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CIÊNCIAS HUMANAS 
 
,  

 
 QUESTÃO 01   

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. 

 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

 

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu 
para estruturar um movimento social que teve como marca o(a) 
 
a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. 
b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de 
trabalho.  
c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de 
gênero. 
d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos 
homoafetivos. 
e) estabelecimento de políticas governamentais para promover ações 
afirmativas.  
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Simone de Beauvoir é uma das principais autoras em que se ancora o 
movimento feminista 
a) Incorreta. Embora o combate à violência sexual, que incide 
majoritariamente sobre as mulheres, seja bandeira do movimento 
feminista, não é possível dizer que a ação do Judiciário para 
criminaliza-la seja um marco feminista. 
b) Incorreta. A dupla jornada de trabalho é de fato um problema 
vivenciado pelas mulheres, mas o movimento feminista não se 
caracteriza historicamente pela sua entrada imediata no Legislativo. 
Ao contrário, até hoje as mulheres se encontram sub-representadas 
neste poder se levarmos em consideração a parcela que representam 
da população. 
c) Correta. A apropriação do espaço público de manifestação para 
reivindicar o direito ao voto, ao divórcio, políticas contra violência 
doméstica e sexual, equidade salarial, acesso a métodos 
contraceptivos, direito ao aborto e liberdade para vivenciar a própria 
sexualidade caracteriza o movimento feminista desde seus primórdios, 
no século XIX, até o presente momento histórico. 
d) Incorreta. Tal oposição de grupos religiosos existe e é muito ativa, 
mas não se relaciona ao movimento feminista. Ao contrário, os mesmo 
grupos religiosos se opõem também a bandeiras históricas do 
feminismo, como a luta pelo acesso a métodos contraceptivos, direito 
ao aborto e liberdade para vivenciar a própria sexualidade. 
e) Incorreta. O estabelecimento de políticas governamentais para 
promover ações que diminuam a desigualdade entre homens e 
mulheres é um dos objetivos de algumas vertentes do feminismo. No 
entanto, não é um marco do feminismo, que se caracteriza justamente 
pela organização da sociedade civil que pressiona o governo, e não 
pela atuação imediata dentro Estado. 
 

 
 

 QUESTÃO 02   

Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios 
recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o 
idioma de seu grupo; pensa à maneira de seu grupo. Encontra a sua 
disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só 
determinam, em grau considerável, as vias de acesso ao mundo 
circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo sob que ângulo 
e em que contexto de atividade os objetos foram até agora 
perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. 
 

MANNHEIM, K. Ideologia e utopia, Porto Alegre: Globo, 1950 (adaptado). 
 

Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o 
argumento de Karl Mannheim defende que o (a)     
a) conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. 
b) submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. 
c) divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais. 
d) educação formal determina o conhecimento do idioma. 
e) domínio das línguas universaliza o conhecimento. 
 
 
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O texto explicita a importância do ambiente social para a 
produção de conhecimento quando afirma que o indivíduo raramente 
cria discurso e pensamentos por conta própria, mas “fala o idioma de 
seu grupo, pensa a maneira de seu grupo. Encontra a sua disposição 
apenas determinadas palavras e significados”. Assim, a visão de 
mundo e percepção do indivíduo seria formatada pelo instrumental 
discursivo/racional que tem à disposição, que advém em grande parte 
do grupo em que está inserido. 
b) Incorreta. O texto não fala de uma manipulação do conhecimento 
pelo grupo no qual se insere o indivíduo, mas de como a própria 
percepção, linguagem e maneira de ver as coisas do indivíduo são 
adquiridas no contato com esse grupo. Desta maneira, está implícito 
que, se ele participa do grupo, ele também está produzindo a 
linguagem e o instrumental dos outros indivíduos que estão no mesmo 
grupo, não apenas sendo submetido por eles.  
c) Incorreta. O texto não aborda o ato de concordar ou divergir, mas 
chama atenção para o fato que a própria maneira de compreender as 
coisas é determinada socialmente, havendo, é claro, espaço para 
diferentes interpretações a partir deste aparato comum.  
d) Incorreta. O texto não aborda o conhecimento do idioma, mas a 
formação do aparato linguístico, sensorial, racional e perceptivo do 
indivíduo. 
e) Incorreta. Para que estivesse correta, o texto de Mannheim teria 
que conter a ideia de que o conhecimento de uma pessoa é restringido 
pelo domínio de um idioma. No entanto, o texto não está falando 
somente do idioma, ele aborda a importância da linguagem e das 
categorias de percepção e raciocínio que o indivíduo apreende 
socialmente na formação da interpretação que ele produz da 
realidade. Mesmo a aprendizagem de milhares de idiomas não 
modificaria o fato de que a visão de mundo do indivíduo se encontra 
estruturada pela linguagem/percepção do grupo no qual se formou, se 
encontra e do qual participa. 
 

 
 

 QUESTÃO 03   

A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, 
no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando 
o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de 
demolição em vários sítios arqueológicos em uma área conhecida 
como um dos berços da civilização.  

Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria pelo Estado 
Islâmico. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado). 
 

