrônimo BRICS tornou-se uma organização econômica inter na -
cional, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se reúne anualmente. A última reunião se deu

no Brasil, logo após o fim da Copa Mundial de Futebol, e nela foi criado um banco reunindo recursos dos membros, com
sede na Índia. Observe alguns dados dos países membros dessa organização:

(O Estado de S. Paulo, 15/7/2014.)

Sobre seus membros e analisando-se os dados, pode-se concluir que

I. A pior relação PIB/ população é a da Índia, que possui um PIB quase igual ao brasileiro ou o da Rússia, mas conta com
uma população gigantesca, o que torna sua renda per capita a pior de todas;

II. São todos países emergentes que já suplantaram seus problemas sociais em função do enorme crescimento
econômico e da boa distribuição de renda observada em todos eles;

III.A China, que comporta o maior PIB entre os membros da organização, apresenta um crescimento econômico que
permitiu ao país equilibrar a distribuição de renda interna, equiparando o nível de vida das populações rural e urbana; 

IV.A menor economia cabe à África do Sul, que também conta com a menor população, o que faz com que sua renda
per capita se equipare à da China.

Estão corretas:
a) I e IV; b) II e III; c) I e III; d) II e IV; e) I, II e III.

Resolução
Em II, todos esses países enfrentam problemas sociais que não serão sanados de um momento para outro; em

III, observa-se ainda na China uma enorme disparidade socioeconômica entre as populações rural e urbana, com

gritante desvantagem para a população rural. Um dos desafios da China para os próximos anos e décadas será

encontrar meios para equilibrar essa situação.

Resposta: A
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Em meados de 2014, foi lançado pela ONU o relatório do Pnud – Programa das Nações Unidas para o Desen -
vol vimento – no qual é divulgado o famoso IDH. Utilizado desde a década de 1990, esse índice computou, nesse

relatório, dados de 187 países. O mapa a seguir mostra o que poderia chamar-se de “retrato social do mundo”:

(O Estado de S. Paulo, 25/7/2014.)

Quanto às avaliações feitas pelo IDH, pode-se considerar, levando também em conta os dados do mapa:
a) Todos os países do mundo se encontram devidamente avaliados no IDH;
b) A situação socioeconômica da África impede que lá existam países com IDH de nível elevado;
c) Na América Latina, o Brasil tem nível elevado, porém inferior a países como Argentina e Chile;
d) A principal crítica feita ao IDH é a de que ele não considera fatores sociais importantes como a educação;
e) Em função da enorme fragmentação, de territórios pequenos e da disponibilidade de poucos recursos, a Oceânia não

possui países com IDH elevado.

Resolução
A questão de distribuição de renda é um dos fatores mais importantes a tornar o IDH do Brasil inferior ao de

países da América Latina, como Chile, Argentina e mesmo México e Venezuela, que se apresentam superiores.

Não há dúvida, contudo, de que é muito mais fácil cuidar de comunidades de menor contingente populacional

que aquelas  de população bem maior, como o Brasil.

Resposta: C
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Analisando a lista de IDH mais detalhadamente, recolheram-se alguns dados apresentados abaixo, permitindo
análises e comparações. Observe-os. Mediante estudos da situação socioeconômica mundial e tendo em vista

os dados contidos no gráfico, conclui-se:

I. O Brasil encontra-se numa posição intermediária no cômputo do IDH mundial, mas em relação aos BRICS, sua posição
é uma das melhores. Isso se deve ao gigantismo das populações de Índia e China e à baixa renda da África do Sul, o
que reduz o valor do índice desses países;

II. A posição do Brasil no IDH de 2013, 79.° lugar, o coloca entre os países de IDH de nível médio;

III.Uma das principais causas que deixam o IDH brasileiro na 79.a posição é sua baixa média de escolaridade, cerca de
sete anos, que, quando comparada a índices europeus ou norte-americanos (em torno de 11 e 12 anos), acaba
rebaixando-o;

IV.A posição do IDH dos EUA é produto geral da queda de seu PIB, que acabou ultrapassado pelo chinês em 2013.

(Folha de S.Paulo, 25/7/2014.)

Estão corretas:

a) I e III; b) I e II; c) II e III; d) III e IV; e) II e IV.

Resolução
Em II, na 79.a posição, o IDH do Brasil é considerado elevado; em IV, apesar do enorme crescimento, o PIB da China

ainda não ultrapassou o PIB dos EUA.

Resposta: A

A partir de 1984, com a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido popularmente
como MST, passou a ocorrer uma série de invasões de terra promovidas por essa ONG. Tal atitude evidenciou

que a concentração de terras no Brasil é um sério problema, o que levou os governos de momento a promover políticas
de assentamento rural. Mais recentemente, as invasões passaram a se suceder também nas cidades, com o surgimento
do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, cujas invasões se justificam pelo(a)
a) controle governamental do crescimento das cidades, determinado por lei federal que reduz a oferta de moradia urbana

para a população imigrante;
b) expansão vertical das cidades, nas quais o acesso aos edifícios de apartamentos é vetado às populações sem-teto;
c) limitação determinada pelo Estatuto das Cidades, que reduziu o crescimento demográfico das regiões metropolitanas

brasileiras. Assim, impedidos de entrar nas cidades, os militantes do MTST apelam para invasões;
d) intensa especulação imobiliária, com o encarecimento do custo do solo urbano e a imobilização de extensas áreas com

terras disponíveis sem uso;
e) disponibilização por parte do governo estadual das áreas de manancial próximas às represas, o que levou enormes

contingentes de sem-teto para essas regiões.

EXPECTATIVA
DE VIDA
Ao nascer, em anos

73,9

ESCOLARIDADE*
Média, em anos

7,2

RENDA
PER CAPITA**
Em dólares

14 275
OS CINCO PRIMEIROS E O BRASIL

Noruega

Austrália

Suíça

Holanda

Estados Unidos

BRASIL

0,944

0,933

0,917

0,915

0,914

0,744

1.o

2.o

3.o

4.o

5.o

79.o

*Considerando a população acima de 25 anos           **Em paridade do poder de compra

DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS BRICS

Rússia

China

África do Sul

Índia

0,778

0,719

0,658

0,586

0,744
57.o

91.o

118.o

135.o

BRASIL79.o

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Brasil está na 79. posição no globala ranking
(estava anteriormente no 80. lugar)o
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Resolução
Nas grandes cidades brasileiras, a especulação imobiliária se intensifica, fazendo crescer desproporcionalmente

o preço do solo urbano. Ao mesmo tempo, as populações não param de crescer, incrementadas pelas correntes

imigratórias que ainda persistem em direção às cidades. Paralelamente, a especulação imobiliária faz com que

muitas áreas urbanas fiquem sem uso específico, o que, de certa forma, incentiva o processo de invasão.

Resposta: D

Atentando para o mapa do Ceará, que mostra as regiões geográficas do estado e suas principais atividades,
conclui-se que as regiões que apresentam maior possibilidade de ser atingidas pelo fenômeno das secas são

as de número:

(Estado de S.Paulo, 4/7/2014.)

a) 1, 3 e 4; b) 4, 6 e 7; c) 2, 3 e 4; d) 1, 3 e 5; e) 2, 4 e 6.

Resolução
O Ceará tem quase todo seu território incluso na região do Polígono das Secas, área sujeita às secas, criada

pelo governo federal na década de 1950. Entretanto, as áreas onde a incidência da seca é maior são aquelas

mais interiores, como as regiões 4 (Sertões), 6 (Centro-Sul) e 7 (Sul).

Resposta: B

3

2

5
4

6

7

1

PERFIL DAS REGIÕES

2 - NORTE
A região engloba o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém, que conta com a
presença de diversas indústrias e de
terminais de cargas e contêineres que
oferecem suporte ao terminal portuário.

São Gonçalo doAlguns municípios:
Amarante, Baturité e Caucaia.

3 - METROPOLITANA DE FORTALEZA
Destaque para o turismo e a presença
de indústrias de extração mineral e do
setor de construção civil.

Fortaleza, EusébioAlguns municípios:
e Pacajus.

4 - SERTÕES
Pecuária de caprinos, ovinos e aves.
Também há produção agrícola de feijão
e milho, as principais culturas do estado.

Quixadá, AcopiaraAlguns municípios:
e Quixeramobim.

1 - NOROESTE
Grande participação da agricultura,
com destaque para a produção de frutas
(coco, banana, manga e maracujá).
Na região, encontram-se também
agroindústrias.

Sobral, TianguáAlguns municípios:
e Camocim.

6 - CENTRO-SUL
Agricultura, com destaque para a
produção de feijão, milho e banana.

Iguatu, LavrasAlguns municípios:
da Mangabeira e Várzea Alegre.

7 - SUL
Produção de mandioca, cana-de-
açúcar, milho e banana. A região
tem recebido investimentos
industriais nos setores de
transformação de construção civil.

Juazeiro doAlguns municípios:
Norte e Crato.

5 - JAGUARIBE
Agropecuária, com presença de
produtores de cabras, coco e
banana e empreendimentos no
campo de agricultura irrigada.

Jaguaribe,Alguns municípios:
Limoeiro do Norte e Morada Nova.
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O Brasil desenvolveu, ao longo de sua história, um caráter agropastoril, tornando-se um dos maiores
exportadores mundiais de commodities dessa área. O gráfico abaixo mostra o comportamento recente de

algumas safras brasileiras:

(Folha de S.Paulo, 2/7/2014.)

O comportamento das commodities em questão mostra que
a) houve crescimento nas exportações de todos os produtos;
b) as exportações de carne dobraram entre 2012 e 2013;
c) as exportações de açúcar reduziram-se à metade;
d) a soja continua soberana entre as exportações brasileiras;
e) apenas o fumo, o milho e a celulose apresentaram quedas nesse período.

Resolução
A soja tornou-se o grande produto de exportação agrícola do Brasil desde a década de 1990, e segue dominante

na pauta de exportações brasileiras.

Resposta: D

DESTAQUES NO ANO
Exportações de janeiro a junho, em US$ bilhões

Fumo Milho Celulose Café Açúcar Carnes Complexo
soja

2013

2014
$

1,3
0,8

2,4

1,1

2,5 2,6 2,62,4

5,5

4,0

5,6
6,6

17,2

20,1

US$ 56 bi
foi quanto somaram
as exportações de
produtos básicos

33

ENEM/2014 – 23

ENEM_PROVA_27_9_3_ALICE  22/08/14  12:15  Página 23



O mapa a seguir destaca a distribuição mundial da incidência da dengue:

(Folha de S.Paulo, 29/6/2014.)

