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fazer farinha, no quintal, ao lado dos telheiros e próxima à
cozinha”. Cabe, pois, ressaltar o adjetivo adjacente, que
significa “posto ao lado de”, “junto”, “pegado”. Essa
percepção encaminha a resposta para a alternativa B.
Resposta correta: (B)

ANÁLISE DE VOCABULÁRIO – TERMOS
INDÍGENAS
A questão provoca o candidato a observar com atenção o
vocabulário empregado no texto, lançando atenção sobre as
palavras de origem indígena. Das possibilidades dispostas
nas alternativas, temos “mandioca”, que se chamava
“mandi’oka”, em tupi, querendo dizer “raiz da planta
“mandi’ iwa”. Encontramos também “Ipiranga”, palavra de
origem indígena que significa “água vermelha” ou “água
barrenta”.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
No anúncio proposto para leitura, os adjetivos “erudita” e
“selvagem” sugerem, respectivamente, os sentidos de
“tradição” e “transgressão”. Essa constatação está
fundamentada nas características que definiram os
conceitos estéticos de Pablo Picasso, pintor espanhol
responsável pela criação do Cubismo. Essa corrente estética
rompeu com a tradição da pintura realista e figurativa,
propondo a decomposição da figura e sua recomposição de
forma geométrica, utilizando-se da sobreposição de planos.
A atitude intelectual de Picasso produziu uma arte
transgressora.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (E)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
A questão convoca o candidato a perceber as referências
espaciais expressas no texto. Nessa perspectiva, é preciso
verificar o seguinte trecho: “Era normal, então, a casa de
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ANÁLISE TEXTUAL – IRACEMA,
DE JOSÉ DE ALENCAR
I.

O comentário condiz com a descrição sugerida no
texto, uma vez que neste se cumpre a prerrogativa da
estética romântica de recorrer a elementos da natureza
brasileira para ilustrar as características das
personagens. Esse fato compactua com a ideia de
exotismo e, ao mesmo tempo, de poeticidade expressa
na afirmação avaliada;
II. O comentário está de acordo com o texto, na medida
em que se percebe neste um caráter que permeia toda a
obra Iracema: a verve poética na escritura de Alencar.
A adjetivação expressiva e simbólica, as inversões de
conotação poética e o ritmo dos períodos a lembrar o
ritmo próprio de versos provam a veracidade desta
proposição;
III. O comentário não se coaduna com o texto em análise,
pois evoca a figura heroica do índio, o que não se
percebe na cena descrita.

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Resposta correta: (C)

A questão sugere uma análise dos artifícios linguísticos
dispostos no texto. Vejamos cada alternativa:
A. É falsa, pois a ordem indireta das frases é marcante
nos dois primeiros parágrafos.
B. É falsa, pois o verbo “correr”, no texto, significa
“transitar, passar por”. Já na frase sugerida para a
comparação,
“correr”
significa
“mover-se
rapidamente, andar com velocidade”.
C. É falsa, pois a adjetivação excessiva confere ao texto
poeticidade e subjetividade, determinando, sobretudo,
as reações emocionais dos sujeitos.
D. É verdadeiro, pois, a partir do segundo parágrafo, o
presente do indicativo é empregado, aproximando o
tempo narrativo do tempo do leitor.
E. É falso, pois o pronome “lhe” só apresenta valor
possessivo em “lhe entram n’alma”, que significa
“entram n’alma dele”.
Resposta correta: (D)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
O texto, cumprindo um caráter típico do romance Iracema
e, por extensão, das obras indianistas do mesmo período,
evoca a mitologia indígena no tocante à relação do índio
com os elementos naturais que o cercam. Percebe-se esse
fato no segundo parágrafo do excerto, no qual se diz:
“Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da
noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas,
filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente”.
Os apostos “companheiros da noite” e “filhas da lua”
atribuem ao fragmento um tom mitológico compatível com
a maneira como o indígena representava sua realidade.
Resposta correta: (A)
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INTERPRETAÇÃO

SEMÂNTICA DE ELEMENTOS MÓRFICOS

Segundo Boris Schnaiderman, autor do texto em exame,
“a boa tradução precisa buscar, na língua de chegada,
soluções que correspondam ao texto original”, o que é
alcançado quando se procura penetrar nas peculiaridades
(características) da linguagem primeira, pondo de lado a
fidelidade mecânica, frase por frase, buscando traduzir com
criatividade/inventividade o conteúdo/a essência do texto
original, e não sua forma.

Na palavra “transpostos”, o prefixo de origem latina
“trans”, que significa “movimento ou posição para além
de”, apresenta o mesmo sentido que o prefixo, também de
origem latina, “ultra” (movimento para além de) na palavra
“ultrapassado”.
Resposta correta: (A)

Resposta correta: (E)

SEMÂNTICA DE VOCÁBULOS
O vocábulo “contraintuitivo” significa “contrário àquilo
que intuitivamente se espera”. Por exemplo, pode parecer
contraintuitivo, mas nós queimamos calorias enquanto
dormimos. No texto em exame, o autor fez recomendações
quanto a técnicos de tradução que fogem do senso comum,
ou seja, daquilo que intuitivamente se espera quando, por
exemplo, recomenda que o tradutor “se afaste do texto para
ficar mais próximo dele”, recorrendo a peculiaridades da
linguagem primeira e deixando de lado a fidelidade
mecânica. Assim, a ideia do autor é de que se adotem
estratégias que não se baseiem simplesmente na intuição,
mas em estratégias não convencionais.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
O capítulo 53 de Memórias Póstumas de Brás Cubas narra
o amor entre o protagonista e Virgília, que crescia
rapidamente, culminando em um beijo ardente e aflito, em
frente à chácara de Lobo Neves.
Como Brás Cubas mesmo explica, eis o prólogo da paixão
entre ambos, elucidando a trama que vai se desenrolar: um
novo desencontro amoroso. Comum à sua trajetória, tudo, a
princípio, traz grande empolgação, mas acaba se
convertendo em frustração, marcado por uma vida recheada
de negativas.
O fragmento, portanto, apresenta-nos a visão dos dias
intensos que teve Brás Cubas com Virgília e, como tal
relação estava, desde o início, fadada ao julgamento da
sociedade e ao fim.

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (B)
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Brás Cubas fora, desde o berço, pelo pai, incumbido de ser
“grande” e alcançar um futuro promissor na política e o
respeito da sociedade.
Genioso e traquina desde pequeno, o pai lhe repreendia
apenas na frente de terceiros, pois a sós, cobria-lhe de
beijos, o que corroborou seu comportamento impulsivo e
desenfreado, principalmente no que concerne às suas
relações amorosas: Marcela, Eugênia e Virgília.
Eis que o ritmo de seus amores, no texto, associa-se
diretamente à expressão “paixão sem freio”, que coincide
com sua trajetória na narrativa.
Resposta correta: (D)

VIDAS SECAS
Vidas secas, publicado em 1938, narra a história de uma
família de retirantes, liderados pelo pai de família, Fabiano,
que reúne a esposa, Sinhá Vitória, dois filhos e a cachorra
Baleia, e segue em busca de um novo lugar para
sobreviverem, fugindo, assim, dos flagelos da seca.
Entretanto, os desmandos da classe dominante e a
desonestidade de seu patrão, que justifica o fato de suas
contas serem sempre menos que o esperado devido a juros,
aproveitando-se da precariedade de instrução de Fabiano,
uma vez que o sertanejo era bruto, impossibilita-o de
alcançar melhores condições de sobrevivência.
Na tentativa de amenizar a difícil situação das populações
sertanejas, surgem as Ligas camponesas, lideradas por
Francisco Julião, advogado e deputado federal por
Pernambuco, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Tendo como principal objetivo a luta pela reforma agrária
em um contexto de industrialização e urbanização pelo qual
o Brasil passava, o movimento atuou principalmente na
região Nordeste, nas décadas de 1950 e 1960, sofrendo
forte oposição das elites agrárias.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
De modo preponderante, emprega-se no texto a alegoria,
uma vez que o narrador, figurativamente, representa o seu
amor por Virgília como uma planta que rapidamente se
desenvolveu “folhuda e exuberante”, contrapondo-o a
outros amores, que não se dão de forma tão rápida e até
definham, logicamente ordenadas, expondo seu início
incerto, seu desenvolvimento, fadando-o a um desfecho
próximo.