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para a 
população de países como o Iraque a destruição do (a). 
a) homogeneidade cultural. 
b) patrimônio histórico. 
c) controle ocidental. 
d) unidade étnica. 
e) religião oficial. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O Iraque está dividido em pelo menos duas religiões. 
Uma maioria muçulmana e uma minoria de cristãos, além de outros 
grupos ainda menores. Além disso, a população é composta, dentre 
outros, por turcos, assírios, persas e armênios. Assim, não se pode 
falar em homogeneidade cultural no país. 
b) Correta. A notícia se concentra no problema da destruição de 
patrimônio histórico mundial, dada a antiguidade das construções 
destruídas nos sítios arqueológicos citados, tidas como reminiscências 
do berço das civilizações.  
c) Incorreta. Não percebemos um controle ocidental na região e, 
mesmo que existisse, não seria abalado pela destruição de 
patrimônios históricos que, mesmo que representem o início das 
civilizações, são orientais. 
d) Incorreta. Como citamos na alternativa A, não há unidade étnica na 
região. 
e) Incorreta. Embora o Estado se declare laico, cerca de 97% da 
população é adepta do islamismo. Mesmo que consideremos tal fato 
como definidor de uma religião oficial, a destruição do tipo de 
patrimônio citado no texto não afeta as religiões do país, pois não 
possuem valor religioso. 
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 QUESTÃO 04   

A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, 
possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as 
quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de 
intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico 
sob qualquer justificativa. 

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

 

Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão 
ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do 
meio ambiente está baseada na 
 
a) prática econômica sustentável. 
b) contenção de impactos ambientais.  
c) utilização progressiva dos recursos naturais. 
d) proibição permanente da exploração da natureza. 
e) definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Apesar de ser uma concepção bastante difundida entre 
agentes públicos e privados, atualmente a sustentabilidade pressupõe, 
segundo o documento da ONU denominado Relatório Brundtland 

(Nosso Futuro Comum), o uso de recursos naturais que “satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Tal ideia não 
condiz com o texto, que fala do impedimento de seu aproveitamento 
econômico “sob qualquer justificativa”. 
b) Incorreta. A contenção de impactos ambientais é uma 
consequência da atividade antrópica e, portanto, uma medida de 
tratamento dos danos à natureza e não de preservação ambiental. 
c) Incorreta. O aumento da utilização de recursos naturais é contrário 
à ideia apresentada no texto, visto que intensificaria a degradação de 
áreas naturais já exploradas e provocaria a expansão da ação 
antrópica em relação aos remanescentes ainda preservados. 
d) Correta. Segundo o texto, o contexto de formulação de políticas 
ambientais revela a importância da preservação permanente do meio 
ambiente, fato coerente com a “intocabilidade da natureza” proposta 
no texto. 
e) Incorreta. Atualmente, ocorre a difusão de concepções de 
planejamento territorial e ambiental relacionadas à definição de áreas 
de preservação e uso sustentável dos recursos, mesmo quando 
voltadas à exploração econômica. Exemplo disso é o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), dividido em Unidades 
de Proteção Integral (UPI) e Unidades de Uso Sustentável (UUS), que 
têm como principal objetivo a proteção e manutenção dos recursos 
naturais brasileiros a longo prazo. 
 

 
 

 QUESTÃO 05   

Calendário medieval, século XV 

 
 

Disponível em: www.ac-grenoble.fr. Acesso em: 10 maio 2012. 
 

Os calendários são fontes histórica importantes, na medida em que 
expressam a concepção de tempo das sociedades. 
Essas imagens compõem um calendário medieval (1460-1475) e cada 
uma delas representam um mês, de janeiro a dezembro. Com base na 
análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo 
 

a) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. 
b) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por 
parte do trabalhador. 
c) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. 
d) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as 
estações do ano. 
e) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. A concepção cíclica do tempo está associada à cultura 
grega da Antiguidade Clássica. Essa concepção não pode ser 
identificada no calendário medieval. 
b) Incorreta. A concepção humanista é decorrente da Renascença, 
sendo uma abordagem que se contrapõe à visão teocêntrica da Idade 
Média, sobre a qual versa a questão.  
c) Incorreta. A concepção escatológica está associada ao conceito de 
final dos tempos e não condiz com as imagens apresentadas na 
questão. Apesar da forte influência da religiosidade no período 
medieval, não é possível identificar na imagem aspectos que remetem 
estritamente à uma visão religiosa do trabalho.   
d) Correta. A alternativa apresenta uma progressão de tempo 
associada à realidade rural da Europa Ocidental, na passagem do 
Medievo para a Modernidade. Nesse contexto, o ritmo do trabalho e a 
medição do tempo eram estabelecidos pelo tempo natural, sendo o dia 
de trabalho do camponês determinado, por exemplo, pela extensão do 
dia solar.  
e) Incorreta. O Romantismo é característico do final do século XVIII e 
primeira metade do século XIX. Apresenta uma visão de mundo que 
se opõe ao Iluminismo e ao Racionalismo, portanto fora do escopo 
que se propõe a questão. 
 

 
 

 QUESTÃO 06   

O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais 
teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente 
passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional 
nos grandes centros urbanos. 

BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no crescimento 
populacional e novos arranjos regionais. Disponível em: www.sbsociologia.com.br. 