Essa distribuição geográfica da doença no leva a concluir que
a) a doença só incide em áreas tropicais, onde seu transmissor, o mosquito aedes aegypti, é endêmico;
b) não há possibilidade de a doença ser transmitida em regiões temperadas, devido ao clima mais frio, que inibe a

procriação dos transmissores;
c) países da América do Sul, como a Argentina, temperada, estão livres da doença;
d) em função de suas excelentes condições de saúde e higiene, a Europa está livre da contaminação;
e) apesar de endêmica de regiões tropicais, a doença pode ser transportada para regiões mais frias, por viagem de

indivíduos contaminados.

Resolução
O mosquito transmissor, bem como o vírus da doença, adaptam-se melhor em áreas quentes, tropicais, o que

explica sua alta incidência em América do Sul e Central, África e sul da Ásia. Porém, a intensa circulação de

pessoas no mundo atual acaba levando a doença para áreas temperadas e, assim, ela aparece também na Europa

e em outras áreas temperadas.

Resposta: E
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Atente para o texto retirado do artigo “O Limite do Capital”, de José Arbex, na revista Caros Amigos n.° 208,
de 2014:

“Explosão demográfica e degradação ambiental são duas tendências de longa duração, e a desigualdade da renda é a
terceira. Trata-se de um antigo problema que novamente vem à tona. Estamos todos conscientes de que a desigualdade
cresce na maioria dos países. Sete entre dez pessoas vivem em países onde a desigualdade cresceu nas últimas três
décadas. Alguns números são assustadores – de acordo com a Oxfam, os 85 mais ricos do planeta somam uma fortuna
equivalente à da metade mais pobre da população mundial. Nos Estados Unidos, o nível de desigualdade é o mesmo
que existia antes da Grande Depressão, e o contingente dos mais ricos, formado por 1% da população, abocanhou 95%
dos ganhos sobre a renda, enquanto 90% ficaram mais pobres. Na Índia, o número de bilionários foi multiplicado por doze
em quinze anos, o suficiente para eliminar duas vezes o nível de pobreza absoluta naquele país”.

Segundo Arbex, essa declaração foi proferida pela presidente do FMI, Christine Lagarde. Poderíamos afirmar que a
situação descrita se refere
a) ao atual período da globalização, na qual os processos concentradores de renda foram intensamente exacerbados pela

disseminação da especulação financeira do capital global;
b) ao processo de concentração de capital gerado durante a Guerra Fria, na qual as políticas de bem-estar social

permitiram o surgimento de grandes bancos;
c) aos desequilíbrios econômicos gerados durante o período entre-guerras, responsáveis por crises como a de 1929;
d) ao período compreendido pela II Guerra Mundial, no qual os esforços de guerra levaram ao processo de concentração

descrito;
e) à situação observada nos países subdesenvolvidos do sul, pois o processo de concentração de renda só é possível

nos países ricos.

Resolução
As críticas se direcionam ao processo de concentração de renda desencadeado pela fase atual de globalização,

na qual as instituições financeiras obtiveram liberdade por conta de processos de desregulamentação da

economia. Isso acaba por gerar absurdas distorções em detrimento das populações mais carentes.

Resposta: A

Atente para o cabeçalho do artigo “Descobrindo O Tratado”, publicado na revista Le Monde Diplomatique
Brasil, de julho de 2014:

“As eleições europeias de maio [2014] testemunharam uma rejeição crescente às políticas predominantes no Velho
Continente. A resposta de Bruxelas à reprovação popular? Acelerar a conclusão de um acordo secreto com Washington
para criar o Grande Mercado Transatlântico (GMT) – uma resposta paradoxal se considerarmos que as privatizações e a
liberalização comercial constituem os dois dogmas centrais da atual União Europeia (U.E.) (...).”

Esse novo acordo
a) substituirá completamente o NAFTA norte-americano, pois sua existência não terá mais sentido no momento em que

uma organização maior se estabelecer;
b) poderá incluir o MERCOSUL, que se tornará um complemento do acordo e permitirá a integração do Cone Sul da

América do Sul no grande comércio mundial;
c) aumentará certamente o comércio entre os EUA e a União Europeia, concentrando elevada parcela do mercado

mundial, com possíveis prejuízos para os mercados periféricos menores;
d) terá a inclusão da China, constituindo o maior mercado mundial;
e) não poderá constituir-se, pois os estatutos, tanto da União Europeia quanto do NAFTA, impedem a formação de

mercados monopolistas.

Resolução
Seguindo as tendências de liberalização comercial próprias da atual fase da globalização, e consequente processo

de concentração de renda, deverá constituir-se nos próximos anos um acordo comercial entre EUA e União

Europeia.

Resposta: C
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Após a questão ucraniana, na qual a Rússia foi acusada de manipular os movimentos separatistas do leste do
país, passou a sofrer, por causa disso, algumas sanções econômicas por parte de Europa e EUA. O mapa abaixo

mostra os principais fluxos comerciais da Rússia:

(Gazeta Russa, 2/7/2014.)

Esse mapa e demais conhecimentos sobre a atual situação da Rússia permitem afirmar que
a) o comércio do Brasil com a Rússia é o maior dentro da organização dos BRICS;
b) as transações comerciais da Rússia com a Europa, que são o destaque entre os dados apresentados, podem ser

prejudicadas pela crise ucraniana;
c) devido às diferenças ideológicas e geoestratégicas, o comércio da Rússia com a China é reduzido;
d) o comércio entre EUA e Rússia é superavitário para os norte-americanos;
e) é bem provável que a Rússia importe da China principalmente matéria-prima, como petróleo e minérios.

Resolução
Os europeus hesitam em impor sansões à Rússia em função da crise ucraniana, pois o comércio intenso entre

os dois pode ser prejudicado, principalmente no caso de petróleo, gás natural e outras matérias-primas que a

Rússia fornece.

Resposta: B

ChinaEUAEUA

UEUE

US$ 169 bi

US$ 11 bi

US$ 3,1 bi

US$ 2,8 bi

US$ 27 bi

US$ 292 bi

US$ 49,6 bi
US$ 39,5 bi

Rússia

Na lista dos países que mais importam
dos Estados Unidos, a Rússia figura em
20. lugar, enquanto entre os maioreso

importadores da Rússia, os EUA ocupam
a 5. posição.a

A União Europeia é a maior
importadora de produtos russos,

enquanto a Rússia ocupa a terceira
posição entre os países que mais

importam da União Europeia.

A China é a segunda maior importadora
de produtos russos no mundo, enquanto
a Rússia ocupa a 10. posição entre osa

maiores importadores de produtos
chineses.

TROCAS COMERCIAIS COM A RÚSSIA
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Um dos indicadores sociais da maior importância é a taxa de mortalidade materna. Ela pode revelar os níveis
socioeconômicos do país e sua queda pode indicar melhorias pelas quais o país vem passando. 

Assim pensando, observe a série de dados que se fornecem abaixo:

Costa do
Marfim

Costa do
Marfim

Guiné
Equatorial

África do Sul

Madagascar

Serra
Leoa

CamarõesCamarões

RuandaRuanda

Iraque

Laos

CambojaCamboja
Filipinas

Brasil

Guatemala

Peru

0,2%
é o aumento anual

das taxas de
mortalidade materna

entre 2000 e 2013

0,5%
é o aumento anual

das taxas de
mortalidade materna

entre 2000 e 2013

1 100 mulheres
entre cada 100 mil morrem
durante a gravidez, parto

ou até 42 dias
após o nascimento

do bebê89
é a taxa de mortalidade

materna em 2013

4,2% é a média de
redução anual das taxas
de mortalidade materna

1980 2000 2013

MADAGASCARÁFRICA
DO SUL

IRAQUE GUATEMALA BRASIL CAMARÕES

Países com menores reduções da mortalidade materna
Morte a cada 100 mil nascidos

110
71 67

150 150 140

270

160 140 120
85 69

740

550

440

740

590

720

38

ENEM/2014 – 27

ENEM_PROVA_27_9_3_ALICE  22/08/14  12:15  Página 27



(Folha de S.Paulo, 30/7/2014.)

A sequência de dados permite algumas análises, entre as quais estão corretas:

I. Países como Iraque, África do Sul e Brasil apresentaram baixas quedas nas taxas de mortalidade materna, pois já
diminuíram suas taxas ao mínimo possível, não necessitando de outras medidas para melhorar as condições das
mães;

II. As maiores taxas de mortalidade materna ocorrem na África, em países como Serra Leoa, Costa do Marfim e Guiné
Equatorial, onde as condições de vida são precárias;

III.Também na Ásia Meridional, condições precárias tornam as taxas de mortalidade materna elevadas, como em
Camboja, Laos e Filipinas;

IV.Medidas profiláticas adotadas em Ruanda, Laos, Camboja e Guiné Equatorial fizeram cair consideravelmente as taxas
de mortalidade materna desses países. 

a) I e II; b) Todas as afirmativas; c) Nenhuma delas; d) Apenas a II; e) II, III e IV.

Resolução
Em I, os países assinalados, Iraque, África do Sul e Brasil, ainda têm muito a fazer para melhorar as condições

de vida de suas populações femininas, reduzindo, assim, as taxas de mortalidade materna.

Resposta: E

1980 2000 2013

CAMBOJARUANDA LAOS GUINÉ
EQUATORIAL

Maiores reduções na mortalidade materna
Morte a cada 100 mil nascidos

1 400

1 000

320

1200

540

170

1 100

600

220

1 600

790

290

ENEM/201428 –

ENEM_PROVA_27_9_3_ALICE  22/08/14  12:15  Página 28



Atente para o texto que descreve um importante e recorrente fenômeno climático:

“__________________ vem aí. É certo que o ano de 2014 verá repetir-se o aquecimento anormal das águas do

Pacífico Leste que costuma pôr a atmosfera mundial em polvorosa. Estima-se que a probabilidade de ele chegar antes

de setembro seja de 70%, e de outros 80% até o mês de dezembro.” (...)

“Os maiores estragos causados pelo fenômeno se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ocasiona estiagens

graves. No último _____________________ de grande intensidade, de 1997-8, a floresta ressequida pegou fogo em

Roraima, levando à destruição de 11 mil km² de matas. Em outra ocasião, entre 1982 e 83, prolongou uma seca iniciada

em 1979 que pode ter feito mais de 100 mil mortos no Nordeste.” 

É mais provável que o fenômeno descrito no texto seja o(a)
a) efeito estufa;
b) aquecimento global;
c) destruição da camada de ozônio;
d) El Niño;
e) La Niña.