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (C)
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LITERATURA COMPARADA
Considerando a relação destacada no texto entre árvore e
floresta, pode-se compreender que, no trecho “Só o tronco
se destaca, se individualiza”, fica explícita uma conduta que
pode ser identificada na trajetória do personagem Pedro
Bala, do romance Capitães da areia, de Jorge Amado. Vale
destacar que Pedro Bala, líder do grupo dos Capitães da
Areia, tem seu destino definido no capítulo denominado
“Docas”, pois a personagem descobre, por meio do
estivador João de Adão, que seu pai era líder dos grevistas e
por isso foi morto. Como herdeiro e escolhido, ele deverá
seguir os “passos” do pai e cumprir sua missão, a de um
homem que irá liderar e organizar os trabalhadores. Ele será
o tronco da árvore cuja folhagem se sincretiza com outras
folhagens.

LEITURA DO LIVRO MAYOMBE E
INTERPRETAÇÃO

Resposta correta: (D)

No livro Mayombe, Pepetela coloca em destaque as
dúvidas, os medos, as contradições e os desafios que
permeiam as relações daqueles que buscavam construir uma
nova Angola. Há também destaque para as críticas às
divisões internas e à falta de um ideal comum, revelando
que os guerrilheiros lutavam, cada um a seu modo, por seus
ideais de libertação.
Diante desse contexto, o livro procura refletir sobre
esse esfacelamento e busca criticar os grupos que não se
unem por um ideal comum.
No texto, observa-se uma analogia entre a árvore e a
floresta. O trecho “O tronco destaca-se do sincretismo da
mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima,
a folhagem dele mistura-se à folhagem geral e é de novo o
sincretismo” estabelece um paralelo entre aspectos da
natureza e da vida humana, sugerindo a reflexão da
personagem Comandante Sem Medo sobre seu dilema entre
a valorização do indivíduo e um projeto de coletividade.
Resposta correta: (A)

PAISAGEM NATURAL
A questão trata das características naturais da paisagem
vegetacional de Mayombe, que corresponde a uma região
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da África Ocidental, especificamente em Angola, que
possui uma floresta tropical latifoliada e heterogênea,
semelhante às florestas tropicais do Brasil de mesma
latitude, como a Amazônica. Portanto item C

LITERATURA

Resposta correta: (C)

No texto de Drummond, observa-se um aspecto importante
que marcou a produção literária do Modernismo de 1922: o
interesse pelo passado artístico brasileiro. De caráter
anárquico, experimental e transgressor, a primeira fase do
Modernismo brasileiro realizou uma ruptura com a nossa
tradição cultural, promovendo uma revisitação crítica do
nosso passado artístico e histórico. Assim, está coerente o
que se diz na alternativa D.
Resposta correta: (D)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

ARQUITETURA BARROCA

De acordo com a leitura do texto, a pesquisa desenvolvida
por pesquisadores de uma universidade israelense e uma
outra inglesa demonstrou que as plantas possuem uma
incrível capacidade de escolhas adaptativas conforme o
meio em que se encontravam, pois no experimento com
plantas de ervilha (pea plants) ficou comprovado que, entre
um pote contendo níveis constantes de nutrientes e um
outro com níveis imprevisíveis, a planta tende a escolher
aquele que melhor se adapte quando as condições estão
suficientemente mais difíceis, ou seja, variando a escolha
conforme o meio.

Na arquitetura barroca, conforme se observa nas imagens
propostas
para
análise,
conjugam-se
diferentes
manifestações artísticas, destacando os sentidos do
observador e reforçando a emotividade pelo emprego de
diferentes efeitos visuais, tanto nas fachadas quanto na
composição dos interiores. Vale ressaltar que o exagero
ornamental era uma afirmação visível da riqueza e do poder
da Igreja, dando-lhe grandeza e emoção pela suntuosidade e
imponência, gerando efeitos perspéticos, ilusórios e
encantatórios. Considerando-se esses aspectos, é coerente
concluir que todas as afirmações estão corretas.
Resposta correta: (E)

Resposta correta: (D)
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O terceiro parágrafo do texto, na sua 3ª linha, traz a
informação da metodologia que foi empregada nos
experimentos, como se pode ler no trecho “... grew pea
plants and split their roots between two pots.”
(... cultivaram plantas de ervilhas e dividiram suas raízes
em dois potes). Tal passagem evidencia que a técnica de
divisão de raízes foi a escolhida para o processo de
pesquisa.

Conforme informações do texto, o resultado parcial de uma
pesquisa feita por Lauren Sherman, pesquisadora da
Universidade da Califórnia, demonstrou que os jovens que
participaram do estudo, que tinha como objetivo mostrar
como o uso do botão de “curtida” das redes sociais afeta o
funcionamento dos cérebros de adolescentes que passavam
por exames de imagens cerebrais no momento da visualização
de fotos, mostravam uma tendência a “curtir” uma
determinada imagem que já havia recebido um número
considerável de “curtidas”, como se lê no trecho do 2º
parágrafo “The participants were more likely themselves to
“like” photos already depicted as having been “liked” a lot
than they were photos depicted with fewer previous “likes”.”

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (B)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

A leitura do último parágrafo do texto permite deduzir que
as plantas que foram usadas no experimento, plantas de
ervilha, priorizaram o crescimento de suas raízes nos vasos
que apresentaram níveis de nutrientes variáveis, como se lê
no trecho “When nutrient levels were low, the plants laid
more roots in the unpredictable pot.”

Conforme a leitura das últimas linhas do texto, a região do
cérebro que se mostrou mais ativa, quando da análise dos
resultados da ressonância, corresponde a um sistema de
recompensa conhecido pela expressão em latim nucleus
accumbens, que funciona como um eixo de um circuito de
recompensa no cérebro (a hub of reward circuitry in the
brain...)

Resposta correta: (E)

Resposta correta: (C)
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FILOSOFIA GREGA (CLÁSSICA) / AXIOLOGIA
Na abertura de sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles
aplica o termo política a um assunto único – a ciência da
felicidade humana - subdividido em duas partes: a primeira
é a ética e a segunda é a política propriamente dita. A
felicidade humana consistiria em uma certa maneira de
viver, e a vida de um homem é resultado do meio em que
ele existe, das leis, dos costumes e das instituições adotadas
pela comunidade à qual ele pertence. A meta da política é
descobrir primeiro a maneira de viver (bios) que leva à
felicidade humana, e depois a forma de governo e as
instituições sociais capazes de assegurar aquela maneira de
viver. A primeira tarefa leva ao estudo do caráter (ethos),
objeto da Ética a Nicômaco; a última conduz ao estudo da
constituição da cidade-estado, objeto da Política. Esta,
portanto, é uma sequência da Ética, e é a segunda parte de
um tratado único, embora seu título corresponda à
totalidade do assunto.
A ética grega é uma ética natural, finalista, procura um fim,
um bem determinado: a felicidade. Essa finalidade só se
encontra na comunidade política de Aristóteles.
A ética individual é a ética das virtudes morais e pessoais.
Está subordinada à ética pública, ou seja, à comunidade
política. Ela se guia pela única virtude que é a da justiça. A
meta da ética e da política é única: a felicidade, ou seja, a
vida boa e virtuosa. É a realização do Ser Humano. A vida
feliz não é uma simples satisfação ou contemplação
interior. Não é uma satisfação da alma, minha, privativa. A
felicidade não é meramente contemplação, ela é uma
conquista, uma construção árdua e muito difícil. Exige o
autodomínio. A formação do caráter.
Ética, portanto, é um dos grandes capítulos em que se divide o
pensar do ser humano desde os primórdios da filosofia, na
Grécia Antiga. E desde essa origem a ética teve e tem uma
íntima ligação com a política, chegando mesmo a uma quase
identificação naquele momento da Antiguidade.

CULTURA MEDIEVAL
Na sociedade medieval era comum a ideologização religiosa dos
seus segmentos constitutivos, bem como das suas funções
básicas no construto do imaginário e do realismo elaborado pela
Igreja Católica, bem como pelos contos e lendas pagãos daquele
momento histórico. Nesse sentido, a figura do Cavaleiro estava
situada numa perspectiva de proteção das elites, de serviço a
Deus através da segurança que deveria oferecer aos cristãos e,
ainda, da defesa das donzelas fragilizadas por sua condição
feminina; acrescente-se também o fato de ser um cristão armado
defensor da sua fé contra os infiéis muçulmanos, no horizonte
do espírito cruzadista. Porém, na obra Percival, Cavaleiro da
Távola Redonda, temos a composição lendária da imagem do
cavaleiro como aquele capaz de buscar o cálice sagrado ou
Santo Graal; o coração de Cristo, que deveria existir em algum
lugar ou região distante; essa ideia povoou o imaginário
medieval durante muito tempo, ganhando alguns adeptos,
apesar do seu referencial pagão.