Acesso em: 12 dez. 2012 (adaptado). 

 
Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o (a) 
a) carência de matérias-primas. 
b) degradação da rede rodoviária. 
c) aumento do crescimento vegetativo. 
d) centralização do poder político. 
e) realocação da atividade industrial. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A questão trata de um fenômeno relativamente recente na questão 
urbana brasileira, que consiste no crescimento mais rápido das 
cidades médias em comparação ao das grandes cidades. Tal 
processo foi em parte motivado pela desconcentração da atividade 
industrial.  
a) Incorreta. A carência ou presença de matérias-primas não interfere 
na diminuição do crescimento urbano das grandes cidades e menos 
ainda no aumento deste crescimento nas cidades médias, uma vez 
que, na atual fase do capitalismo (capitalismo informacional), o 
desenvolvimento dos sistemas de telecomunicações e de transportes 
permite que as indústrias se instalem distantes das áreas produtoras 
de matérias-primas. A necessidade de estar próxima dessas áreas foi 
algo típico das duas primeiras revoluções industriais, ao longo dos 
séculos XVIII e XIX. 
b) Incorreta. A rede rodoviária é mais densa e apresenta melhor 
qualidade justamente nas áreas ocupadas pelas grandes metrópoles, 
fator que motivaria uma atração das pessoas para esses centros, o 
que, segundo o texto, não ocorre.  
c) Incorreta. O crescimento vegetativo vem diminuindo no Brasil, uma 
vez que as taxas de fecundidade e natalidade estão cada vez 
menores. 
d) Incorreta. A centralização do poder político, processo típico dos 
regimes monárquicos absolutistas ou de regimes autocráticos 
(ditaduras), não é um processo que ocorreu no Brasil em tempos 
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recentes. A última ditadura militar no Brasil se estendeu de 1964 até 
1985.  
e) Correta. O processo de realocação da atividade industrial no Brasil 
teve início no final da década de 1990, quando a Constituição Nacional 
conferiu maior autonomia fiscal para estados e munícipios. Tal fato, 
aliado a uma busca por competitividade das indústrias, deu início a 
uma “guerra fiscal entre os lugares” (Santos, M.). Além desses fatores, 
é fundamental considerar que o alto nível de organização dos 
sindicatos, o alto custo dos imóveis e a saturação dos transportes e 
outros sistemas de infraestrutura afugentam as indústrias dos centros 
metropolitanos. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   

Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e 
montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados 
componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jérsei e 
fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na 
Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova 
York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-
se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. 

REICH, R. O trabalho das nações: preparando-nos para o capitalismo no século 
XXI. São Paulo. Educator, 1994 (adaptado). 

 
A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe 
o uso de 
a) linhas de montagem e formação de estoques. 
b) empresas burocráticas e mão-de-obra barata. 
c) controle estatal e infraestrutura consolidada. 
d) organização em rede e tecnologia de informação. 
e) gestão centralizada e protecionismo econômico. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. O uso de linhas de montagem e grandes estoques é 
característico do sistema Fordista, típico da Segunda Revolução 
Industrial.  O atual modelo produtivo é marcado por uma produção em 
“células de produção” – com trabalho em equipe e uma certa 
autonomia dos funcionários sobre a melhor maneira de executar as 
tarefas – e sistema “just in time” – com redução dos estoques, ou seja, 
cada peça chega apenas no momento exato de ser utilizada. 
b) Incorreta. O atual sistema produtivo é marcado por uma forte 
automação industrial. Este sistema exclui boa parte da mão-de-obra 
barata, causando desemprego estrutural e uma necessidade de 
qualificação dos funcionários para se inserir no mercado de trabalho. 
Além disso, dentro do modelo Toyotista, há uma desburocratização 
das atividades produtivas.  
c) Incorreta. O texto sequer cita o papel do Estado no processo 
produtivo. A produção globalizada é marcada por um modelo 
Neoliberal de economia, com retomada das leis de mercado e 
privatização das empresas estatais.  
d) Correta. O texto faz referência ao atual modelo produtivo, marcado 
por um forte processo de desconcentração industrial e pela dispersão 
da produção. Isto se dá em busca de vantagens locacionais, tais como 
menores custos de produção, possibilidades de novos mercados 
consumidores ou disponibilidade de mão-de-obra qualificada. Toda 
essa produção desconcentrada e integrada só é possível graças à 
evolução nos sistemas de transportes e telecomunicações. Suas 
conexões se dão numa intrincada estrutura de rede (“teias globais”), 
com intenso uso das tecnologias de informação. 
e) Incorreta. No modelo Neoliberal, vemos um apelo econômico pelo 
fim das políticas protecionistas (dentro da lógica de Estado mínimo). 
As fronteiras estão cada vez mais fluidas para a circulação de capital e 
mercadorias, configurando um modelo de produção integrado e 
fortemente globalizado. 
 

 
 

 QUESTÃO 08   

Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a 
reger-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, 
principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor 
econômico na medida de seu incremento técnico: amplitude do 
espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que 
ser; o sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito a lógica 
circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena 
democraticamente para as massas com supostos “ganhos 
distributivos” (a informação ilimitada, a quebra das supostas 
hierarquias culturais) afeta a velha cultura disseminada na esfera 
pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto 

falar e ser falado quanto ser visto são índices do desejo de 
espelhamento. 
 