Resolução
O El Niño consiste num processo de aquecimento das águas do Pacífico equatorial desencadeado pelo

enfraquecimento ou desaparecimento dos ventos alísios na costa das Filipinas por volta do mês de maio. A

seguir, essa massa de água aquecida se desloca pelo Oceano Pacífico, por volta da linha do Equador, atingindo

a costa oeste da América do Sul por volta de dezembro. Provoca alterações no clima de monções asiático e

interfere em ventos, chuvas e temperaturas das águas do Atlântico, no Mar do Caribe, além de interferir nas

chuvas do território sul-americano. Seu período de ocorrência é incerto,  com intervalos variando de 3 a 7 anos.

Resposta: D

Abaixo se observam duas pirâmides etárias representando os bairros de Guaianases e da Lapa, no município
de São Paulo, de acordo com a população de 2010. Observe-os:

(Boletim CEInfo, 2013, Prefeitura do Município de São Paulo.)

Estabelecendo-se uma comparação, conclui-se:
a) Enquanto a pirâmide de Guaianases se assemelha àquelas de países subdesenvolvidos, a pirâmide da Lapa indica uma

população envelhecida;
b) As pirâmides indicam que a população do município de São Paulo apresenta comportamento uniforme em todos os

bairros da capital;

75 e mais
70 - 74 anos

60 - 64 anos
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45 - 49 anos

35 - 39 anos
30 - 34 anos
25 - 29 anos
20 - 24 anos
15 - 19 anos
10 - 14 anos

5 - 9 anos
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55 - 59 anos

65 - 69 anos
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Guaianases
75 e mais

70 - 74 anos
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c) No bairro de Guaianases, a principal preocupação deve centrar-se na oferta de políticas de saúde para a população
envelhecida;

d) Na Lapa a preocupação deve voltar-se para oferta de escolas de ensino fundamental para imensa população jovem;
e) A disposição demográfica presenciada na Lapa é uma exceção no Brasil, um país de população reconhecidamente

jovem.

Resolução
O processo de envelhecimento da população brasileira é registrado em todas as regiões do País, mesmo

naquelas regiões mais pobres. No caso das pirâmides apresentadas, observam-se dois extremos: um bairro,

Guaianases, com população jovem, já mostrando que as taxas de natalidade se encontram em queda, e outro,

a Lapa, com enorme predomínio de população adulta e idosa.

Resposta: A

A Região Centro-Oeste, em especial o Mato Grosso, está-se tornando uma das maiores produtoras de grãos
do Brasil, com fornecimento de algodão em caroço, milho e soja, principalmente para o mercado externo. A

infraestrutura para o escoamento dessa produção é apresentada no cartograma abaixo:

(Folha de S.Paulo, 23/6/2014.)

Conhecendo o restante da infraestrutura de transportes do Brasil, conclui-se que
a) o único meio de escoamento disponível para as safras do Mato Grosso se encontra na Região Sudeste, através dos

portos de Santos e Vitória;
b) em função de sua posição geográfica privilegiada, localizada no centro do País, o Mato Grosso tem acesso aos meios

de escoamento tanto pelo Sudeste quanto pelo Norte;
c) a infraestrutura atualmente existente é insuficiente para o escoamento da produção de grãos do Mato Grosso;
d) o sistema de escoamento dispõe de apenas um modal, o que dificulta muito o escoamento dos grãos do Mato Grosso;
e) o percurso para o Pacífico através do Acre não se configura como opção, pois o melhor caminho para o mercado

consumidor da China se dá pelo Oceano Atlântico.

Pederneiras

Araguari

São Simão

Vitória

Santos

Alto Araguaia

Sapezal

Cuiabá

Sorriso
Querência

MATO GROSSO

SantarémManaus

Porto Velho

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia
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Resolução
Apesar das distâncias e da estrutura ainda precária das vias de escoamento, o Mato Grosso conta com a

vantagem de dispor de uma posição central que lhe permite o acesso a diversas regiões do Brasil. Além disso,

o sistema, mesmo com problemas, conta com diversos modais de transporte, como rodovias, ferrovias e

hidrovias.

Resposta: B

Muito criticados por não ter referendado o protocolo de Kyoto, os EUA tentam remediar a situação. Notícias
recentes dão conta de que o presidente Barack Obama aprovou leis para reduzir as emissões do país em 30%.

Observe o gráfico com mais algumas informações a respeito da emissão de poluentes:

• Quanto os maiores emissores contribuem com o aquecimento global e quanto cada país se comprometeu a

reduzir seu impacto

Metas de redução

China: de 40% a 45% até 2020, na comparação com 2005

EUA: anunciaram ontem meta de reduzir em 30% as emissões de energia até 2030, em relação aos patamares de 2005

União Europeia: de 20% a 30% até 2020 em relação a 1990

Índia: de 20 a 25% até 2020 em comparação com 2005

Rússia: abandonou o Protocolo de Kyoto e não tem novas metas

Japão: abandonou o Protocolo de Kyoto e não tem novas metas

Brasil: de até 39% até 2020

(Folha de S.Paulo, 3/6/2014.)

Observa-se que:

I. Entre os países emissores de poluentes, o caso da China é o mais sério, com a emissão intensificada a partir de
2002, exigindo medidas para que se reduzam as emissões em até 50%;

II. A medida adotada pelo presidente dos EUA se configura uma medida demagógica, pois os EUA já estão reduzindo
suas emissões de poluentes;

III.O país que apresenta o maior crescimento na emissão de poluentes é a Rússia, em função do uso intenso de petróleo
e carvão; já a Índia viu reduzida sua emissão de poluentes, a partir do momento em que deixou de usar o carvão
mineral como fonte de energia e passou a utilizar energia nuclear;

IV.Devido às suas baixas emissões, o Brasil não precisa adotar medidas para a redução de poluentes, recebendo um
bônus do Protocolo de Kyoto.

Estão corretas: 
a) I e II; b) II e III; c) Apenas a I; d) III e IV; e) II, III e IV.

Em bilhão de toneladas de CO - equivalente2

China

EUA
União
Europeia

Índia
Rússia
Japão
Brasil*
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Resolução
Em II, ao contrário, a medida adotada pelo presidente dos EUA é mais que necessária, pois a emissão de

poluentes do país está entre as maiores do mundo; em III, a Rússia estabilizou suas emissões e a Índia cresceu

sua emissão de poluentes; em IV, é necessário que o Brasil também reduza sua emissão de poluentes,

colaborando com o esforço mundial.

Resposta: C

No mês de maio de 2014, alguns bairros da cidade de São Paulo foram atingidos por chuvas de granizo; o
volume de gelo resultante foi de tal ordem que chegou a demorar quatro dias para derreter. Para que o

granizo ocorra, é preciso que as gotas de chuva atinjam temperaturas baixas e tal fato surge quando
a) há a atuação da massa Tropical atlântica;
b) uma frente fria se estabiliza sobre a cidade;
c) o calor provoca a formação de correntes de ar ascendentes;
d) a massa Equatorial continental atua, vinda da Amazônia;
e) ocorre a penetração da massa Polar atlântica, formando uma frente fria.

Resolução
No processo de formação do granizo, ocorre inicialmente a ascensão da umidade do ar, formando nuvens que

precipitam. As gotas da chuva são, então, carregadas para camadas superiores da atmosfera, por onde penetrou

a frente fria, e congelam, precipitando-se a seguir na forma de gelo.

Resposta: E

O comportamento da economia dos EUA é motivo de preocupação mundial: seu bom ou mau desempenho
pode interferir nas demais economias em função da interdependência do mundo globalizado. 

Observe o gráfico abaixo:

(Folha de S.Paulo, 3/5/2014.)
O que se depreende do gráfico é
a) que a economia norte-americana retomou sua antiga pujança, assumindo um crescimento em níveis superiores aos

da China;
b) os EUA conseguiram eliminar o problema do desemprego, por meio do taylorismo, que correlaciona o trabalho humano

ao uso da robotização;
c) os altos índices de desemprego observados a partir de 2009 se relacionam com a concorrência com o México, que

oferece mão de obra barata nas suas indústrias maquiladoras;
d) atingido pela crise financeiro-imobiliária de 2008, só em 2014 os EUA vêm recuperando os níveis de emprego pré-crise;
e) os elevados níveis de desemprego que se observaram entre 2009/12 se devem à concorrência com a China, que

vendia bens de consumo baratos aos EUA, provocando o fechamento de indústrias estadunidenses.
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Resolução
Os próprios EUA foram os responsáveis pela deflagração da crise financeiro-imobiliária de 2008, que resultou em

elevados níveis de desemprego. Uma série de medidas adotadas pelo governo estadunidense conseguiu, a duras

penas, reverter o processo, reduzindo o nível de desemprego.

Resposta: D

Observe o texto que se segue:     

A economia chinesa poderá ultrapassar os Estados Unidos neste ano para se tornar a maior do mundo, se medida pela
Paridade do Poder de Compra (PPP na sigla em inglês), critério que considera diferenças de preços e permite fazer
comparações entre o PIB de diferentes países. Estudo divulgado nesta quarta-feira mostra ainda que a Índia superou o
Japão e é a terceira maior economia mundial desde 2011, quando é utilizado o mesmo parâmetro.

Em 2005, a China tinha uma economia que era equivalente a 43% da norte-americana. Em 2011, essa proporção já era
87% da economia dos EUA, ou 13,50 trilhões de dólares, em dados revisados. Se o resultado de 2011 for projetado para
2014 com base nos índices de crescimento registrados desde então, é possível que a China se torne a maior economia
do mundo ainda neste ano.

1. Avanço. O espetacular crescimento chinês reduziu a diferenca entre o país e o Estados Unidos. De acordo com o
levantamento, em 2005, a China tinha uma economia equivalente a 43% da norte-americana. Em 2011, essa relação
subiu para 87%. O cálculo é feito em Paridade do Poder de Compra, critério que permite fazer comparação entre
diferentes economias.

2. Renda. Apesar do avanço econômico registrado nos últimos anos, o PIB per capita da China ainda é baixo. De acordo
com o estudo, equivale a um quinto da renda norte-americana (US$ 50 mil). No caso brasileiro, a renda média é de
US$ 13,46 mil, um pouco acima da média mundial.

(O Estado de S.Paulo, 1.°/5/2014.)

A partir do texto, depreende-se que
a) apesar do PIB dos EUA ainda ser maior que o da China, comparando-se a paridade de compra, é possível que a China

ultrapasse os norte-americanos em 2014;
b) a economia norte-americana está em plena decadência, perdendo rapidamente posições na economia mundial;
c) pelo mesmo critério (paridade de poder de compra), o Japão ainda mantém sua posição de destaque na economia

mundial, como a terceira maior;
d) o crescimento econômico da China é tanto do PIB quanto da renda per capita, tendo ultrapassado os EUA nos dois

quesitos;
e) o crescimento da economia da China permitiu que o país ultrapassasse também a renda per capita do Brasil.