Resposta correta: (A)

Resposta correta: (B)
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PENSAMENTO HUMANISTA
O renascimento foi um movimento cultural que nasceu
entre as elites de ricas cidades italianas, no século XIV e, se
estendeu até o final do século XVI. Seus protagonistas
(humanistas = pessoas do clero [igreja], ainda acreditavam
em Deus) pretendiam partir da filosofia, da arte dos valores
da cultura greco-romana para fundar um novo mundo, por
isso o nome Renascimento.
A cultura greco-romana não sumiu durante a Idade Média,
ela continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na
educação etc. A base do humanismo era a importância que
o homem adquiria, um movimento nascido nas cidades de
Gênova, Veneza e Florença.
Os valores humanistas eram vários, dentre eles: o ser
humano como centro do universo, a predominância dos
valores da antiguidade clássica e a autonomia da razão.
A valorização da razão e do homem e, os estudos dos
autores da Antiguidade Clássica favoreceram importantes
avanços no conhecimento científico. Podemos afirmar,
portanto, que a partir daí desenvolve-se um novo olhar
sobre o universo; um maior desenvolvimento de novas
ciências; e, consequentemente um maior conhecimento do
corpo humano.
O Humanismo levou a reformas nos ensinos das
universidades europeias e ocorreu uma valorização das
humanidades (ciências humanas, hoje), que privilegiou o
ensino e o estudo da Poesia, Filosofia e História. Os
humanistas pretendiam introduzir métodos críticos na
leitura e interpretação de obras e desejavam reconstruir os
textos originais para corrigir erros, omissões e modificações
realizadas pelos monges copistas medievais. O
Humanismo, como visto, foi a base teórica e filosófica do
movimento renascentista, influenciando o Renascimento
artístico, cultural e científico.

REVOLTAS ANTICOLONIAIS
O excerto da questão procura estabelecer a relação entre o
declínio do Antigo Regime na Europa e as revoltas
anticoloniais no Brasil. Nesse sentido devemos considerar o
contexto da evolução do liberalismo/iluminismo na Europa
no decorrer do século XVIII que impactou decisivamente as
relações entre as metrópoles e as colônias fazendo surgir
nas áreas periféricas um sentimento de reação à dominação
europeia evidenciando as novas demandas sociais que se
estabeleciam nessas áreas.
Destaque-se um certo teor positivista na questão que exigia
que o aluno a partir da indicação das datas reconhecesse o
que concernia a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana
por exemplo. Nesse sentido convém lembrar que o
propósito abolicionista só era claro, até pela composição de
seus participantes, na Conjura Baiana. É equivocado
afirmar que Revolta no Maranhão ocorrida em 1684
(Revolta dos Beckmam) e a Conjuração Baiana tiveram por
alvo a contestação do monopólio da Cia de Comércio do
Maranhão. Em Salvador além do questionamento ao pacto
colonial foram incorporadas demandas sociais resultante do
quadro geral de desigualdades que marcavam a região do
conflito. Ainda que a Inconfidência Mineira tenha ocorrido
no mesmo no ano da Revolução Francesa, em termos de
influência externa, era muito mais evidente em Minas
Gerais o exemplo das 13 Colônias que romperam o pacto
colonial em 1776, além do que, a guerra dos Mascates,
ocorrida em 1710 é anterior ao processo revolucionário na
França ocorrido em 1789 não podendo dessa forma receber
influência da mesma. Por fim o que diferenciava os
movimentos da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana
dos que os antecederam, como a Guerra dos Emboabas, era
a proposta de romper o pacto colonial.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (E)
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buscarem diversificar tais vias e roteiros de acesso à
produtos raros, especiarias, seda, porcelana etc.
Resposta correta: (E)

IMPÉRIO OTOMANO E RENASCIMENTO
COMERCIAL
O mapa aborda o contexto geográfico e histórico do
comércio durante a Idade Moderna, capaz de integrar as
mais diversas regiões do planeta, usando como epicentro
uma área na qual interagiam os mais diversos povos,
sobretudo, quanto a produtos atrativos no mercado geral das
mais variadas nações. Desse modo, surgiram, em
multiplicidade significativa as mais variadas rotas, vias e
estradas, cujos entroncamentos permitiram o surgimento de
feiras, artes ou guildas. Tal configuração de rotas
comerciais foi o resultado de todo um processo de
renascimento urbano, provocado pelas Cruzadas e seus
respectivos desdobramentos, bem como pelo advento dos
Estados Nacionais Absolutistas. Nesse aspecto, o Império
Otomano, a Índia e a China transformaram-se em grandes
centros de produção, conforme a matéria-prima que
produziam, porém, as diferenças religiosas e culturais, as
animosidades anteriores criadas pelo movimento cruzadista,
diante do Império Otomano acabou por forçar os europeus a

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
A revolução industrial foi um conjunto de mudanças que
aconteceram na Europa, em particular na Inglaterra, e foi
gerada pela revolução comercial que se estabeleceu entre os
séculos XV e meados do século XVIII. A expansão da
atividade comercial possibilitou o financiamento do
progresso técnico e a instalação de parques industriais.
Resposta correta: (C)
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SEGUNDO REINADO – CRISE DO IMPÉRIO
A segunda metade do século XIX foi marcada por mudanças significativas no Brasil Império em vários aspectos. Expansão
cafeeira, campanha abolicionista que resultou da abolição da escravidão, afirmação do Estado nacional brasileiro e crises
políticas que resultaram na queda do Império. Nesse contexto de mudanças e disputas nas relações de poder, foi aprovada
uma reforma eleitoral denominada de Lei Saraiva, em 1881, que estabelecia voto direto para cargos eletivos do Império,
passando a exigir para o exercício da cidadania dos eleitores dois requisitos: alfabetização e comprovação documentada da
renda. Tais critérios limitavam e reduziam significativamente o número de eleitores do país. Com a proclamação da
República, em 1889, e a elaboração de uma nova Constituição, em 1891, grande parte da população continuava excluída do
processo eleitoral. Embora o voto censitário tenha sido extinto, o critério da alfabetização para o direito ao voto foi mantido,
possibilidade restrita a uma pequena parcela privilegiada.
Resposta correta: (A)
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REFUGIADOS
A abordagem da questão é ilustrada por uma referência que
analisa a posição, a realidade e o significado dos indivíduos
que morrem nos processo de guerra; situadas como pessoas
comuns, integrantes de um cotidiano relativo a inúmeros
membros semelhantes das sociedades contemporâneas,
portanto, a guerra como tal não se restringe a decisões
políticas de gabinete ou ao front de batalha articulado por
comandantes e soldados, mas atinge a todo um ambiente
nacional, civil, provocando desdobramentos que atingem a
esfera das fronteiras entre países, produzindo uma onda de
refugiados, em face da real banalização da morte; as fugas
promovidas pela busca de sobrevivência em face de
confrontos, combates e conclaves não raramente ignorados
em suas causas pelos personagens marginais ao centro dos
conflitos em questão. Tal realidade abordada por Marcelo
Masagão converge com a perspectiva da Nova História que
visa enxergar não somente os fatos, mas também a essência
por trás dos fatos, sobretudo aquilo que se ignora… no caso
do texto e da imagem, a realidade ou fato histórico vai além
do que revelam tratados, estatísticas e acordos entre nações.

SOCIOLOGIA BRASILEIRA –
GILBERTO FREYRE
O Manifesto Regionalista de 1926 é um dentre os
manifestos publicados na Primeira Fase do Modernismo no
Brasil (1922-1930). Embora chamado de manifesto, este
foi, na verdade, um conjunto de declarações que foram
feitas pelo Grupo modernista-regionalista de Recife, que
era um grupo de escritores que, à semelhança de outros
grupos, tinha sido formado em virtude das opiniões
concordantes acerca da renovação cultural que estava sendo
vivida no nosso país. Era comandado pelo destacado
sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987).
Essas declarações foram apresentadas no 1º Congresso
Regionalista do Nordeste; seu conteúdo, em suma,
expressava a necessidade de restituir a cultura regional
nordestina, por esse motivo o manifesto recebe esse nome.
Gilberto salientava que a região nordestina se caracterizava
tanto como uma realidade geográfica como, mais ainda,
histórica e que era mais social do que política e reforça este
conceito ao afirmar que é de regiões que o Brasil,
sociologicamente, é feito desde os seus primeiros dias.
Regiões naturais a que se sobrepuseram regiões sociais.
Assim Freyre alertava no que diz respeito aos valores
regionais, para o perigo que havia na disputa entre os
estadistas (que defendiam os interesses e as aspirações dos
estados, esquecendo-se da região) e os defensores da
unidade nacional (que se opunham a uma “poda” na
federação).
Outra observação clara e consistente do manifesto é afirmar
que o regionalismo é um movimento que defende as
expressões culturais locais, as tradições populares e
aristocráticas regionais e de resistências contra influências
externas ao Nordeste. O documento discorre ainda sobre a
perspectiva inter-regional como sendo um recurso
metodológico excepcional para o entendimento da
sociedade brasileira. Em suma, a manifestação de Freyre no
Congresso Regionalista em Recife, concede ao
regionalismo uma função crucial na preservação da unidade
nacional e na compreensão da sociedade brasileira, além de
proteger os costumes culturais regionais das ações culturais
externas.