SODRÉ, M. Disponível em: http//alias.estadao.com.br. Acesso em: 9 fev. 2015 
(adaptado). 

A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza 
 
a) a prática identitária autorreferente. 
b) a dinâmica política democratizante. 
c) a produção instantânea de notícias. 
d) os processos difusores de informações. 
e) os mecanismos de convergência tecnológica. 
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Segundo o texto, em nossa sociedade as mídias não são 
usadas para divulgar uma identidade que o indivíduo cria previamente 
na comunidade em que está imerso, a partir de sua formação, de suas 
experiências e do reconhecimento desta própria comunidade de seus 
feitos, qualidades e defeitos. Para o autor, na sociedade 
contemporânea o indivíduo cria uma imagem de si, difunde 
intensamente essa imagem pelas mídias e, conforme ganha 
reconhecimento, é dessa imagem que surge sua identidade. Assim, 
em nossos tempos, a prática identitária seria autorreferente – funda-se 
numa referência do indivíduo sobre si mesmo validada pelas mídias, 
não existindo previamente a partir de elementos externos ao indivíduo 
(como família, religião, comunidade) . 
b) Incorreta. O texto não fala de uma dinâmica política 
democratizante, apenas das possibilidades de democratização 
trazidas pelas novas mídias, que segundo o autor seriam o acesso a 
“informações ilimitadas” e a “ruptura de hierarquias culturais” (não 
sendo preciso mais, por exemplo, ser contratado por uma gravadora 
para gravar e difundir suas composições, ou por uma editora para ter 
seus textos lidos). 
c) Incorreta. O argumento central do texto não passa pela crítica à 
produção instantânea de notícias. 
d) Incorreta. O texto não critica os processos difusores de 
informações, mostrando inclusive lados positivos destes (que chama 
de “ganhos distributivos”, ou seja maior acesso a informações e 
rupturas de hierarquias culturais). 
e) Incorreta. O texto não trata de convergência tecnológica, mas dos 
efeitos da popularização de mídias e imagens midiáticas. 
 
 

 
 

 QUESTÃO 09   

A crescente intelectualização e racionalização não indicam um 
conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. 
Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse 
conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas 
incalculáveis; podemos calcular todas as coisas pelo cálculo. 
 

WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH. H.; MILLS, W. (Org.). Max Weber: 
ensaios da sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

 
Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito 
do processo de desencantamento do mundo evidencia o(a) 
 
a) o progresso civilizatório como decorrência da expansão do 
industrialismo. 
b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do 
capitalismo. 
c) emancipação como consequência do processo de racionalização da 
vida. 
d) afastamento de crenças tradicionais como característica da 
modernidade. 
e) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. O conceito de desencantamento do mundo de Weber 
não relaciona a industrialização a uma noção de progresso 
civilizatório.  
b) Incorreta. Weber não trabalha com a ideia de extinção do 
pensamento mítico, mas com a ideia de sua expulsão das próprias 
religiões. Além disso, para ele o desencantamento do mundo se 
iniciaria no judaísmo dos profetas, sendo o ápice desta etapa do 
processo o puritanismo do século XVI. Assim, o desencantamento do 
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mundo não pode ser considerado um desdobramento do capitalismo, 
pois teria se iniciado muito anteriormente. 
c) Incorreta. A racionalização da vida estrutura o processo de 
desencantamento do mundo. Seria impreciso considerá-lo 
emancipação, pois para Weber a racionalidade que domina o mundo 
em desencanto também molda as ações humanas, da mesma maneira 
que o sagrado formatava as condutas morais e sociais antes da 
consolidação deste processo.  
d) Correta. A perda de centralidade das crenças tradicionais em favor 
da racionalidade e da supremacia da lógica caracteriza o processo de 
desencantamento do mundo descrito por Weber, que se acentua 
fortemente a partir do século XVI, com a formação da ciência 
moderna. 
e) Incorreta. Não há relação entre o desencantamento do mundo e o 
fim do monoteísmo. Pelo contrário, Weber o identifica como processo 
que se inicia dentro das próprias religiões monoteístas, quando o 
sagrado deixa de ser explicado através da magia, e a relação entre 
Deus e o mundo passar a ser sistematizada de forma racional. 
 

 
 

 QUESTÃO 10   

Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, 
vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado “princípio da 
precaução”. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia 
ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda 
que não se possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano 
que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de 
quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. 

 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São 

Paulo: Cia. Das Letras, 2001 (adaptado). 