Resolução
A pujança econômica da China impressiona em função do seu ritmo sustentável de crescimento, o que faz com

que se torne uma ameaça real para a posição dos EUA, os quais ainda possuem a maior economia do mundo

sustentada pelos estadunidensess.

Resposta: A
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(VUNESP) – Apesar de viverem num país tropical, brasileiros adoram esquiar na neve. Na temporada de
inverno, as estações de esqui chilenas e argentinas ficam lotadas de brasileiros. Considere um esquiador, de 

peso P, descendo uma rampa de inclinação constante α com a horizontal, com velocidade constante de módulo V. As
forças resistivas são: devida ao ar, diretamente proporcional à velocidade (Fr = kV), e devida à neve, dependente do
coeficiente de atrito μ e de α.

A constante resistiva do ar (k) assume a expressão

a) k = b) k = c) k = 

d) k = e) k = 

Nota: Admita que o esquiador escorrega sem usar os bastões que leva em suas mãos.

Resolução

 Sendo a velocidade constante, a força resultante é nula:

Pt = Fr + Fat

mg sen α = kV + μ mg cos α

kV = P(sen α – μ cos α)

Resposta: D

46

P . (cos α – μ . sen α)
–––––––––––––––––––

V

P . (μ cos α – sen α)
–––––––––––––––––––

V

P . (μ sen α – cos α)
–––––––––––––––––––

V

P . (sen  α – μ . cos α)
–––––––––––––––––––

V

μ . P (sen α – cos α)
–––––––––––––––––––

V

P (sen α – μ cos α)
k = –––––––––––––––––––

V
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(UnB) – Na figura a seguir, um diagrama representa as forças em um sistema motoqueiro-moto. A moto realiza
uma curva circular e horizontal de raio r e está com velocidade escalar constante V. Na figura, as forças

peso, normal e de atrito correspondem, respectivamente, a 
→
P, 
→
N e 

→
Fa. A força de atrito está com intensidade máxima.

Não considere o efeito do ar.

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

1. O referido raio da curva (r) pode ser determinado pela expressão r = , em que V é a velocidade escalar da moto,

g é o módulo da aceleração da gravidade e μ é o coeficiente de atrito entre piso e pneus.

2. Na situação descrita, a força de atrito desempenha o papel de força resultante centrípeta.

3. A força normal 
→
N e o peso 

→
P têm intensidades iguais.

Está correto o que se afirma em:
a) 1, 2 e 3. b) 1, apenas. c) 2, apenas. d) 3, apenas. e) 2 e 3, apenas.

Resolução

1) (V) Fatmáx
= Fcp

μ mg = ⇒

2) (V)

3) (V) A resultante vertical é nula.

Resposta: A

(UFPB) – Em uma mina de carvão, o minério é transportado para fora da mina por meio de um vagão gôndola.
A massa do vagão mais a carga de carvão totalizam duas toneladas. A última etapa do translado do

vagão ocorre em uma região completamente plana e horizontal. Um cabo de aço, com uma das extremidades acoplada
ao vagão e a outra a um motor, puxa o vagão do interior da mina até o final dessa região plana. Considere que as rodas
do vagão estão bem lubrificadas a ponto de poder-se desprezar o atrito das rodas com os trilhos. Não considere o efeito
do ar. Durante esse último translado, o motor acoplado ao cabo de aço executa um trabalho de 4,0 . 103J.

Nesse contexto, considerando-se que o vagão, no último translado, partiu do repouso, é correto afirmar que esse vagão
chega ao final da região plana com uma velocidade de módulo:
a) 10,0 m/s b) 8,0 m/s c) 6,0 m/s d) 4,0 m/s e) 2,0 m/s

V2

r = ––––
μg

V2

–––––
μg

mV2

–––––
r
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Resolução
TEC: τmotor = �EC

τmotor = –

4,0 . 103 = V2

V2 = 4,0 ⇒
Resposta: E

(VUNESP) – Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento. O vento
gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Para aproveitar melhor a energia

eólica, os moinhos devem ser construídos afastados do chão. Isso porque a velocidade do vento aumenta com a altura.
A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o tamanho das suas hélices e do regime de
ventos na região em que está instalada.

A potência real de um moinho que é totalmente transformada em energia elétrica pode ser calculada por meio da
expressão: Preal = 0,50 . R2 . μ . V3, em que Preal é a potência real, μ é a massa específica do ar nas condições de
operação, V o módulo da velocidade do vento antes de incidir sobre as pás e R o raio das pás. A situação ideal é que o
ar tenha massa específica μ de 1,3 kg/m3, as pás tenham raio R de 30m e a velocidade do vento tenha módulo V igual
a 20m/s. O moinho funciona em média 5 horas por dia, aproveitando as melhores condições. A energia elétrica mensal
produzida, em MWh, vale:
a) 702 b) 279 c) 240 d) 210 e) 180

Resolução

1) Preal = 0,50 R2 μ V3

Preal = 0,50 . 900 . 1,3 . 8,0 . 103W

Preal = 46,8 . 105W = 4,68MW

2) E = Pot . �t

E = 4,68MW . 5 . 30h

Resposta: A

49

E = 702 MWh 

2,0 . 103

–––––––
2

V = 2,0m/s

mV0
2

––––––
2

mV2

–––––
2
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(FEPESE) – A Kingda Ka é atualmente a mais alta montanha russa do mundo, chegando a 125m de altura (a altura
de um prédio de 36 andares). Localizada no parque Six Flags Great Adventure, EUA, ela foi inaugurada em 2005.

Considerando-se que um carrinho nessa montanha russa parta do repouso do ponto mais alto dela, que a gravidade
local tenha módulo igual a 10m/s2 e que todas as forças dissipativas sejam desprezadas, a velocidade escalar máxima
atingida é igual a:
a) 90km/h b) 100km/h c) 180km/h d) 190km/h e) 210km/h

Resolução
Conservação da energia mecânica:

Ef = Ei

= m g H

Vmáx = ����2 g H = �������   2 . 10 . 125 (m/s)

Resposta: C

(UFTM-MG) – A secção de fibra óptica esquematizada permite a propagação de um feixe luminoso no seu
interior sem que haja perdas significativas.

(http://www.nti.ufpb.br/�beti/pag-redes/cabos)

A luz é guiada pela fibra óptica sem que ocorra transmissão para o revestimento porque
a) o índice de refração absoluto da fibra óptica é maior do que o do revestimento, o que permite que toda a luz se refrate.
b) o índice de refração absoluto da fibra óptica é menor do que o do revestimento, o que ocasiona a reflexão total da luz.
c) o índice de refração absoluto da fibra óptica é igual ao do revestimento, o que permite que a luz se refrate.
d) a luz incide na superfície de separação revestimento-proteção exterior com ângulo igual ao ângulo limite.
e) a luz incide na superfície de separação fibra óptica-revestimento com um ângulo superior ao ângulo limite, provocando

reflexão total da luz.

Resolução
O índice de refração absoluto da fibra óptica é maior que o do revestimento, permitindo que ocorra reflexão

total da luz quando o ângulo de incidência na superfície de separação fibra-revestimento for maior que o ângulo

limite de incidência L.

Resposta: E

Vmáx = 50m/s = 180km/h

51

nrevestimento
sen L = ––––––––––––––

nfibra

m V2
máx

–––––––––
2
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(VUNESP) – A figura mostra uma gravura de Anita Malfatti e sua respectiva imagem conjugada por uma lente.

A distância entre o objeto e o centro óptico da lente é 12,0cm. Os módulos da distância focal da lente e da posição da
imagem em centímetros são, respectivamente:
a) | f | = 6,0 e | p’ | = 3,0
b) | f | = 3,0 e | p’ | = 4,0
c) | f | = 6,0 e | p’ | = 6,0
d) | f | = 6,0 e | p’ | = 4,0
e) | f | = 4,0 e | p’ | = 3,0

Resolução

1) A = 

Da figura: A = 

= 

3f = f – 12,0 ⇒ 2f = – 12,0

f = – 6,0cm (lente divergente)

2) + = 

+ = –

= – – = – ⇒ e 

Resposta: D

(EXÉRCITO BRASILEIRO) – Carlos tem uma lupa cuja lente ele gostaria de saber quantos “graus” tem. Para
isso, pediu ajuda ao seu amigo Daniel, professor de Física do Ensino Médio. Daniel, com a ajuda de Carlos,

pegou uma caixa de fósforos, um pires, uma vela e uma trena, fechou as cortinas e as portas da sala, acendeu a vela,
prendeu-a ao pires e colocou-a em um dos extremos da sala. Segurou a lupa paralelamente à parede oposta e deslocou-a,
horizontalmente, até obter, na parede, a imagem da chama mais nítida que ele conseguiu, que era invertida e menor que
a própria chama. Neste momento, pediu a Carlos que medisse a distância entre a lente e a chama e entre a lente e a
imagem da chama, tendo encontrado 3,0m para a primeira e 25cm para a segunda. Em seguida, pôs-se a calcular quantos
“graus” (vergência, em dioptrias) tinha aquela lente, chegando a um valor de, aproximadamente:
a) +1,50 di b) +4,33 di c) +10,00 di d) +60,00 di e) +75,00 di

53

f
–––––
f – p

1
–––
3

| f | = 6,0cm

p’ = – 4,0cm | p’ | = 4,0cm

1
–––

f

1
–––––
12,0

1
–––
p’

1
–––
6,0

1
–––
p’

1
–––
6,0

1
––––
12,0

3
–––––
12,0

1
–––
p

1
–––
p’

1
–––
3

f
–––––––
f – 12,0
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Resolução

p = 3,0m

p’ = 0,25m

= + 

V = + (di)

V = 0,33 + 4,0 (di)

Resposta: B

Na retina do olho humano, existem dois tipos de cé lulas fotorreceptoras: os cones e os bastonetes. Um fóton
de radiação eletromagnética com energia suficiente provoca uma reação fotoquímica no fo torrecep tor com a

consequente conversão da imagem luminosa em impulsos elétricos nervosos que são enviados ao cérebro. 

A energia E associada a um fó ton é proporcional à sua frequência: E = h f (h = Cons  tante de Planck). Em cada olho,
existem cerca de 6,5 . 106 cones e 120 . 106 bastonetes. Os cones são res ponsáveis pela visão detalhada com a luz do
dia e os bastonetes funcionam de maneira mais eficiente sob luz fraca e são pouco sensíveis a cores.

Os cones são sensíveis às cores primárias: azul, verde e vermelho. As demais cores resultam da combinação das respostas
dos cones às cores primárias. Assim, por exemplo, a luz amarela estimula os cones sensíveis à luz verde e à luz vermelha
de maneira aproxima damente igual.