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (E)
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avanços e retrocessos no processo de abertura onde
destacamos o abrandamento da censura, a Revogação do
AI-5, a Lei da Anistia e Reforma Partidária que trouxe de
volta o pluripartidarismo.
A proposta da Anistia que há muito figurava nos propósitos
e reivindicações dos setores progressistas acabou não sendo
aprovada da forma como desejavam os seus defensores, ou
seja, de forma ampla geral e irrestrita. Sobre o projeto final
pesou a crítica do perdão seletivo já que nem todos os que
fizeram oposição ao governo foram liberados,
especialmente aqueles que fizeram oposição pelas armas,
além do fato da lei ter incorporado, pelos artigos conexos, a
isenção de responsabilidade dos agentes que atuaram nos
órgãos de repressão.
Resposta correta: (D)

REGIME MILITAR – ABERTURA POLÍTICA
A temática da Anistia no processo de abertura política no
contexto do regime civil militar no Brasil é o tema da
questão.
O contexto da abertura política contempla um processo
amplo e onde se evidencia uma diversidade de interesses
envolvidos.
Sem deixar de levar em consideração a atuação dos
diferentes segmentos sociais que lutaram pela
redemocratização (movimento operário, movimento
estudantil e setores progressistas da Igreja vinculados à
teologia da libertação), bem como a atuação de grupos
radicais especialmente os da “linha dura” que procuraram
boicotar os avanços em direção à democracia podemos
afirmar que, de maneira geral, o processo de abertura foi
feito de forma lenta, segura e gradual como no discurso do
presidente Geisel.
Com Geisel e seu sucessor, o general Figueiredo, tivemos

HÁBITOS ALIMENTARES: DA REVOLUÇÃO
NEOLÍTICA À REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
A questão aborda dois grandes acontecimentos que
acarretaram transformações significativas nas sociedades
humanas no que concerne aos hábitos alimentares em
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épocas distintas: A Revolução Neolítica e A Revolução
Industrial. A primeira, caracterizada pelo surgimento e
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio,
possibilitando o processo de sedentarização dos grupos
humanos, levando ao surgimento das primeiras cidades que
passaram a depender da produção de cereais e da criação de
animais para a sua subsistência; A segunda trata do
processo de industrialização que contribuiu para o
desenvolvimento da indústria e por extensão a mecanização
do campo que possibilitam a produção e estocagem em
larga escala de alimentos, garantindo a sobrevivência

humana, permitindo também as vantagens e facilidades
para a dieta alimentar.
No entanto, alguns problemas, contradições e desafios se
apresentam diante dessa realidade, como a fome que ainda
assola parte da humanidade, a questão do uso de
agrotóxicos e seus desdobramentos para a saúde humana e
o meio ambiente e o problema da obesidade decorrente dos
maus hábitos alimentares.
Resposta correta: (C)

HIDROGRAFIA
As frequentes inundações em zonas urbanas ocorrem por diferentes fatores como o ineficácia do sistema de drenagem e a
construção de centros urbanos em áreas de ribeira. A questão faz referência à cidade de Paris e o rio Sena, que em vários
momentos da história extravasou o seu leito, provocando inundações. Podemos constatar pela análise das imagens fornecidas
que ocorreu uma alteração do padrão do canal do rio, que deixou de ser anastomosado (rio com canais múltiplos) para ser
retificado (rio com baixa sinuosidade).
Resposta correta: (D)
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MIGRAÇÕES
A questão trata de assuntos ligados aos refugiados
imigrantes que se deslocaram para a Europa em 2015,
movidos por problemas em seus países de origem. Alguns
desses refugiados africanos se direcionam à Europa devido
a fatores ligados a conflitos étnicos, resultante de problemas
históricos ligados à colonização (afirmativa I). Outros
refugiados, do Oriente Médio devido aos conflitos e guerra
civil na Síria (afirmativa II). Mas não tem ligação com o
apartheid, que se desenvolveu na África do Sul, até os anos
1990 (afirmativa III).
Portanto, as afirmações I e II estão corretas, mas a
afirmação III é errada.
Resposta correta: (B)
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CARTOGRAFIA
Na questão, observa-se uma representação em Anamorfose
geográfica, com destaque para duas informações. Na
ilustração I, destacam-se os Estados Unidos, alguns países
europeus e a Rússia; na ilustração II, destacam-se países do
Oriente Médio e da Ásia. Na Anamorfose, valorizam-se e
destacam-se no mapa as áreas com características
específicas. Analisando as opções, a que melhor justifica os
destaques nos mapas é justamente as exportações (I) e
importações (II) de armas. Portanto, opção E.
Resposta correta: (E)

GEOMORFOLOGIA
A questão aborda importante tema da geomorfologia do
Brasil, destacando a região serrana de São Paulo, nos
municípios de Apiaí e Iporanga, no vale do Ribeira. Nesta
região, como em várias outras do Sudeste do Brasil, as
formações pré-cambrianas compõem um sistema de dobras
antigas, resultante de encurvamentos acentuados côncavos
ou convexos (anticlinais e sinclinais), que aparecem na
crosta terrestre. Compondo o “Domínio dos Mares de
Morros”.
Resposta correta: (B)
FONTES DE ENERGIA
Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de
petróleo do mundo pela primeira vez na história em 2015,
ultrapassando a Arábia Saudita. A produção atual é superior
a 11 milhões das de barris por dia, e se deve, em grande
parte, à extração jazidas de óleo de xisto.
Resposta correta: (C)
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Organização Meteorológica Mundial (OMM). Desde a sua
criação, elaborou-se diversos documentos relacionados à
grande quantidade de gases lançados na atmosfera que
estão elevando a temperatura média do planeta e
comprometendo a qualidade de vida. Um quarto do
conjunto de gases do efeito estufa é proveniente da
produção de eletricidade em países como China e Estados
Unidos.
Resposta correta: (D)

IMPACTOS AMBIENTAIS
O IPCC (Painel Intergovernamental sobre mudanças
climáticas) foi criado em 1988, por iniciativa do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da
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DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA

REGIONALIZAÇÃO

A floresta Amazônica ocupa uma área de 6,5 milhões de km2,
compreendendo nove países (Brasil, Venezuela, Colômbia,
Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana
Francesa).
No Brasil são desmatados anualmente uma área de
20.000 km2, sendo que a quilagem de terras em regiões de
grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de
madeira e a construção de rodovias estão entre as causas do
desmatamento na Amazônia. Tal situação coloca em risco o
compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das
Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 21).

Na questão é colocada uma ilustração de um texto do jornal
O povo de 1932, fazendo referência aos “flagelados” e aos
“retirantes” que sofriam com a situação de secas no
Nordeste do Brasil. Fato que ainda impressiona e que
continua a afetar a população do Ceará, provocando fluxos
migratórios. Porém, uma significativa parcela desses
imigrantes, que sofrem com a escassez de chuvas, têm
outros sérios problemas que têm ligação com pobreza que
não pode ser atrelada unicamente à condição climática do
“polígono das secas” pois, um grave problema que
corrobora com a situação de pobreza de uma parcela
significativa da população do Nordeste do Brasil é a
concentração fundiária. Portanto, a afirmativa correta está
no item E.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (E)
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INDUSTRIALIZAÇÃO
Na questão 44 é apresentado um texto de Negri Barjas
(Concentração e desconcentração industrial em São Paulo –
1880-1990), especificamente sobre o período de 1956 a
1967 quando, no Brasil, houve incremento de indústrias
multinacionais. Neste período, o Estado fez forte
investimento para atrair o capital e a tecnologia
internacional, através da indústria estrangeira nos setores da
indústria de bens de consumo duráveis e do setor de
indústria de bens de capital.
Resposta correta: (A)