 
O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social 
contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de 
acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo 
a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos 
e à natureza. 
b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos 
ecológicos. 
c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas 
consequências. 
d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso das 
mudanças sociais. 
e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico 
e científico. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. O conteúdo dessa alternativa contradiz o princípio da 
precaução apontado pelo texto, uma vez que priorizar interesses 
econômicos significaria subjugar a saúde das pessoas e o meio 
ambiente.  
b) Incorreta. O princípio da precaução aparece justamente num 
contexto de desenvolvimento científico. Além disso, a alternativa trata 
apenas dos riscos ecológicos, enquanto o texto aborda também os 
riscos oferecidos às pessoas.  
c) Correta. A ideia de “instituir o diálogo público” está implícito no 
texto ao afirmar que, quando há dúvida sobre os danos de um produto 
ou tecnologia, “deve-se evitá-los ou deixá-los em quarentena para 
maiores estudos e avaliações”.  
d) Incorreta. As mudanças científicas de modo geral trazem um 
avanço, e não um travamento (como diz o texto da alternativa) do 
curso das mudanças sociais. Nesse sentido, não haveria razão de 
combater a introdução de novas tecnologias.   
e) Incorreta. Os mecanismos de acautelamento não tem por objetivo 
romper o equilíbrio entre os benefícios e riscos do avanço tecnológico, 
mas sim manter os benefícios e conter ou minimizar os riscos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 11   

 
SCHWARCZ. L. M. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 

São Paulo: Cia. Das Letras, 1998 (adaptado) 
 

Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, 
pouco mais de uma década após o Golpe da Maioridade. 
Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os 
elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam um  
 

a) jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. 
b) imperador adulto que governaria segundo as leis. 
c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. 
d) soberano religioso que acataria a autoridade papal. 
e) monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. 

 
 

Resolução  Alternativa B  

a) Incorreta. D. Pedro II assumiu o trono aos 14 anos de idade, 
prestes a fazer 15 anos em dezembro, a partir do chamado Golpe da 
Maioridade de 1840. Embora a pouca idade tenha permitido um certo 
grau de manipulação do jovem imperador por parte de liberais e 
conservadores, sua representação nesse contexto já não é de um 
jovem ingênuo, mas sim de um homem sereno e responsável, dadas 
as feições de seu rosto, a barba e a postura resoluta.  
b) Correta. A postura do imperador com uma das mãos sobre a mesa 
com papéis representando as leis e a  Constituição de 1824 
reforçam a imagem de um governante ciente do aparato legislativo. 
Além disso, na segunda imagem, D Pedro II aparece com a coroa em 
cima da mesa, destoando da tradição da coroa na cabeça do 
monarca, como geralmente os reis se faziam representar. Os trajes, 
relativamente simples, frente às vestes suntuosas mostradas nas 
representações de outros reis, mostram uma tendência mais liberal. 
Considerando o contexto histórico de produção das imagens, temos o 
advento do parlamentarismo às avessas (iniciado em 1847), 
confirmando assim o diálogo de D. Pedro II com as forças políticas do 
Brasil. Ainda assim, vale ressaltar a manutenção da supremacia do 
seu poder sobre o Legislativo, devido à existência do Poder 
Moderador instituído pela Constituição de 1824.   
c) Incorreta. Os trajes, a postura tranquila e o semblante sereno do 
imperador não permitem uma interpretação bélica da imagem. A 
própria ausência de armas empunhadas reforça a ideia de pacifismo. 
d) Incorreta. Não há elementos religiosos que permitam uma leitura 
da imagem do imperador ligada à Igreja Católica e à autoridade papal.  
e) Incorreta. Tal como abordado nas alternativas A e B, observamos a 
ausência de elementos absolutistas autoritários, tais como trajes 
suntuosos, armas, postura imponente, símbolos de poder como a 
orbe, o cetro e a coroa. Dessa forma, não é possível interpretar as 
imagens como representativas de um monarca absolutista e 
autoritário.  
 

 
 

 QUESTÃO 12   

No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no 
Ocidente - nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado 
às funções comerciais e industriais- digamos modestamente artesanal- 
que ele apareceu, como um desse homens de ofício que se instalava 
nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. 
Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas 
coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente tem uma 
atividade de professor erudito, em resumo, um intelectual - esse 
homem só aparecerá com as cidades. 

LE GOFF, J. Os intelectuais da Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. 
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O surgimento da categoria mencionada no período do texto evidencia 
o (a)  
a) apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. 
b) relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. 
c) importância organizacional das corporações de ofício. 
d) progressiva expansão da educação escolar. 
e) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O texto da questão sequer cita a ação da Igreja no 
processo descrito, que se relaciona com o surgimento das cidades 
durante a Baixa Idade Média.  
b) Correta. O texto é explícito em relacionar o desenvolvimento das 
cidades, com a divisão do trabalho e o surgimento dos intelectuais. 
Nas cidades medievais, a nova dinâmica das relações sociais e de 
trabalho se estabeleceram num claro processo de divisão de funções, 
ações e ofícios. Assim, o ofício de professor e erudito surgem com a 
consolidação das cidades, ocorrida durante o Renascimento 
Comercial e Urbano, a partir do século XII. O aumento da produção 
agrícola e a reabertura de rotas comerciais possibilitou a retomada do 
comércio na Europa, além de estimular o surgimento de cidades, que 
eram, antes de tudo, centros comerciais.  
c) Incorreta. Apesar de o texto citar as funções artesanais (próprias 
das corporações de ofício), a questão não versa sobre as mesmas. O 
conceito citado na alternativa é correto, no entanto, não condiz com o 
texto enunciado na questão e a sua problematização proposta. 
d) Incorreta. A educação escolar não é o objeto do texto e, sim, o 
surgimento do intelectual da Idade Média. 
e) Incorreta. O texto aborda o surgimento do intelectual da Idade 
Média nos centros urbanos, não seu acúmulo de trabalho.   
 