O daltonismo resulta da ausência de cones sensíveis a uma das três cores primárias.

Considere as proposições que se seguem:
I. Um fóton de radiação infravermelha não tem energia suficiente para sensibilizar a retina e provocar a reação fotoquímica.
II. Um fóton de radiação ultravioleta não tem ener gia suficiente para sensibilizar a retina e provocar a reação fotoquímica.
III.Uma radiação de luz amarela atua apenas sobre os cones sensíveis à luz amarela.
IV.A pessoa que sofre de daltonismo só tem na re tina células do tipo bastonete, que são pouco sen síveis às cores.

Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que:
a) apenas II está correta.
b) apenas III e IV estão corretas.
c) apenas IV está correta.
d) apenas I está correta.
e) apenas I e III estão corretas.

Resolução

I. (V) A frequência da radiação infravermelha é menor que a da luz visível e a energia do fóton é insuficiente

para sensibilizar a retina.

II. (F) A energia do fóton de radiação ultravioleta é maior que a do fóton da luz visível. Ele não sensibiliza a

retina porque não consegue atingi-la, sendo absorvido antes.

III. (F) Não existem cones sensíveis à luz amarela.

IV. (F) O daltonismo resulta da ausência de cones sensíveis a uma das três cores primárias.

Resposta: D
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1
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(UFG) – Ao realizar exames oftalmológicos, em um ambiente pouco iluminado, os jovens J1 e J2 descobriram
que o diâmetro do corpo vítreo de seus olhos é de 18mm (distância do cristalino até a retina).

Nesse exame, descobriu-se que, para J1, as imagens dos objetos são formadas 13mm após o cristalino, enquanto, para
J2, o diagnóstico atestou que ele não vê nitidamente objetos a 25cm do olho. Conforme o exposto, quais são, respec -
ti vamente, os tipos de lentes corretivas que J1 e J2 devem utilizar e quais células responderam mais eficientemente ao
estímulo luminoso?
a) Divergente e convergente, e bastonetes na córnea.
b) Divergente e divergente, e bastonetes na retina.
c) Convergente e divergente, e cones na córnea.
d) Divergente e divergente, e cones na retina.
e) Divergente e convergente, e bastonetes na retina.

Resolução

1) Para o jovem J1, a imagem formou-se antes da retina; ele sofre de miopia e a correção deve ser feita com

lentes divergentes.

2) O jovem J2 tem dificuldade de enxergar objetos próximos do olho, o que caracteriza a hipermetropia e a

correção é feita com o uso de lentes convergentes.

3) Para ambientes de pouca luz, há predominância da ação das células da retina chamadas bastonetes, tornando-

se difícil a distinção de cores.

Resposta: E

(IJSO) – José precisa instalar em sua casa uma lâmpada incandescente. Ele compra uma lâmpada em cujo
bulbo está escrito 60W – 120V. Ao chegar em casa, constata que a tomada é de 220V. Como José possui uma

caixa com vários resistores, ele pretende utilizá-los de modo que a lâmpada funcione normalmente. Para conseguir seu
intento, José instala em série com a lâmpada
a) dois resistores associados em série de 100� cada um ou dois resistores associados em paralelo de 400� cada um.
b) dois resistores associados em série de 200� cada um ou dois resistores associados em paralelo de 300� cada um.
c) um único resistor de 150�.
d) dois resistores associados em série de 200�.
e) dois resistores associados em paralelo de 200�.

Resolução
1) Cálculo da intensidade da corrente elétrica:

P = U I ⇒ 60 = 120 I ⇒

2) Cálculo da resistência da lâmpada:

U = R I ⇒ 120 = R . 0,5 ⇒
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I = 0,5A

R = 240�
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3) Associação:

Req = = 

4) Possibilidades:

1.a: Dois resistores em série de 100� cada um.

2.a: Dois resistores em paralelo de 400� cada um.

Resposta: A

(IBFC) – Numa pequena indústria, são utilizadas 4 máquinas, que, sob tensão de 110V, operam com 3600W
cada uma. Para colocar essas máquinas em funcionamento, o empresário criou um circuito muito simples:

A tabela a seguir estabelece o dimensionamento de cabos e fios elétricos.

Baseados na tabela apresentada, podemos afirmar que, para não correr riscos, esse empresário deve ter utilizado, para
os cabos de tipo B e tipo A, fios cujas secções transversais medem, no mínimo, respectivamente:
a) 2,5mm2 e 25,0mm2

b) 4,0mm2 e 35,0mm2

c) 6,0mm2 e 50,0mm2

d) 6,0mm2 e 35,0mm2

e) 4,0mm2 e 150,0mm2

Secção em mm2 ampères

1,50 15,5

2,50 21,0

4,00 28,0

6,00 36,0

10,0 50,0

16,0 68,0

25,0 89,0

35,0 111,0

50,0 134,0

150,0 372,0
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Resolução
1) Para cada máquina: P = U I1

3600 = 110 . I1 ⇒ I1 = A

O cabo B deve suportar corrente elétrica de 32,7A e deve ter secção mínima de 6,0mm2.

2) Para as quatro máquinas: Itotal = 4 I1 � 131A

O cabo A deve suportar corrente elétrica de 131A e deve ter secção mínima de 50,0mm2.

Resposta: C

(UFRN) – Mauro ouviu no noticiário que os presos de Catanduvas, estavam comandando, de dentro da cadeia,
o tráfico de drogas e fugas de presos de outras cadeias, por meio de telefones celulares. Ouviu também que

uma solução possível para evitar os telefonemas, em virtude de ser difícil controlar a entrada de telefones no presídio,
era fazer uma blindagem das ondas eletromagnéticas, usando telas de tal forma que as ligações não fossem
completadas. Mauro ficou em dúvida se as telas eram metálicas ou plásticas. Resolveu, então, com seu celular e o
telefone fixo de sua casa, fazer duas experiências bem simples.
1.a – Mauro lacrou um saco plástico com seu celular dentro. Pegou o telefone fixo e ligou para o celular. A ligação foi

completada.

2.a – Mauro repetiu o procedimento, fechando uma lata metálica com o celular dentro. A ligação não foi com pletada.

O fato de a ligação não ter sido completada na segunda experiência justifica-se porque o interior de uma lata metálica fechada
a) permite a polarização das ondas eletromagnéticas, diminuindo a sua intensidade.
b) fica isolado de qualquer campo magnético externo.
c) permite a interferência destrutiva das ondas eletromag néticas.
d) fica isolado de qualquer campo elétrico externo, fato conhecido com o nome de blindagem eletrostática.
e) permite a interferência construtiva das ondas eletro mag néticas.

Resolução
No interior de uma estrutura metálica, o campo elétrico é nulo e não podemos receber uma onda eletro magné -

tica, que é formada por um campo elétrico e um campo magnético propagando-se no espaço.

Resposta: D

(UFAM) – A carga elétrica, assim como a massa, é uma propriedade inerente à matéria, estando presente desde
nos corpos grandes até mesmo nos de escala atômica e subatômica. A carga do elétron, e = – 1,6 . 10–19C,

é a menor quantidade de carga negativa que pode ser encontrada de forma isolada no Universo. Do mesmo modo, a carga
do próton, que é igual em módulo, mas oposta em sinal àquela do elétron, é a menor quantidade de carga positiva
encontrada de forma isolada no Universo. Esta ocorrência característica de carga elétrica em unidades elementares é
referida como a quantização de carga elétrica, ou seja, Q = ne. Outra característica importante é a conservação da carga
elétrica. Isso significa que em qualquer interação ou reação os valores inicial e final da carga elétrica total de um sistema
eletricamente isolado devem ser os mesmos. Se, numa atividade experimental no Laboratório de Eletricidade, um aluno
usando uma luva de material isolante encosta numa esfera de alumínio A carregada com carga 12e e, depois, em outra
esfera de alumínio idêntica B, eletricamente neutra e, em seguida, encosta a esfera B em outra esfera, C, também
idêntica, mas inicialmente carregada com carga 8e, podemos afirmar que as novas cargas das esferas de alumínio valem:
a) QA = 7e, QB = 7e e QC = 6e

b) QA = 6e, QB = 7e e QC = 7e

c) QA = 8e, QB = 6e e QC = 6e

d) QA = 4e, QB = 8e e QC = 8e

e) QA = 12e, QB = 4e e QC = 4e

360
–––––

11

I1 � 32,7A
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Resolução
Como o aluno usa uma luva de material isolante, a carga da esfera A não se altera e continua valendo Q’A = 12e.

Quando B é encostada em C, as cargas de B e C ficam iguais:

Q’B = Q’C = = 4e

Resposta: E

(UFG) – A matéria é constituída por átomos que, por sua vez, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons.
No Modelo Padrão proposto por Murray Gell-Mann em 1963, os prótons e os nêutrons são formados por um

conjunto de partículas ainda menores, os quarks. Há seis tipos de quarks: up, down, charm, strange, top e, bottom. Os
prótons e os nêutrons são constituídos somente por quarks up de carga (2/3)e e quarks down de carga –(1/3)e, sendo
e o módulo da carga fundamental. Apesar de suas cargas serem fracionárias, os quarks não são encontrados livres, logo
a carga fundamental continua sendo e. Portanto, prótons e nêutrons são constituídos, respectivamente, por

a) 3 down e 1 down + 1 up.

b) 3 up e 1 down + 1 up.

c) 2 up + 1 down e 2 down + 1 up.

d) 2 up + 1 down e 1 down + 2 up.

e) 1 up + 2 down e 2 down + 1 up.

Resolução

up ... e

dw ... – e

Próton: up – up – dw

QP = e + e – e = e

Nêutron: up – dw – dw

QN = e – e – e = 0

Resposta: C

2
––––

3

2
––––

3

1
––––

3

2
––––

3

1
––––

3

1
––––

3

QC
––––

2
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Um experimento utilizando limões foi realizado em uma sala de aula. Dois pedaços de metais diferentes –
cobre e zinco – foram cravados em um limão e conectados com um fio. Repetiu-se esse procedimento em outros dois 

limões. Em seguida, os seis eletrodos foram conectados entre si, na seguinte série: cobre-zinco-cobre-zinco-cobre-zinco.
Depois, os eletrodos das extremidades foram ligados a uma pequena calculadora, fazendo-a funcionar por alguns minutos.
Todas as conexões foram realizadas com fios de cobre.

Algumas considerações são feitas com base nesse experimento. Analise-as a seguir:

I. Os constituintes químicos dessa bateria são idênticos aos das baterias automotivas.

II. A calculadora funcionaria por um tempo bem maior, caso os eletrodos fossem constituídos, apenas, de um tipo de
elemento químico.