URBANIZAÇÃO
A questão apresenta um mapa do Município de São Paulo,
destacando a formação de favelas, por região e por períodos
e justifica suas formações a partir dos problemas que
envolve os custos da moradia e a desigualdade social,
principalmente na periferia da cidade. A formação desse
tipo de habitação precária teve grande incremento nas
décadas de 1960 a 1980, tendo como principais causas a
carência de moradia, fato que aumenta seu custo, e a grande
desigualdade social presente na cidade de São Paulo.
Resposta correta: (A)

BIOMAS BRASILEIROS
O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no
estado do Piauí, em meio ao bioma caatinga, foi declarado
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Esse
reconhecimento decorre em função do rico acervo
arqueológico, formado por 460 sítios, onde foram feitas as
mais antigas datações da presença humana no continente
americano.
Resposta correta: (D)
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ECOLOGIA – POLUIÇÃO AQUÁTICA
Alternativa A: Errada. A área mais atendida em relação à
mitigação da poluição encontra-se no Noroeste da Baía de
Guanabara.
Alternativa C: Errada. As estações de tratamento de esgoto
utilizam processos físicos e químicos, como: floculação,
decantação, filtração e adição de compostos químicos.
Alternativa D: Errada. A eutrofização é provocada pelo
lançamento de resíduos de natureza orgânica, como: lixo
doméstico e esgoto.
Alternativa E: Errada. O tratamento do esgoto concentra-se
na eliminação de toda e qualquer substância que torne a
água imprópria para consumo. Gabarito correto letra B.
Resposta correta: (B)
PROGRAMA DE SAÚDE
A ascaridíase, ou ascaridiose, é causada pelo verme
nematelminto Ascaris lumbricoides, verme popularmente
conhecido como lombriga, que vive no intestino humano.
Uma fêmea põe diariamente mais de 200 mil ovos,
eliminados do corpo do hospedeiro com as fezes. Os ovos
podem contaminar lagos, rios e depósitos de água potável.
Verduras, frutos e legumes contaminados com água com
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ovos dos vermes ou mesmo a ingestão dessa água com ovos
é a forma de transmissão clássica dessa doença. A amebíase
ou disenteria amebiana é causada pelo rizópode parasita
Entamoeba histolytica (entameba). Adquire-se essa
parasitose ao ingerir cistos de entameba presentes na água
ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas
doentes. A prevenção da ascaridíase e da amebíase se faz
lavando muito bem vegetais crus antes de ingeri-los e
evitando ingerir água de procedência duvidosa.

e/ou ação antrópica colocam a população em risco de
extinção. Já na população C, observamos uma distribuição
etária dos indivíduos, que revela uma perda equilibrada ao
longo dos estágios de vida da plântula à senescência.
Resposta correta: (D)

Resposta correta: (B)

GENÉTICA – HERANÇA E SEXO
Para herança ligado ao cromossomo X com caráter
dominante, o heredograma correto é aquele que apresenta
pai afetado com filhas obrigatoriamente afetadas ou mãe
afetada com filhos e filhas obrigatoriamente afetadas.
Como, por exemplo:

DINÂMICA POPULACIONAL

Para herança ligada ao cromossomo X com caráter
recessivo, o heredograma correto é aquele que apresenta
filhos e filhas afetados de pais normais. Como, por exemplo:

As pirâmides etárias A, B e C representam o número de
indivíduos da população em cada estágio, desde plântula até
planta senescente. Na população A, observamos um número
de indivíduos bastante significativo na base etária – estágio
de plântula –, indicando que a população está começando a
sua expansão. Na população B, observa-se um número
reduzido de indivíduos nos estágios iniciais de vida
(plântula, juvenil 1 e juvenil 2), em contraste com o número
de indivíduos nos estágios etários de senescência. Podemos
concluir que, na população B, pressões seletivas do meio

Resposta correta: (D)
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BOTÂNICA – FISIOLOGIA VEGETAL
Através do floema, as substâncias orgânicas que alimentam
a planta deslocam-se das células onde são produzidas ou
estão armazenadas (células exportadoras) para as células
onde serão utilizadas (células consumidoras). Células
exportadoras
(parênquima
clorofiliano,
células
armazenadoras de raízes, caules, frutos e sementes)
transferem de forma ativa açúcar (principalmente sacarose)
para o floema, células consumidoras (todos os tecidos da
planta) captam este açúcar também de forma ativa a partir
do floema. Dessa forma, o fluxo de glicídios ocorre de
forma bidirecional no floema (folhas  raiz / raiz  caule
/ folha  ápice caulinar).

BOTÂNICA – EVOLUÇÃO DAS PLANTAS

Resposta correta: (C)
Resumidamente, os passos da evolução das plantas podem
ser mostrados no cladograma abaixo:

Assim, o gabarito correto é letra A.
Resposta correta: (A)
ZOOLOGIA
Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar o
ambiente terrestre. Entre as adaptações, podemos enumerar:
1. Presença de casca calcária envolvendo o ovo;
2. Pele queratinizada, impermeável, seca e revestida por
escamas epidérmicas;
3. Ácido úrico como excreta nitrogenado adaptado à
mínima perda de água.
Resposta correta: (D)
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célula possui apenas um ou poucos plastos, de grande
tamanho e forma característica. Em células de outras algas e
plantas, os plastos são menores e estão presentes em grande
número.
As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas com
forma de bastonete, variando em número de acordo com o
tipo de célula, sendo responsáveis pela respiração celular.
Ocorrem em plantas, protistas, fungos e animais.
Resposta correta: (E)

FISIOLOGIA NERVOSA
Os atos ou arcos reflexos medulares são respostas rápidas e
involuntárias realizadas pela medula espinhal, sem
interferência do encéfalo. Na resposta medular em análise,
ao pisar em um espinho, neurônios sensoriais levam a
informação para a substância cinzenta da medula espinhal,
fazendo sinapses, nessa região, com neurônios motores que
promovem a contração da musculatura da perna. Fato
interessante que o aluno deve perceber é que, apesar de ser
uma resposta involuntária dos músculos da perna, é
realizado pelo sistema nervoso voluntário.
Resposta correta: (B)

METABOLISMO DOS SERES VIVOS
A Drósera consiste num gênero botânico pertencente à
família Droseraceae. A planta referida utiliza o nitrogênio
do solo e proveniente das presas, para promover de forma
eficaz sua síntese proteica. Enquanto isso, a síntese de
carboidratos (matéria orgânica) ocorre a partir do CO 2
como fonte inorgânica de carbono, da H2O (água) como
fonte de elétrons/hidrogênios e da luz como fonte de
energia transformada. Assim sendo, estas plantas
carnívoras possuem comportamento metabólico anabólico
por autotrofismo fotossintético.
As larvas da mosca se alimentam das mesmas presas
capturadas pela planta carnívora, exercendo, assim,
comportamento heterotrófico.

CITOLOGIA – CITOPLASMA – ORGANELAS
Nas plantas e algas, o DNA extranuclear está presente
nas mitocôndrias e plastos. Nos fungos, encontra-se nas
mitocôndrias. Nos animais, encontra-se nas mitocôndrias.
Os plastos são organelas citoplasmáticas responsáveis
pela fotossíntese, coloração e armazenamento, presente
apenas em células de plantas e algas. Sua forma e tamanho
variam conforme o tipo de organismo e da célula em que se
encontram. Em algumas algas e em certas briófitas, cada

Resposta correta: (E)
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CINEMÁTICA

ZOOLOGIA – FISIOLOGIA ANIMAL

Chamemos:
 u = velocidade do elevador (a qual é constante);

Nos peixes, observamos a presença de um coração
bicavitário, ou seja, constituído de um átrio e um

 v ' = velocidade do parafuso em relação à terra;

ventrículo. O sangue pobre em oxigênio (venoso),

 v = velocidade do parafuso em relação ao elevador.

transportado dos tecidos/órgãos através das veias cardinais

Do estudo vetorial da relatividade de Galileu:

adentra o coração pelos átrios, sendo conduzido para o

v = v'  u

ventrículo , de onde segue para sofrer troca gasosa nas

Note que, em t = 0, v = 0 porque o parafuso está
inicialmente em repouso no referencial do elevador. Após

brânquias. Após torna-se arterial, segue direto para
oxigenar os tecidos e órgãos do animal. Assim, podemos

isso, passa a cair com aceleração g tanto no referencial da
terra, quanto no referencial do elevador, porque a
aceleração é a mesma em qualquer referencial inercial.
Assim, no referencial desse elevador ocorre uma queda
uniformemente acelerada:

concluir que nos peixes, a circulação é SIMPLES,
FECHADA e COMPLETA, circulando por dentro das
câmaras cardíacas, apenas sangue VENOSO.
Resposta correta: (A)

Resposta correta: (E)
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DINÂMICA IMPULSIVA
Considerando o sistema mecanicamente isolado de forças
externas, a quantidade de movimento total deve se
conservar.
Nesse caso, como o hélio está inicialmente em repouso,
a quantidade de movimento, mesmo após o movimento,
deve permanecer nula no total.