 
 

 QUESTÃO 13   

O que implica o sistema da Pólis é uma extraordinária preeminência 
da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra 
constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a 
polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como no jogo 
político. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 
(adaptado). 

Na configuração política da democracia grega, em especial a 
ateniense, a ágora tinha por função 
 
a) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da 
cidade. 
b) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado 
expostas por seus magistrados. 
c) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar 
sobre as questões da comunidade. 
d) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos 
a serem tomados em caso de guerra. 
e) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a 
pronunciar-se em assembleias. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A ágora de Atenas foi um espaço público fundamental 
para a formação e consolidação da democracia ateniense. Se 
constituía numa área de atividade comercial e política ao mesmo 
tempo, onde os debates e a participação direta dos cidadãos era 
percebida constantemente.   

b) Incorreta. A democracia exercida a partir da ágora era direta e 

participativa, não através de magistrados. 
c) Correta. Como já exposto, a ágora se constituía na identidade da 
pólis ateniense e de seu sistema político (democracia). Ali também 
ocorria a Eclésia (assembleia popular), onde os cidadãos decidiam, de 
forma direta, os assuntos da cidade. 
d) Incorreta. O texto da questão não faz menção ao militarismo. O 
componente militarista diz respeito à Esparta, como elemento 
formativo da política daquela cidade 
e) Incorreta. A democracia ateniense era direta e participativa a todos 
os cidadãos. Entendem-se por cidadãos atenienses todos os homens, 
maiores de 21 anos de idade, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe 
atenienses, proprietários de terras, livres. Excluíam-se os estrangeiros 
livres (metecos), mulheres, escravos e sem elementos livres e sem 
posses. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 14   

No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se 
um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a 
exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao 
novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse 
sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado).  

 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do 
trabalho advindas das transformações citadas no texto estão 
presentes, respectivamente, em: 
a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação 
laboral. 
b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações 
sindicais.  
c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos 
postos qualificados.  
d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada 
semanal. 
e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de 
desemprego.  

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A modernização da produção, sobretudo nos sistemas 
de transporte e telecomunicações, possibilitou a criação de novas 
vantagens locacionais. Além disso, dentro da lógica competitiva, tem-
se uma flexibilização cada vez maior das relações trabalhistas, através 
de um enfraquecimento da legislação laboral. 
b) Incorreta. A evolução no sistema logístico é fator decisivo no atual 
modelo produtivo, o qual permite uma dispersão das atividades em 
escala global. Sendo assim, as empresas procuram por locais que 
apresentem vantagens locacionais, dentre as quais destacam-se os  
menores custos com mão-de-obra e a repressão/desarticulação da 
atividade sindical. 
c) Incorreta. Em “um mercado que utiliza técnicas avançadas”, há 
uma valorização dos postos qualificados, não uma diminuição, como 
diz a alternativa. Além disso, a alteração no modelo produtivo não 
implica em diminuição dos investimentos industriais, e sim em 
realocação desses investimentos. 
d) Incorreta. Embora existam alguns setores nos quais houve redução 
das jornadas de trabalho, o que marca o atual processo produtivo é 
uma maior exploração da mão-de-obra. Além disso, o atual modelo 
produtivo é marcado por uma forte desconcentração das atividades 
econômicas e manufatureiras. 
e) Correta. Segundo o texto, esse modelo de globalização é 
“perverso”, justamente porque o uso de técnicas avançadas, como a 
automação industrial, substitui mão-de-obra por máquina, causando 
desemprego estrutural e excluindo boa parte da população do 
processo produtivo. 
 

 
 

 QUESTÃO 15   

Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material 
(solo e rocha) vertente abaixo pela influência da gravidade. As 
condições que favorecem os movimentos de massa dependem 
principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, do 
regime de chuvas, da perda de vegetação e da atividade antrópica. 
               BIGARELLA, J.J. Estrutura e origem das paisagens tropicais e 
subtropicais. 
                                                                             Florianópolis:UFSC,2003 (adaptado). 

 
Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em 
locais onde há 
a) exposição do solo. 
b) drenagem eficiente. 
c) rocha matriz resistente. 
d) agricultura mecanizada. 
e) média pluviométrica elevada. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. A exposição do solo, ou seja, a ausência da cobertura 
vegetal que atenuaria o impacto da pluviosidade na superfície, 
aumenta o risco de deslizamentos e desmoronamentos oriundos da 
erosão em encostas com inclinações elevadas (acima de 30º). 
b) Correta. A drenagem eficiente possibilita um equilíbrio entre o 
volume de água escoado e infiltrado, evitando intensa erosão ou 
umidade exagerada dos solos. Dessa forma, a melhor distribuição da 
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drenagem diminui os riscos de grandes movimentos de massa em 
áreas de elevada declividade. 
c) Incorreta. A estrutura geológica resistente aumentaria o impacto da 
ação da água sobre o solo, pois nessa situação a água não realiza 
com eficiência o intemperismo químico na rocha, escoando por sua 
superfície e carregando consigo os perfis de solo ali constituídos. 
d) Incorreta. A atividade agrícola moderna costuma não promover a 
manutenção da dinâmica natural geomorfológica, mas torna a 
formação e o desenvolvimento dos solos vulneráveis a processos 
ambientais extremos, visto que a mecanização aumenta o potencial de 
desagregação das partículas do solo, colaborando com o 
deslocamento de grandes volumes de massa.  
e) Incorreta. O maior volume de pluviosidade colabora para uma ação 
mais efetiva do escoamento e/ou infiltração da água nos solos, 
aumentando o impacto em perfis de vertentes com alta declividade. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   

 
SUERTEGRAY, D. M. A. (Org). Terra: feições ilustradas. Porto Alegre: EdUFRGS, 

2003 (adaptado). 