III.O limão contém íons positivos e negativos, que migram para os eletrodos, possibilitando o transporte de carga elétrica
no seu interior.

IV.A corrente elétrica é gerada a partir dos potenciais elétricos dos metais dos eletrodos e flui pelo circuito quando se
conectam os eletrodos à calculadora.

V. O material em um dos eletrodos se oxida espontaneamente, liberando elétrons, enquanto o material no outro eletrodo
se reduz, usando esses elétrons.

Estão corretas
a) I, II e III. b) I, III e V. c) II, IV e V. d) II, III e IV. e) III, IV e V.

Resolução

I. Falsa.

Os eletrodos das baterias automotivas são feitos de outro material (Pb e PbO2).

II. Falsa.

A calculadora não funcionaria, pois deve haver dois eletrodos com potencial de redução diferente.

III. Correta.

Igual a uma célula voltaica.

IV. Correta.

A corrente elétrica é gerada, pois os elétrons do zinco têm maior energia potencial que os elétrons do cobre.

V. Correta.

No anodo ocorre oxidação e no catodo ocorre redução.

Resposta: E
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Em 22 de julho de 2013, a presença de uma massa de ar polar na Região Sul do Brasil abaixou a temperatura,
provocando geadas e neve nas regiões tradicionalmente mais frias. O registro de neve mais surpreendente foi

no Morro do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Algumas rodovias de Santa Catarina ficaram cobertas de
neve e a Polícia Militar Rodoviária realizou a Operação Neve na Pista 2013, na qual uma equipe monitorava as estradas
e, nos trechos mais críticos da serra catarinense, depositou sal (cloreto de sódio) para evitar a formação de gelo.

A respeito desse procedimento, assinale a proposição incorreta.
a) A propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um

soluto não volátil é a crioscopia.
b) O abaixamento da temperatura de solidificação é maior em uma solução 1 mol/L de cloreto de sódio (NaCl) do que

em uma solução 0,5 mol/L de cloreto de cálcio (CaCl2).
c) A adição de cloreto de sódio sobre a neve diminui a pressão de vapor da fase líquida.
d) Uma solução 1 mol/L de glicose (C6H12O6) congela em temperatura mais alta que uma solução 1 mol/L de cloreto de

sódio (NaCl).
e) O cloreto de sódio aumenta a temperatura de solidificação da água, acelerando o processo de degelo da neve.

Resolução
O cloreto de sódio diminui a temperatura de solidificação da água, dificultando a formação de gelo.

Resposta: E

As reações de substituição em aromáticos ocorrem com formação, preferencialmente, de alguns produtos, a
depender do fato de o grupo substituinte ser ortoparadirigente ou metadirigente. Na reação de mononitração

do tolueno, usando o ácido sulfúrico concentrado como catalisador, os produtos orgânicos formados em maior
quantidade, além da água, são:

a) o-nitrotolueno e p-nitrotolueno.
b) m-nitrotolueno.
c) 2, 4, 6-trinitrotolueno.
d) o-nitrotolueno e m-nitrotolueno.
e) 1-metil-2, 4, 6-trinitrobenzeno. 

Resolução

Resposta: A
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H C3 + HONO2

H SO2 4
produtos

o : orto
m: meta
p: para

CH3

+ HONO2
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H SO2 4

CH3

NO2

CH3

o - nitrotolueno

NO2

+ H O2

+ H O2

p - nitrotolueno
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O estado físico de uma substância depende da pressão e da temperatura. Um diagrama de fase é um gráfico
que mostra quais as fases que podem existir numa determinada pressão e temperatura. Nesse diagrama, os

espaços abertos correspondem a regiões com uma única fase. As curvas mostram os pontos nos quais duas fases
coexistem em equilíbrio. O ponto triplo (PT) mostra a condição de temperatura e pressão na qual três fases podem
coexistir. A curva líquido-gás termina em um ponto chamado ponto crítico (PC). Acima da pressão crítica e da temperatura
crítica, as fases líquida e gasosa tornam-se indistinguíveis, recebendo o nome de fluido supercrítico.

A análise do diagrama de fases do dióxido de carbono (CO2) mostra que
a) acima da temperatura de – 56,6°C, o CO2 será encontrado apenas no estado gasoso, independentemente da pressão.
b) na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão do CO2 é de – 78°C.
c) na pressão de 5 atm, independentemente da temperatura, coexistem os três estados físicos do CO2.
d) na pressão de 1 atm, o CO2 pode ser encontrado nos estados sólido e gasoso, dependendo da temperatura. 
e) no ponto B, coexistem duas fases.

Resolução
Abaixo do ponto triplo (5 atm, – 56,6°C), o CO2 só pode existir no estado sólido ou gasoso ou ambos.

No ponto A: CO2 no estado sólido

No ponto B: CO2 no estado gasoso

Resposta: D

A adrenalina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo organismo sob determinadas condições. Observe
sua fórmula estrutural:

Indique o número de isômeros opticamente ativos da adrenalina e apresente a fórmula estrutural do produto da sua
reação de desidratação intramolecular.
a) Dois isômeros; b) Quatro isômeros; c) Dois isômeros;
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d) Quatro isômeros; e) Dois isômeros;

Resolução

São dois isômeros ópticos (dextrogiro e levogiro).

Resposta: C

A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte equação química:

Considere uma solução aquosa com concentração desse ácido igual a 0,05 mol . L–1 e grau de ionização de 20%.

A constante de equilíbrio da reação de ionização é igual a:
a) 2,0 . 10–3

b) 2,5 . 10–3

c) 2,0 . 10–2

d) 2,5 . 10–1

e) 2,0 . 10–1

Resolução

Ka = 

Ka = 

Ka = 2,5 . 10–3

Resposta: B
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Durante as duas últimas décadas, diodos orgânicos emissores de luz (do inglês, OLEDs) têm atraído
considerável interesse, devido às suas aplicações promissoras em monitores de tela plana, substituindo tubos

de raios catódicos (CRTs) ou telas de cristal líquido (LCDs). A configuração típica de um diodo orgânico emissor de luz é
mostrada na figura, sobre um material transparente, que pode ser vidro. São depositados o anodo de óxido de titânio
(transparente), duas camadas de emissores orgânicos e um catodo, a prata.

A figura também mostra a representação da molécula de um desses emissores de luz orgânicos. Pode-se observar que
possui ___________________________, portanto pode reagir como _______________________ de Lewis na presença de
cloreto de alumínio (AlCl3).

As lacunas do texto são corretamente preenchidas por
a) amidas terciárias – ácido.
b) aminas terciárias – base.
c) aminas alifáticas – base.
d) amidas aromáticas – ácido.
e) aminas aromáticas – ácido.

Resolução
Esse emissor de luz orgânico apresenta o grupo característico de uma amina terciária.

Comporta-se como uma base de Lewis, pois o nitrogênio tem um par de elétrons disponível para efetuar a

ligação covalente coordenada.

Resposta: B

As fontes de energia são atualmente objeto de muita discussão e pesquisa. O desenvolvimento industrial e
econômico de um país, por exemplo, depende diretamente de sua matriz energética e de quanto essa matriz

consegue manter-se ativa dentro de uma faixa de tempo aceitável. As fontes de energia buscam necessariamente a
transformação de um tipo de energia em outro, fazendo com que em nossas casas chegue especialmente a energia
térmica e a elétrica. Entre as fontes de energia, as que estão diretamente ligadas com a química são as relacionadas com
os combustíveis fósseis, com a eletroquímica e com a energia nuclear.

Fonte: <http://geografianovest.blogspot.com/2011/03/entenda-energia-nuclear,html> Acesso em: 09 set. 2013.
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Com relação a essas fontes de energia, assinale a opção correta.
a) O petróleo passou a ser considerado um recurso renovável a partir da descoberta do biodiesel no final do século passado.
b) As pilhas são dispositivos que transformam energia química em elétrica a partir da transferência de elétrons de um

metal de maior potencial de redução para outro de menor valor de potencial de redução.
c) A energia nuclear está baseada na quebra de núcleos atômicos e na consequente transformação desses núcleos em

núcleos de átomos menores, não havendo perigo de contaminação do ambiente.
d) Entre os derivados do petróleo, podemos destacar a gasolina, que queima com liberação de energia e variação de

entalpia de combustão em kJ . mol–1 inferior a zero.
e) Nas pilhas, um dispositivo importante é a ponte salina, uma região desse sistema responsável pela passagem dos

elétrons  entre os dois metais envolvidos.

Resolução
O petróleo continua um recurso não renovável de energia.

A transferência de elétrons em uma pilha ocorre do metal de maior potencial de oxidação para o de menor potencial

de oxidação.

Há perigo de contaminação do ambiente quando se usa energia nuclear (isótopos radioativos).

Na ponte salina, temos a migração de ânions para o anodo e cátions para o catodo.

Resposta: D

A reação química entre o gás hidrogênio e o monóxido de nitrogênio, representada a seguir, foi analisada em
duas séries de experimentos.

Na primeira série, a velocidade de reação foi medida em função da concentração de hidrogênio, mantendo-se a con -
centração de monóxido de nitrogênio constante em 1 mol . L–1. Na segunda série, determinou-se a velocidade em função
da concentração de monóxido de nitrogênio, mantendo-se a concentração de hidrogênio constante em 1 mol . L–1. Os
resultados dos experimentos estão apresentados nos gráficos.

A velocidade da reação pode ser calculada pela fórmula:

v = k . [H2]x . [NO]y, sendo:

x: ordem da reação com relação ao H2

y: ordem da reação com relação ao NO

k: constante de velocidade

Os valores de x, y e k (em L2 . mol–2 . min–1) são, respectivamente:
a) 1, 1, 3
b) 2, 2, 6
c) 1, 2, 3
d) 2, 1, 1
e) 1, 2, 6

69
2 H2 (g) + 2 NO (g)  → N2 (g) + 2 H2O (g)
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Resolução
No primeiro gráfico ([NO] = 1 mol/L), quando a concentração de H2 dobra, a velocidade também dobra.

Conclusão: a velocidade é de primeira ordem em relação à substância H2.

No segundo gráfico ([H2] = 1 mol/L), quando a concentração de NO dobra, a velocidade quadruplica. Conclusão:

a velocidade é de segunda ordem em relação à substância NO.

Lei cinética: v = k [H2]1 [NO]2, com x = 1, y = 2 

No primeiro gráfico, para a velocidade igual a 3 mol . L–1 . min–1, temos:

3 mol/L min = k 1 mol/L (1 mol/L)2

k = 3L2/mol2 . min

Resposta: C

Uma substância promissora no combate à dependência de drogas é a ibogaína, que é extraída de um arbusto
africano, a Tabernanthe iboga. Sua fórmula estrutural está representada a seguir:

Sobre a estrutura da ibogaína, é correto afirmar que
a) apresenta as funções éter e amida.
b) pode estabelecer ligações de hidrogênio.
c) os nitrogênios de sua molécula apresentam geometria plana trigonal.
d) apresenta as funções éster e amina.
e) possui três núcleos aromáticos.