DINÂMICA
A força resultante durante a queda pode ser escrita como:

QHe  QLi  Qe  Qv  O
Assim, os vetores

QLi , Qe e Qv

devem formar um

polígono fechado:

Fres = mg – bv
i) Quando v = 1 · 104 m/s, temos:
0 = mg – b · 10–4

Resposta correta: (D)

b  mg  104
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i) Quando v = 0 m/s, temos:
3 · 10–14 = mg – b · 0  mg  3  1014
Logo, temos: b = 3 · 10–14 · 10+4 = 3  1010 N  s

m

.

Resposta correta: (E)

MAGNETISMO
As configurações são:
I.
CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
Adotando o nível de referência na própria ponte, temos:

II.

1
1
0   mg(Lo  x)  k( x) 2  mv 2
2
2
2
2
2mg(Lo  x)  k( x)  mv
2  50  10(25)  250  102  50  v 2
25000  25000  50  v 2
v  0 m/s
Resposta correta: (A)
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Resultante nula.
III.

CIRCUITOS ELÉTRICOS
I.

Resultante nula.
IV.

Fazendo a leitura dos dados da bateria, podemos
encontrar sua carga máxima como sendo:

1650 mAh 

II.

3600 s
 5940 C;
1h

Analisando os dados oferecidos pelo carregador,
podemos extrair a tensão e a corrente máxima.
Dessa forma, obtemos:

Pot  máx 

 carregador 

 5  1,3  6,5 W

Resposta correta: (D)

Resposta correta: (D)
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NUCLEAR

ONDULATÓRIA

De acordo com o enunciado, os valores iniciais das massas
são dados pela relação:
3
Mo235U 
 Mo238U
100
Na situação final,
0,7
M235U 
 M238U
100
Dividindo essas expressões, obtém-se:
M235U M238U 0,7


Mo235U Mo238U 3

Analisando o gráfico, nota-se que a frente de onda
deslocou-se 1 m entre os instantes t = 3 s e t = 7 s. Contudo
pode ter ocorrido um deslocamento (1 m + N) onde N é
um número inteiro.

Isso acontece porque o deslocamento no valor de  seria
imperceptível para essas fotos.
1n  N 1m  N
Assim: v 

.
7 s3 s
4s
1m  N  4 m
Como  = 4 m, v 
 0,25 m/s  Nm/s
4s

M o235U  10410
M

235U
o

10

t



M o238U  100,8 10
M

238U
o

10

t

 0,23

10

103,2  10 t  0,23
3,2  1010 t  log 0,23
3,2  1010 t   0,64
t  2  109 anos
Resposta correta: (C)

Logo, para N = 0  v = 0,25 m/s
N = 1  v = 1,25 m/s
N = 2  v = 2,25 m/s
Dentre as opções encontra-se v = 0,25 m/s
Resposta correta: (B)
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Onde a energia é a quantidade de calor absorvida pela água.
ca  1 cal / g C
1 cal  4J

Dados : m  1,3 g
T  100 C
t  1h  3600 s


REFRAÇÃO

E  Q = m · c · T
Q = 1,3 · 4 · 100
Q = 520 J
Portanto:
Q
Pot 
t

Por Snell, temos que:
Np · seni = Nar · Sen r
Np · sen 25° = 1 · sen 40°
Np · 0,4 = 1 · 0,6
0,6
Np 
0,4
Np = 1,5

520
3600
Pot = 0,14 w
Pot 

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (B)

ELETRODINÂMICA
A faísca provoca uma transferência de carga dada por:
q  i  t

 1011 A  0,5 s
 5 1012 C
CALORIMETRIA

Tal resultado significa que o objeto X, inicialmente com
carga nesse valor, transfere toda a sua carga para a outra
esfera, ficando finalmente descarregado.
Enquanto isso, o objeto Y aterrado permanecerá neutro,
haja vista X não atuar mais como indutor.

Considerando que a energia emitida pelo rádio foi
totalmente absorvida pela água elevando sua temperatura de
0 °C a 100 °C.
• Cálculo da potência média liberada pelo rádio

Pot 

Resposta correta: (A)

E
t
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E = 0 – (–6 · 10–19)  E = 6 · 10–19 J  E = h · f 
 6 1019  6 1034  f  f = 1015 Hz
Resposta correta: (A)

EQUILÍBRIO IÔNICO
De acordo com a tabela, o fósforo sofre transformação
quando o pH está entre 4 e 6 (fosfatos de forro e alumínio)
e quando o pH está entre 8 e 11 (fosfatos de cálcio).
O magnésio apresenta transformações químicas quando o
pH do solo apresenta-se entre 9 e 11 (formação de
carbonatos). Com relação ao nitrogênio tais transformações
ocorrem quando o pH do solo se apresenta entre 4 e 6
(redução de nitrato a íons amônio) e, por fim, o zinco sofre
transformação quando o pH do solo se encontra entre 8 e 11
(formação de hidróxidos pouco solúveis).
Portanto, a faixa do pH do solo em que não se observa
transformação química de nenhum dos elementos presentes
nos nutrientes é entre 6 e 7.

TRABALHO E ENERGIA/FÍSICA MODERNA
A frequência da radiação ultravioleta necessária para
quebrar a ligação da molécula de ozônio, formando um
átomo de oxigênio e uma molécula de O2, é proporcional à
variação da energia potencial de ligação entre esse átomo e
essa molécula.

Resposta correta: (C)
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CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO
Montando-se a equação química que representa a
transformação global a partir das etapas:
2

2 FeS2(s )  7 O2(g )  1 2 H2O ( )  2Fe ( aq )  4 SO42 (aq )  2 4H  (aq )
3
1
2Fe2 (aq)  O2(g )  2 H  (aq )  2 Fe  H 2O ( )
2
2 Fe3 (aq )  6 H 2O( )  2 Fe(OH)3(s )  6 H  (aq )

Reação global:
15
2 FeS(s)  O2(g)  7 H2O( )  2 Fe(OH)3(s)  8H (aq)  4 SO42 (aq)
2
Portanto, a razão entre as quantidades de matéria do FeS2 (s)
e do O2(g) é:

2mol FeS2 4mol FeS2

15
15mol O2
molO2
2
Em relação ao pH, com a formação H + na reação, ocorre
um aumento da acidez, ou seja, diminuição do pH.
Resposta correta: (D)

33

OSG.: 110840/16

Portanto, podemos concluir que os potenciais de redução
(E0) para os três metais, em ordem crescente, é Zn, Fe, Pb.
ELETROQUÍMICA

Desta forma, quando as três pilhas galvânicas são
montadas, a que irá apresentar a maior força eletromotriz é
aquela em que o metal que constitui o béquer II possui
menor potencial de redução entre os três utilizados pelo
estudante, o zinco (Zn). Logo, a pilha que apresentará a
menor força eletromotriz é aquela em que o metal que
constitui o béquer II possui maior potencial de redução
entre os metais utilizados pelo estudante, o chumbo (Pb).

A tabela ajuda a concluir que o Pb2+ presente na solução de
Pb(NO3)2 é capaz de oxidar as placas de zinco e ferro,
enquanto o Fe2+ presente na solução de Fe(NO3)2 é capaz de
oxidar a placa de zinco, como nas reações:
Pb2+(aq) + Zn(S)  Pb(s) + Zn2+(aq)
Pb2+(aq) + Fe(S)  Fe2+(aq) + Pb(s)
Fe2+(aq) + Zn(s)  Fe(s) + Zn2+(aq)

Resposta correta: (A)

REAÇÕES INORGÂNICAS; CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO
A reação a ser considerada é:
CaCO3(s) + 2 HC(aq)  CaC2(aq) + H2O(l) + CO2(g).
Nota-se que a perda de massa verificada pelos estudantes do grupo 1 se deve à produção (e eliminação) de CO 2 gasoso.
Logo, no tempo 60 s, para uma perda de massa de 110,0 – 109,38 = 0,62 g, tem-se o seguinte volume de CO2:

 1 mol de CO2  

24 L
V  0,62 g de CO2 . 
.
 0,34 L de CO 2 .
 44 g de CO2   1 mol de CO2 
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Para o tempo 180 s, com uma perda de massa de 110,0 – 109,12 = 0,88 g, tem-se o seguinte volume de CO2:

 1 mol de CO2  

24 L
V  0,88 g de CO2 . 
.
 0,48 L de CO2 .
 44 g de CO2   1 mol de CO2 
Finalmente, para o tempo 240 s, com uma perda de massa de 110,0 – 108,90 = 1,10 g, tem-se o seguinte volume de CO2:

 1 mol de CO2  

24 L
V  1,10 g de CO2 . 
.
 0,60 L de CO 2 .
 44 g de CO2   1 mol de CO2 
Resposta correta: (C)
II.

Combustões incompletas: (1) e (2)
(1)

7
C3 H8(g)  O2(g)  3CO(q)  4H2 O; H’  0
2

Se no reator houvesse somente produção de monóxido
de carbono (hipótese teórica) seriam necessários 3,5 L
de O2(g) para cada litro de gás propano, o equivalente a
875L de ar para 50L de gás propano.