A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas nos 
leitos dos rios, que decorre do processo natural de 
a) fraturamento geológico, derivado da força dos agentes internos. 
b) solapamento de camadas de argilas, transportadas pela correnteza. 
c) movimento circular de seixos e areias, arrastados por águas 
turbilhonares. 
d) decomposição das camadas sedimentares, resultante da alteração 
química. 
e) assoreamento no fundo do rio, proporcionado pela chegada de 
material sedimentar. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Fraturas geológicas caracterizam-se como 
descontinuidades na rocha originadas por esforços de compressão em 
áreas litológicas rúpteis. Elas formariam fendas e rupturas horizontais 
no fundo dos rios, e não formas circulares como as apresentadas na 
imagem. 
b) Incorreta. A argila, material muito fino e leve, tende a ser 
depositado somente em canais com pouca energia, onde o fluxo 
d’água é lento devido à baixa declividade do terreno. Seu transporte 
ocorre sem grandes impactos na estrutura dos canais e, quando a 
maior parte desse material não é diluído, ele se deposita em camadas 
horizontais finas no fundo dos rios. 
c) Correta. Como demonstrado no esquema e na imagem do quadro 
em destaque no enunciado, a erosão é provocada por movimentos de 
sedimentos com granulometria variáveis que escavam em forma 
circular o assoalho do rio. 
d) Incorreta. A erosão exposta na imagem não resulta de alterações 
químicas, pois se observa o impacto mecânico gerador dos “furos” no 
fundo do canal. 
e) Incorreta. O assoreamento dos rios pode ser definido como o 
acúmulo de sedimentos e/ou detritos e resíduos ao longo das margens 
ou no fundo dos canais. Ele resulta, portanto, na formação de 
camadas sedimentares, e não na retirada de parte do material, como 
evidenciado na imagem. 
 

 
 

 QUESTÃO 17   

Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa 
da seca. Mas, uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de 
água no campo tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas 
estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas 
vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d’água do grande sertão 
de Minas. 
                    VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. 

                                                                  Disponível em http://g1.globo.com Acesso em:1 nov.2014. 

 
As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos 
cursos de água no ambiente do Cerrado, pois 
a) colaboram para a formação de vegetação xerófila. 
b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 
c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 
d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 
e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Esta questão utiliza em suas alternativas uma série de conceitos 
geográficos, tais como “vegetação xerófila”, “leques aluviais”, 
“sumidouro”, “talvegue” e “jusante”. O emprego dessas expressões 
poderia passar uma ideia para o candidato de que o domínio desses 
conceitos seriam necessários para a resolução, o que daria um caráter 
“conteudista” à questão. No entanto, vale ressaltar que a alternativa 
correta é justamente aquela que não utiliza tais conceitos e que 
reproduz (em outros termos) a expressão “caixa d’água” presente no 
texto.   
a) Incorreta. As veredas são subsistemas úmidos, enquanto a 
vegetação xerófila é aquela adaptada a baixos índices pluviométricos, 
ou seja, baixa umidade. 
b) Incorreta. Os leques aluviais são depósitos de material detrítico, 
que se formam em áreas de alta declividade, como sopé das 
montanhas e encostas de escarpas. Esse material (sedimentos de 
diversas granulometrias) escorre junto com a água da chuva, os quais 
depositam-se nas partes mais baixas, em formato de cone ou leque, 
daí seu nome.  
c) Incorreta. O texto faz referência justamente à característica das 
veredas enquanto “caixa-d’água”, ou seja, acumulador de água. Os 
sumidouros são áreas onde há perda de água; normalmente ocorrem 
através de uma abertura natural, onde há infiltração da água e a 
conexão com uma rede de galerias de água subterrânea.  
d) Incorreta. Não há relação direta entre a profundidade de um 
talvegue à jusante e a ocorrência de veredas. O talvegue é o ponto de 
intersecção de duas vertentes, ou seja, é o ponto de maior 
profundidade do leito fluvial. Jusante é todo o trecho de um curso 
d’água que fica entre o observador (ou um ponto de referência 
qualquer) e a foz – enquanto a montante é o trecho entre o 
observador e a nascente.  
e) Correta. A ideia das veredas enquanto sistema represador de água 
está implícita no texto, quando refere-se às veredas como a “caixa-
d’água do grande sertão de Minas”. Trata-se de subsistemas úmidos 
(áreas alagadas, cercadas de vegetação nativa), típicos do cerrado, e 
que desempenham um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos 
cursos d’água desse ecossistema. As veredas constituem-se num 
sistema represador das águas armazenadas na chapada (a água 
infiltra no solo, atingindo o lençol freático), as quais abastecem os rios 
na época da seca, colaborando, assim, com a perenização dos cursos 
d’água. 
 