Resolução
O composto pode estabelecer ligações de hidrogênio devido à presença do grupo . As funções orgânicas

presentes são: éter e amina. Possui um núcleo aromático. Os nitrogênios de sua molécula apresentam geometria

pirâmide trigonal.

Resposta: B

O processo de eletrólise pode ser empregado para tratar paciente com câncer no pulmão. A terapia consiste
na colocação de eletrodos no tecido a ser tratado e, a seguir, é aplicada uma corrente elétrica originando um

processo de oxirredução. Essa eletrólise gera produtos, como Cl2 e OH–, os quais atacam e destroem as células doentes
que estão na região próxima aos eletrodos. Utilizando eletrodos inertes (platina), as semirreações que ocorrem são:

Analise as afirmações a seguir.

I. No anodo, ocorre liberação de Cl2.

II. O meio fica básico na região próxima ao catodo.

III.A água se oxida no catodo.

Está(ão) correta(s)
a) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas I e II. e) apenas II e III.
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Resolução
I. Correta.

No anodo temos a oxidação do ânion Cl–, de acordo com a equação química:

2Cl– → Cl2 + 2e–

II. Correta.

No catodo temos a redução da água produzindo íons OH–, de acordo com a equação química:

2H2O + 2e– → H2 + 2OH–

III. Errada.

A água se reduz no catodo.

Resposta: D

Em meados de maio de 2013, foram recolhidos diversos lotes de leite não recomendados para o consumo após
ter sido comprovada a adulteração do produto no Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, para

aumentar o lucro, os fraudadores misturavam água e ureia agrícola ao leite. A ureia agrícola consiste em ureia contendo
0,2% em massa de formol e o formol é uma solução aquosa contendo 40% em massa de metanal. Cerca de cinco
empresas de transporte de leite adulteraram o produto “cru” a ser entregue para a indústria. A fiscalização periódica
realizada pelo Serviço de Inspeção Federal detectou as primeiras alterações ainda em julho de 2012, ao realizar testes
de qualidade do produto. A adulteração tinha como objetivo aumentar o volume com água e tentar manter os padrões
do leite. A fraude ocorreu no transporte e não na indústria, mas mesmo depois do processo de pasteurização é possível
detectar a adulteração do produto.

Fórmulas estruturais:

Assinale a proposição incorreta.
a) Em 10kg de ureia agrícola, há 8g de metanal.
b) A solubilidade do metanal em água é maior que a do pentanal.
c) Devido à presença do grupo carbonila, as moléculas de metanal interagem entre si por ligações de hidrogênio.
d) As moléculas de ureia interagem entre si por ligações de hidrogênio.
e) O ponto de fusão da ureia é maior que o do metanal.

Resolução
Devido à presença do grupo carbonila (polar), as moléculas de metanal interagem entre si por forças

intermoleculares do tipo dipolo-dipolo.

10kg de ureia 20g 8g

A solubilidade do metanal em água é maior que a do pentanal, pois a cadeia hidrocarbônica apolar do pentanal

é maior. 

O ponto de fusão da ureia (ligações de hidrogênio) é maior que o do metanal (dipolo-dipolo).

Resposta: C
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Considere o sistema que está em equilíbrio químico apresentado a seguir.

Ni(s) + 4CO(g)  →← Ni(CO)4(g)           �H = – 161kJ . mol–1

Este sistema pode ser perturbado, dependendo da ação de alguns fatores, como concentração dos participantes,
temperatura e pressão. A respeito dos conceitos de equilíbrio químico e de deslocamento do equilíbrio estudado por Le
Châtelier, analise as informações a seguir.

I. O equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais a zero e as concentrações
de reagentes e produtos são iguais.

II. O aumento da pressão desse sistema irá deslocar o equilíbrio em favor do produto Ni(CO)4.

III.A adição de níquel deslocará o equilíbrio para a direita.

IV.A constante de equilíbrio dessa reação em função das concentrações dos participantes pode ser dada pela expressão
Kc = [Ni(CO)4]/[CO]4.

V. O equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam e as concentrações de
reagentes e produtos permanecem constantes.

Entre as afirmações realizadas, são corretas
a) apenas II, IV e V.
b) apenas I, III e V.
c) apenas II e V.
d) apenas III e V.
e) apenas I e IV.

Resolução

I. Errada.

O equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais (diferentes de

zero) e as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes.

II. Correta.

O aumento da pressão desse sistema irá deslocar o equilíbrio em favor do produto Ni(CO)4, pois está

ocorrendo uma contração de volume, de acordo com o Princípio de Le Châtelier.

III. Errada.

A adição de um sólido em um equilíbrio não o desloca, pois a concentração de um sólido permanece

constante.

IV. Correta.

Kc = 

V. Correta.

Resposta: A

[Ni(CO)4]
––––––––––––––

[CO]4
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Duas moléculas antropomórficas, conhecidas genericamente como nanoputianos, são mostradas a seguir:

Sobre elas, são feitas quatro considerações com base nas características estruturais desses compostos.

Analise-as.

I. Esses compostos orgânicos são isômeros.

II. Um deles deve ter um ponto de fusão próximo ao do NaCl (801°C).

III.Essas substâncias devem apresentar baixa solubilidade em água.

IV.As duas estruturas são aromáticas.

Estão corretas
a) I e II. b) I e III. c) II e III. d) II e IV. e) III e IV.

Resolução
I. Errada.

O segundo nanoputiano tem mais átomos de carbono (na cabeça) que o primeiro nanoputiano, portanto, não

são isômeros.

II. Errada.

O NaCl é um composto iônico (atração forte entre íons  Na+ e Cl–) e tem ponto de fusão maior que um

nanoputiano, pois este tem uma interação intermolecular fraca.

III. Correta.

Predomina nesses compostos cadeia hidrocarbônica, que é pouco solúvel em água.

IV. Correta.

As duas estruturas apresentam núcleos benzênicos.

Resposta: E

A diferenciação e identificação de minerais deve ser feita por um conjunto de processos físicos e químicos, que
permitam a exata classificação deles. Um teste químico que permite diferenciar os minerais anidrita

(CaSO4) e calcita (CaCO3) consiste em adicionar, a cada um deles, gotas de
a) água oxigenada 10 volumes.
b) água destilada.
c) ácido clorídrico concentrado.
d) salmoura concentrada.
e) álcool hidratado a 70%.

Resolução
CaSO4 + HCl→ não ocorre reação

CaCO3 + 2HCl→ CaCl2 + CO2 + H2O

Resposta: C
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No frasco de vidro abaixo, foram colocados 20 tatuzinhos-de-jardim (10 no lado I e 10 no lado II). Depois de 30
minutos todos os animais se aglomeram no lado II e não se locomoveram mais. A experiência foi repetida

substituindo-se a sílica-gel por cloreto de cálcio anidro a o resultado foi o mesmo.

Qual é a hipótese que poderia ser feita para explicar o comportamento dos animais?
a) Os animais vão para o lado II porque no lado I há absorção de oxigênio.
b) Os animais necessitam de umidade para sua respiração.
c) Os animais apresentam quimiotropismo negativo.
d) Os animais procuram fugir do excesso de luz.
e) Os animais procuram fugir do excesso de calor.

Resolução
O experimento demonstra que os tatuzinho necessitam de umidade para a sua respiração, que é do tipo

branquial.

Resposta: B

Em uma determinada população isolada de 800 indivíduos, todos os componentes são do grupo sanguíneo O.
Em outra população, todos pertencem ao grupo A. Suponha que 200 indíviduos da última população sejam

adicionados ao primeiro grupo. Quais serão as frequências dos grupos A e O nessa população após um geração de
cruzamento ao acaso?

Resolução
Frequência dos grupos:

O (ii) = 800/1000 = 0,8

A(IAIA) = 200/1000 = 0,2

Frequência de cruzamentos:

O x O = 0,8 . 0,8 = 0,64 O (ii)

A x O = 2 . 0,8 . 0,2 = 0,32 A(IAi)

Frequência de O = 0,64 = 64%

Frequência de A = 0,04 + 0,32 = 0,36

Resposta: C
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A O

a) 80% 20%

b) 36% 64%

c) 64% 36%

d) 16% 64%

e) 16% 84%
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Os peixes ósseos (osteíctios) vivem tanto no mar quanto na água doce. A maioria tem o corpo revestido por
escamas de origem dérmica. A visão, a audição e o olfato são razoavelmente desenvolvidos e o coração é

semelhante ao dos peixes cartilaginosos (condríctios). Os peixes ósseos possuem um órgão exclusivo com formato de
uma bolsa cheia de ar, localizado na região dorsal. Qual é esse órgão e qual sua função respectivamente?
a) bexiga natatória; movimento.
b) bexiga urinária; excreção.
c) nadadeiras; movimento.
d) bexiga natatória; flutuação.
e) linha lateral; sensibilidade às mudancas de pressão.

Resolução
Os peixes ósseos apresentam a bexiga natatória, uma bolsa cheia de gases servindo para regular a flutuação.

Resposta: D

Leia o texto abaixo referente à Hipótese de Lyon.

“A pesquisadora inglesa Mary Lyon propôs, em 1961, a hipótese de que fêmeas de mamíferos compensariam

a dose dupla de genes do cromossomos X através da inativação de um desses cromossomos. Assim, as células
femininas ficariam iguais às masculinas, que possuem apenas uma cópia funcionante dos genes ligados ao cromossomo
X. A inativação do cromossomo X ocorre ao acaso, independentemente dos genes que possuem, e nos blastômeros
iniciais do desenvolvimento embrionário. Logo, as mulheres apresentam células geneticamente diferentes entre si, pois
em algumas estão ativos os genes provenientes do cromossomo X materno e em outros, do cromossomo X paterno.
Mulheres heterozigotas para os genes ligados aos cromossomos X expressam o alelo dominante em algumas células
e o alelo recessivo em outras.

Assinale a alternativa que confirma o texto anterior.
a) Algumas mulheres, heterozigotas para os grupos sanguíneos, são tipo A e B simultaneamente.
b) Algumas mulheres, heterozigotas para a cor do cabelo, são loiras e castanhas, simultaneamente.
c) Algumas mulheres, heterozigotas para o daltonismo (XD Xd), têm visão normal em um dos olhos e daltonismo no

outro.
d) Algumas mulheres, heterozigotas para a cor da pele, têm manchas brancas e pretas, simultaneamente.
e) Algumas mulheres, heterozigotas para a cor dos olhos, têm um olho azul e outro castanho.