100 L de ar 3,5 L de O2


20 L de O2 1 L de C3 H8
50 L de C3 H8  875 L de ar).
(cálculos : V(ar) 

(2) C3H8(g) + 2O2(g)  3C( g ) + 4 H2O; ’’ < 0
fuligem

Se no reator, durante a combustão, houvesse apenas a
produção de fuligem, seriam necessários 2 L de O 2(g)
para cada litro de gás propano. Portanto, 500 L de ar
para 50 L de gás propano.

100 L de ar 2 L de O2


20 L de O2 1 L de C3 H8
50 L de C3 H8  500 L de ar).
(cálculos : V(ar) 

Daí, podemos afirmar que:
I. (verdadeira): Em todos os processos, completo e
incompletos, o volume de ar necessário para reagir
com 50 L de gás propano é maior que 250 L.

OXIRREDUÇÃO/COMBUSTÃO
As reações de combustão que podem ocorrer no reator são:
I. Combustão completa:
C3H8(q) + 5 O2(g)  3 CO2 + 4 H2O; 


Admitindo o gás propano e o ar como gases ideais,
concluímos que para ocorrer a combustão completa de
50 L de gás propano são necessários 250 L de gás
oxigênio, o equivalente a 1 250 L de ar.

II. (falso): para reagir com 50 L de gás propano, numa
combustão completa, o volume mínimo de ar é de
1250 L.
III. (verdadeiro): em razão da baixa concentração de
gás oxigênio (comburente) junto ao gás propano
(combustível) no momento da combustão é grande a
probabilidade de formação de fuligem (C).

Cálculos:

V(ar) 

100 L de ar 5 L de O2

 50 L de C3 H8 
20 L de O2 1 L de C3 H8

Resposta correta: (D)

 1250L de ar.
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TERMOQUÍMICA
As reações são:
I. H2(g) + F2(g)  2 HF(g) e
II. H2(g) + C2(g)  2 HC(g)
Os valores de H são dados por:
HI = EH – H + EF – F – 2 · EH – F = 435 + 160 – 2 × 570 = –545 kJ.
HII = EH – H + EC – C – 2 · EH – C = 435 + 245 – 2 × 430 = – 180 kJ.

POLARIDADE

Verifica-se então que ambas as reações são exotérmicas,
e que a 1ª reação libera mais calor que a 2ª reação.

O processo químico descrito representa a formação de um
material hidrofóbico, ou seja, de baixa polaridade.

Resposta correta: (A)

Portanto, o grupo R é OCH 2  CH 2 10 CH3
apolar

 hidrofóbico
Resposta correta: (E)
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ELETROQUÍMICA
As semirreações de uma pilha de combustível em meio
ácido são:
Catódica (+): ½ O2 + 2 H+ + 2 e–  H2O
Anódica (–): H2  2 H+ + 2 e–
Reação global: H2 + ½ O2  H2O
Como a reação liberou 4,80 kJ de energia, e sabendo que
cada 2 mol de elétrons liberam 240 kJ, a quantidade de
elétrons, em mol, é:

 2 mol de e 

n e  4,80 kJ.
  0,04 mol de e .
 240 kJ 
Como cada mol de elétrons apresenta 96500 C de carga,
então a carga Q é dada por:
 96500 C 
Q  0,04 mol de e .
 3860 C.
 
 1 mol de e 
Sabe-se ainda que Q = i  t. Portanto:
3860 C
i
 6,43 A.
600 s
Resposta correta: (B)

EQUILÍBRIO QUÍMICO
Correto. De acordo com o gráfico, sob pressão parcial
de oxigênio de 30 mmHg, a hemoglobina fetal
transporta mais oxigênio que a de um adulto, uma vez
que apresenta maior percentual de saturação;
II. Correto. Em locais de elevada altitude, a pressão parcial do
oxigênio é reduzida e o equilíbrio em questão desloca-se
para a esquerda, reduzindo a concentração de Hb(O2)n.
Portanto, com o tempo, o organismo deve reagir ao
estímulo externo e aumentar a produção de Hb (hemácias);
III. Falso. Como a pressão parcial de oxigênio é maior no
pulmão que nos tecidos, então nota-se que no pulmão
deve-se ter também maior concentração de Hb(O2)n.
I.

Resposta correta: (C)
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FUNÇÕES E REAÇÕES INORGÂNICAS
I.

Falso. O fermento químico produz CO2 a partir da
reação de decomposição do bicarbonato de sódio:
2 NaHCO3

Na2CO3 + H2O + CO2.

Já no fermento biológico, a formação de CO2 ocorre
pela metabolização de carboidratos (amido), catalisada
por enzimas produzidas pelas leveduras;
II. Correto. Veja o comentário do item anterior;
III. Correto. Veja o comentário do item I;
IV. Falso. Essa temperatura é necessária para a produção
de CO2 no fermento químico. Já no fermento
biológico, é preciso deixar a massa descansar por um
período.

BIOQUÍMICA
No processo de descarboxilação enzimática da L-dopa, há
um processo de autorredox com formação da dopamina e
dióxido de carbono.

Resposta correta: (B)
Resposta correta: (E)
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HEA (Pitágoras)
x2 = 22 + 22  x2 = 8  x  2 2

DIVISIBILIDADE
Sendo D(n) o conjunto dos divisores positivos do número
natural n, e Sn a soma de seus elementos, temos:
I. D(8) = {1, 2, 4, 8}  S8 = 15
II. D(9) = {1, 3, 9}  S9 = 13
III. D(11) = {1, 11}  S11 = 12
IV. D(10) = {1, 2, 5, 10}  S10 = 18
V. D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}  S12 = 28
VI. D(15) = {1, 3, 5, 15}  S15 = 24
VII. D(16) = {1, 2, 4, 8, 16}  S16 = 31
VIII. D(25) = {1, 5, 25}  S25 = 31

FBA (Pitágoras)
y2 = 22 + 42  y2 = 20  y  2 5
HEF (Pitágoras)
z2 = 22 + 42  z2 = 20  z  2 5
HAF (Lei dos cossenos)
z2 = x2 + y2 – 2  x  y  cos

20  8  20  2  2 2  2 5 cos 
0  8  8 10 cos 
1
8 10 cos   8  cos  
10

Logo, 16 e 25 são dois números positivos equivalentes.
Resposta correta: (E)

Relação Fundamental
2

 1 
sen2+cos2 = 1  sen2 + 
1
 10 

1
9
 sen2 =
10
10
3
 é agudo
.

 sen 
10

 sen2 = 1 –

Resposta correta: (E)

GEOMETRIA ESPACIAL
PROBLEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Os preços médios por caneta nas lojas A, B e C são,
respectivamente:
40 reais 10

reais / caneta (aproximadamente,
A:
12 canetas 3
3,33 reais/caneta)
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B:

7,60 reais
 3,80 reais / caneta
2 canetas

C: 3,20 reais/caneta.
Uma possibilidade seria comprar todas as canetas mais
baratas possíveis, comprando todas as 25 canetas da loja C
(pagando 25 · 3,20 = 80 reais, sobrando 70 reais), 1 dúzia
de canetas na loja A (pagando 40 reais, sobrando 30 reais) e
30
 3 pares de canetas na loja B. Nesse caso, seriam
3,80
compradas 25 + 12 + 6 = 43 canetas.
No entanto, perceba que foram compradas 6 canetas com o
maior preço. Devemos analisar a compra das duas dúzias,
sem comprar as mais caras (talvez compense). Comprando
as duas dúzias, João pagará 2 × 40 = 80 reais, sobrando
150 – 80 = 70 reais para comprar as canetas mais baratas,
vendidas por unidade. Assim, João ainda poderá comprar
70
mais
 21 canetas. Dessa maneira, João poderá
3,20
comprar 2 · 12 + 21 = 45 canetas.
Portanto, no máximo, João poderá comprar 45 canetas.

Assim, de um total de 24 sequências, em 9 delas nenhum
dos jovens retira o próprio nome. Logo, a probabilidade
9 3
procurada é:

24 8
Solução 2:
Sabe-se que o número de permutações caóticas de n
elementos, com n  N, é dado por:
1
n
1 1 1 1
Dn  n!     ...   1  
 0! 1! 2! 3!
n!

Resposta correta: (B)

Sabendo disso, podemos resolver o problema tomando n = 4.
Logo:
 1 1 1 1 1
D4  4!     
 0! 1! 2! 3! 4!

1 1 1

D4  24  1  11    

2 6 24 
D4 = 12 – 4 + 1 = 9 (Nº de elementos do evento)

Por outro lado, temos P4 = 4! = 24 permutações ao todo
para os nomes retirados (nº de elementos do espaço
amostral).
9 3
Assim, a probabilidade procurada é

24 8
Resposta correta: (D)

PROBABILIDADE
Solução 1:
Ao todo, temos P4 = 4! = 24 sequências possíveis para os
nomes retirados. Usando o diagrama da árvore, contemos
aquelas em que nenhum dos jovens retirou o próprio nome.
Sendo J1, J2, J3 e J4, os nomes dos 4 jovens, temos as
seguintes sequências a considerar, onde o primeiro,
segundo, terceiro e quarto elemento são, respectivamente,
os nomes retirados pelos jovens J1, J2, J3 e J4.
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V

8x  2x 2  x 2  9  3x
2

1
5
9
V   x2  x 
2
2
2

 Função quadrática 

Então, podemos concluir que:

Vmáx

 25
 1  9
  4  

4
 2  2  61




4a
 1
8
4  
2



Resposta correta: (A)

GEOMETRIA PLANA – FUNÇÃO DO 2º GRAU
Diante do exposto, tem-se:

Veja que:
4  y y 1

y4x x 4y
tg  
x
3 x

GEOMETRIA PLANA
1ª solução:

Seja V a soma das áreas destacadas:

Vxy

x   4  y 3  3  x 

2
2

V  x  4  x 

x  x 3 3  x 

2
2
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2ª solução:

1º NFC ~ BFA
x 2
  y  2x 
y 4

Considere o sistema cartesiano de eixos ortogonais com
origem no ponto A, B e D sobre os semieixos positivos OX
e OY, respectivamente, conforme figura.



Mas, x + y = 2  x + 2x = 2 
 3x = 2  x 

2
3

y

4
3

Temos:
I)

2º) Observando-se os ABM E NM tem-se
1 a
tg    b  4a
4 b
Mas, a + b = 1  4a + a = 1 
 5a = 1  a 

Equação de reta t  NB, y = mx + n, onde N = (2, 2) e
B = (4,0):
20
 Coef. angular: m 
 1  y  1  x  n
24
 B t  o = –1 (4) + n  n = 4
Daí, (t) y = –x +4

II)

1
4
e b
5
5

Coordenadas do ponto E:

1

16
4
y  x
 16 4 
 x  e y  E   , 

4
5
5
 5 5




y
x
4


3º)

III) Coordenadas do ponto F:

1

8
4
y  x
8 4
 x  e y  F   , 

2
3
3
3 3
 y  x  4

Portanto, a área do triângulo AEF é igual a:
AAEF = AAFB – AAEB

A AEF 

[AEF] 

y4 b4

2
2

0
1 16
1
2 5
8
3

0 1
4
11
5
4
1
3

4
4
4
4
A AEF  3  5
2
2

[AEF] 

1 16 4 8 4

  
2 5 3 3 5

4
4
2 2
3
5

[AEF] 

1 64 32


2 15 15

[AEF] 

1 32 16


2 15 15

A AEF 

8 8

3 5
40  24

15

A AEF 
A AEF

A AEF 

16
15
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3ª solução:
De posse das características apresentadas, tem-se os
elementos a seguir.

1 4
 b  a  T.B.I   a  4 b

i)  ABM  
 a  b 2  12  42  Pitágoras   a  b  17



FUNÇÃO QUADRÁTICA E LOGARÍTMICA

Resolvendo o sistema, obtemos:

a

Temos que:

4 17
17
e b
5
5

f(x)  x 2  4 (função quadrática)
g(x)  1  log x1  1  log x2 (função logarítmica)

2 4
   T.B.I  c  2d
ii)  ABC   d c
2
2
2

 c  d   4  2  c  d  2 5

2

Assim,
h(2)  3  f (g(2))  2  g(f(2))

Resolvendo o sistema, obtemos:

c

4 5
2 5
ed
3
3

iii)  ABC  tg     
Daí,
tg   tg  1

1  tg  tg  2

Veja que:
g(2) = 1  log22  1  1  0

2 1

4 2

f(2) = 22  4  8
Logo:
h(2)  3f (0)  2g(8)
h(2)  3  (02  4)  2(1  log82 )

2tg   2tg   1  tg  tg 
1
1
2tg   2    1  tg    
4
4
8tg   2  4  tg 
tg  

2

9

h(2)  3  4  2  (2)  8
Resposta correta: (B)

 sen  

2
85

Portanto:

Área  AEF  

a  c sen 

2

Área  AEF  

16
u.a.
15

4 17 4 5 2


5
3
85
2

Resposta correta: (D)

43

OSG.: 110840/16

POLINÔMIOS – COMPLEXOS

GEOMETRIA ESPACIAL

Diante do exposto, tem-se:
p(x) = x3 – 3x2 + 7x – 5
Como a soma dos coeficientes de p(x) é zero, temos que 1 é
raiz.
Pelo dispositivo de Briot-Ruffini, tem-se:
1

1
1

–3
–2

7
5

–5
0

Considerando a figura relativa ao enunciado, temos que:

Agora, devemos encontrar as outras duas raízes de p(x) a
partir de:

3

x – 2x + 5 = 0
x = 1 + 2i (Parte imaginária positiva)
e
x = 1 – 2i (Parte imaginária negativa)

Logo, v’ 

Assim,

7
v
8

r  4
1

Mas, V  r 2 H, onde: H  12
3
  3,14


3

    1  2i  3  1  2i 
Desenvolvendo:

Assim:

3  13  3  12  2i  3  1   2i    2i 
3  1  6i  12  8i
3  11  2i  parte real 3  11
2

3

V
V
H
 12 
        V  8 v.
v
v
h
6

2

3

 

Resposta correta: (A)

I.

V

II.

v’ 

4
1
 3,14  42  12  V  200,96
3

7
V  175,84 m3 ou 175840 dm3
8

Como em 1 minuto escorrem 500 L ou 500 dm3, usando
regra de três, obtemos:
3

t min  175840 dm

3

1 min  500 dm

175840
 t  351,68 min
500
Assim, t  300 min  51,68 min  t  5 h  51,68 min
Portanto, t  5 h e 50 min (aproximadamente)
t

Resposta correta: (C)
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LOGARITMO – TRIGONOMETRIA
Pela equação do gás ideal (P.V = nRT), concluímos que
pressão e volume são grandezas inversamente
proporcionais, já que a temperatura é mantida constante.
Sendo assim, temos o encadeamento a seguir:

GEOMETRIA ANALÍTICA

(Pressão)máxima 
 (volume)mínimo 


De posse das características das circunferências, devemos
ter:


 log2 (5  2sent)mínimo 
sen t mínimo
Portanto:
3
3
3
+ k t =
t =
 2k  t   1,5 [0,2]
2
2
2
Resposta correta: (B)

Equação reduzida: (x – R)2 + (y – R)2 = R2
O que nos permite escrever:
1 : (x – 1)2 + (y – 1)2 = 12  x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0
2 : (x – 2)2 + (y – 2)2 = 22  x2 + y2 – 4x – 4y + 4 = 0
Fazendo (1) – (2), encontramos:
r: 2x + 2y – 3 = 0, em que r é a reta que passa pelos pontos
de interseção de 1 e 2.
Como (x1, y1) e (x2, y2) são pontos de r, concluímos que:
x1 + y1 =

3
3
e x2 + y2 =
2
2

Portanto:
Expressão =  x1  y1    x 2  y2  
2

2

9 9 9
 
4 4 2

Resposta correta: (C)
CLEAN – 6/12/16 – REV.: AMÉLIA

45

OSG.: 110840/16