Resolução
O daltonismo é condicionado por um gene recessivo d ligado aos sexo, isto é, situado no cromossomo sexual

X; o alelo D determina visão normal. Daí o fato de que mulheres heterozigotas (XDXd) apresentam D ativo em

um dos olhos, com visão normal e d ativo, com daltonismo no outro.

Resposta: C

Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura
do corpo fique sempre entre 36°C e 37°C. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante

intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada.

Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema
a) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos.
b) imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor.
c) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água.
d) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa.
e) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos.

Resolução
O sistema nervoso autônomo provoca a sudorese, fator que regula a homeotermia.

Resposta: C
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Considerando que existem células mais compartimentalizadas e diferenciadas que outras, deduz-se que
algumas organelas podem ou não estar presentes em determinadas células. Assinale a alternativa abaixo que

contenha os componentes básicos para o funcionamento independente de uma célula:
a) Membrana plasmática, citoplasma, DNA, mitocôndria.
b) Carioteca, mitocôndria, DNA, ribossomas.
c) Membrana plasmática, citoplasma, ribossomas, DNA.
d) Parede celular, cloroplastídeos, mitocôndria, DNA.
e) Parede celular, citoplasma, ribossomas, DNA.

Resolução
São componentes celulares básicos: membrana plasmática, citoplasma, ribossomas e DNA, encontrados nas

células mais primitivas.

Resposta: C

Os mamíferos são um grupo de vertebrados que teve evolutivamente uma ampla irradiação adaptativa a partir
de um ancestral comum, o que resultou na adaptação em diferentes latitudes do planeta. Assinale a alternativa

que apresenta a característica responsável pela grande amplitude de distribuição geográfica dos mamíferos.
a) Coração dividido em quatro cavidades.
b) Respiração pulmonar.
c) Endotermia.
d) Pele queratinizada.
e) Fecundação interna.

Resolução
A característica é a endotermia, capacidade de manter a temperatura corpórea constante em diferentes

ambientes.

Resposta: C

O aquecimento global pode ser o responsável pela extinção de várias espécies de répteis. Esses animais não
possuem mecanismos de controle de temperatura corporal, sendo dependentes da temperatura do ambiente

para desempenhar suas atividades. Essa incapacidade de controle da temperatura está relacionada com 
a) a presença de glândulas sudoríparas na pele.
b) a existência de um septo separando completamente os dois ventrículos no coração.
c) uma grande extensão de trocas gasosas nos pulmões.
d) a presença de um sistema circulatório incompleto, permitindo a mistura de sangue arterial e venoso.
e) um sistema nervoso ventral e ganglionar.

Resolução
A mistura de sangue venoso com arterial não permite uma alta taxa de saturação da oxi-hemoglobina, o que

interfere no metabolismo, impedindo a endotermia, regulação da temperatura corpórea.

Resposta: D

Analise o gráfico que representa o número de casos de esquistossomose notificados segundo o sexo do
indíviuo contaminado.

DDTHA/CVE e SINAN/Nive/CVE (*) 2007a 2008 – dados preliminares – acesso ao SINAN em 04.08.2008.

(www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/publicacoes)
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De acordo com os dados observados no gráfico, pode-se concluir que
a) houve uma redução de pessoas contaminadas ao longo dos anos, provavelmente devido à ampliação do saneamento

básico em algumas regiões.
b) a doença atinge mais mulheres do que homens, porque elas estão mais expostas às larvas de moluscos quando

lavam roupas em lagos contaminadas.
c) houve uma redução no número de homens contaminados no decorrer dos anos, devido à redução da pesca e da

eliminação dos insetos vetores.
d) houve um aumento no número de mulheres contaminadas no decorrer dos anos, devido à utilização frequente de

calçados e chinelos.
e) A redução da esquistossomose deve-se ao saneamento básico que reduziu a população de insetos vetores da doença.

Resolução
O saneamento básico com fornecimento de água tratada à população, o tratamento de esgotos domésticos e a

construção de fossas sanitárias (latrinas) reduziu a contaminação da água pelos ovos do Schistosoma mansoni.

Resposta: A

Observe as figuras que ilustram seis diferentes grupos de seres vivos.

Os seres vivos ilustrados estão organizados
a) ilustrando a evolução biológica dos 6 Reinos de seres vivos ocorrida no planeta.
b) de acordo com a complexidade de sua organização celular.
c) em função do tipo celular presente e a forma de nutrição característica.
d) em três Reinos de unicelulares e três Reinos de pluricelulares com tecidos organizados.
e) em cinco Reinos de organismos celulares e um grupo de parasitas obrigatórios.

Resolução
Os seres vivos são organizados em cinco reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Metafita e Metazoa.

Os vírus não são incluídos em nenhum reino. São acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios.

Resposta: E
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I - Vírus II - Monera III - Protoctista

IV - Fungi
V - Metafita VI - Metazoa

(http://saude.hsw.uol.com.br) (http://saude.hsw.uol.com.br) (http://www.grupoescolar.com)

(http://www.fundacaogrupoboticario.org.br)

(http://www.not1.xpg.com.br) (http://www.ninha.bio.br)
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Numa teia alimentar, define-se como generalista uma espécie que é capaz de usar vários alimentos; já
especialista é aquela que utiliza apenas de um tipo de alimento.

Em que situação espera-se maior perturbação em um ecossistema: na extinção de uma espeecie generalista ou de uma
espécie especialista e por que?
a) Especialista, pois a espécie da qual ela se alimenta passará a se reproduzir descontroladamente.
b) Generalista, pois serão muitas as espécies que deixarão de ter um predador natural e se reproduzirão sem controle.
c) As duas representarão uma perda similar para o ecossistema, pois o impacto da perda de uma espécie é sempre

grande.
d) Especialista, pois é mais difícil a sua substituição por uma outra espécie que ocupe o mesmo nicho especializado.
e) Nenhuma das duas causaria um impacto acentuado, pois sempre existem espécies que podem ocupar o nicho vago.

Resolução
Maior impacto para o ecossistema seria o desaparecimento de uma espécie que utiliza vários tipos de alimentos,

ocupando vários níveis tróficos nas teias alimentares.

Resposta: B

Algumas plantas captam o gás carbônico durante a noite, convertendo-o em ácido málico que fica armazenado
nos vacúolos de suas células. Pela manhã, os estômatos fecham-se e as trocas gasosas entrea planta e o ar

atmosférico são praticamente interrompidas.

A vantagem fisiológica dessa captação noturna é

a) aumentar a conversão desse gás em oxigênio.

b) minimizar a perda de CO2 durante a respiração.

c) reduzir o risco de desidratação durante o dia.

d) intensificar a síntese de carboidratos durante a noite.

e) diminuir a degradação das moléculas de clorofila pela luz.

Resolução
A fixação noturna de CO2 é realizada pelas plantas MAC, que vivem em ambientes áridos e semiáridos com

pequeno disponibilidade de água no meio ambiente.

Resposta: C

A figura a seguir representa o corte transversal de uma folha de angiosperma umbrófila com estruturas
numeradas de I a V. Para a realização da fotossíntese essa folha necessita de luz, CO2, H2O e minerais.
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A absorção da radiação luminosa, a entrada de minerais e água, a entrada e circulação do dióxido de carbono e a produção
de glicose ocorrem, respectivamente, nas estruturas apontadas pelos algarismos.
a) I, II, IV, e V e IV.
b) I, III, V e IV e IV.
c) II, III, IV e V e II.
d) II, I, IV e V e II.
e) II, I, V e IV e III.

Resolução
A absorção da radiação luminosa ocorre pelos pigmentos do cloroplastos existentes nos parênquimas clo ro -

filianos (II); a entrada de água e minerais ocorre pelo xilema (III); a entrada de CO2 ocorre pelo estômato (IV) e a

circulação deste gás, pelos espaços intercelulares (V) e finalmente a produção de glicose nos cloroplastos (II).

Resposta: C

Em busca de novos medicamentos contra o Câncer cientistas estão pesquisando o pterocarpano, substância
extraída das raízes de uma árvore brasileira. Essa substância bloqueia a multiplicação celular em células de

tumor de mama humano porque impede a disjunção cromossômica.

(Revista Pesquisa Fapesp, 193 – 03/2012).

O pterocarpano mencionado no texto deve etuar na(o).
a) síntese de DNA durante o período S da interfase, impedindo a formação das pontes de hidrogênio.
b) transcrição do RNAm, alterando a síntese de proteínas nos ribossomos.
c) processo de controle de qualidade do período interfásico realizado por proteínas chamadas ciclinas.
d) formação de microtúbulos constituídos por proteínas, responsáveis pelos movimentos cromossômicos na anáfase.
e) cinetócoro bloqueando a divisão celular na interfase.

Resolução
A disjunção cromossômica ocorre na anáfase da mitose em consequência do encurtamento das fibras do fuso

de divisão celular formadas por microtúbulos.

Resposta: D

O surto do vírus Ebola na África Ocidental já matou mais de mil pessoas. Constituindo uma epidemia em alguns
Países. Analise o esquema publicado na Folha de S. Paulo 9/9/2014.

Considerando-se o esquema e seus conhecimentos sobre infecções viróticas, analise as frases abaixo:

I. Os morcegos frugívoros são considerados reservatórios naturais do vírus por não apresentarem a doença e possuírem
no seu sangue anticorpo contra o ebola.

II. A contaminação de macacos e do homem a partir de morcegos infectados pode ser, indiretamente, provocada pela
ingestão de frutas mordidas por morcegos uma vez que os vírus são trasmitidos por fluidos corporais.

ROEDORES
MACACOS

HUMANOS

ANTÍLOPES

MOSQUITOS

PORCOS

MORCEGOS
FRUGÍVOROS
Reservatório natural
do vírus
(abrigam o vírus
sem adoecer)

transmissão
entre indivíduos

QUEBRA-CABEÇA DA EPIDEMIA
O que se sabe sobre a ecologia da transmissão do vírus ebola

transmissão
já registrada
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III.O esquema mostra que vários animais podem ser infectados e doentes por ação do ebola e poderiam ser
transmissores do vírus ao homem.

IV.É provável que futuramente o ebola seja transmitido por inseto hematófagos, como ocorre atualmente com o HIV.

Estão corretas as afirmativas.
a) Apenas I e II. b) Apenas I e III. c) Apenas II e III. d) Apenas II e IV. e) Apenas III e IV.

Resolução

III. Falsa.

Os mosquitos não ficam doentes e não são agentes transmissores da doença.

IV. Falsa.

O HIV não é transmitido por insetos hematófagos.

Resposta: A
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