 
 

 QUESTÃO 18   

Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço 
em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de oito anos, 
ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de 
umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar 
os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação meteorológica 
que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de 
água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o 
agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a 
cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número 
de plantas, para então receber recomendações diretamente dos 
técnicos da universidade. 
                            CAETANO, M. O valor de cada gota. Globo Rural, n.312, out.2011. 

 
A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o 
avanço do processo de 
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a) monitoramento da produção. 
b) valorização do preço da terra. 
c) correção dos fatores climáticos. 
d) divisão de tarefas na propriedade. 
e) estabilização da fertilidade do solo. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. A introdução de novas tecnologias no campo promove a 
adequação das etapas produtivas a processos que as otimizam, 
reforçando a expansão de uma agricultura científica globalizada que 
confere racionalidade e aumento da produtividade à atividade agrícola 
moderna. 
b) Incorreta. O texto não faz menção ao aspecto econômico de 
valorização fundiária no campo, mas a elementos técnicos vinculados 
à produção. 
c) Incorreta. Embora a irrigação seja um processo utilizado para 
corrigir a ausência de umidade dos solos, o tema principal que o texto 
aborda vincula-se à implementação de tecnologias no campo e às 
mudanças que isso ocasiona. 
d) Incorreta. A divisão do trabalho na propriedade agrícola tecnificada 
tem sido restrita pelo uso de tecnologias automatizadas capazes de 
centralizar cada vez mais o controle de todas as etapas da produção. 
e) Incorreta. O excerto apresentado fala da vulnerabilidade dos solos 
associada à variação dos níveis de umidade, sujeitos a medições para 
estabelecer a “quantidade de água de que a planta necessita”, além 
de abordar como os elementos técnicos podem contribuir para 
estabelecer os objetivos produtivos pretendidos. Portanto, não há 
certeza sobre a estabilidade da influência dos elementos naturais na 
atividade agrícola, tampouco se menciona o fator “fertilidade dos 
solos” no âmbito da questão. 
 

 
 

 QUESTÃO 19   

A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a 
proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será 
mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três 
razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre 
a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e 
fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em 
estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

 
NIETZSCHE, F. Crítica moderna, In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 

 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia 
entre os gregos? 
a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos 
sensíveis em verdades racionais.  
b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das 
coisas.  
c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das 
coisas existentes.  
d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as 
coisas.  
e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que 
existe no real.  

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A filosofia pré-socrática, mobilizada por Nietzsche no 
trecho citado, não tem como ponto de partida de suas investigações 
os elementos sensíveis.  
b) Incorreta. Ao contrário do que diz a afirmativa, Nietzsche enfatiza 
que a explicação criada pela filosofia grega deve ser levada a sério e 
analisada também por não utilizar “imagens e fabulações”.  
c) Correta. No trecho citado, Nietzsche refere-se ao surgimento da 
filosofia grega no âmbito dos filósofos pré-socráticos, que se 
dedicaram à investigação da origem do mundo e da natureza, em 
ruptura com o pensamento mítico. 
d) Incorreta. O trecho de Nietzsche afirma justamente como é 
importante que a filosofia grega em suas origens busque o que é 
comum a todas as coisas, e não as diferenças entre elas. 
e) Incorreta. As reflexões da filosofia grega pré-socrática não partem 
de elementos empíricos, mas de um esforço de abstração acerca das 
origens do mundo e da physis.  
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 20   

Quanto ao “choque de civilizações”, é bom lembrar a carta de uma 
menina americana de sete anos cujo pai era piloto na Guerra do 
Afeganistão: ela escreveu que - embora amasse muito seu pai - 
estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o 
presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como 
manifestação “normal” de patriotismo americano; vamos conduzir uma 
experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana 
pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito 
do pai que lutava pelo Talibã - não é necessário pensar muito sobre 
qual teria sido nossa reação.  

ZIZEK, S. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Bom Tempo, 2003. 
 

A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural 
do(a) 
a) prática da diplomacia. 
b) exercício da alteridade. 
c) expansão da democracia. 
d) universalização do progresso. 
e) conquista da autodeterminação. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O texto não faz nenhuma referência à diplomacia, a qual 
atenuaria as relações conflituosas do “choque de civilizações”.  
b) Correta. O princípio da alteridade refere-se à condição do que é do 
outro, do diferente. No texto apresentado, fala-se da aceitação do que 
é “igual” – a menina americana que está preparada para lidar com o 
possível sacrifício de seu pai pelo país – mas a dificuldade da 
aceitação da mesma situação quando colocada no “outro” – uma 
possível menina árabe maometana que falasse a mesma coisa sobre 
o pai que lutava pelo Talibã. Assim, podemos entender que a situação 
descrita explicita justamente o desafio de aceitar o ponto de vista do 
outro, ou seja, o desafio de exercer a alteridade. 
c) Incorreta. O texto não faz qualquer referência à expansão da 
democracia. 
d) Incorreta. No mundo contemporâneo, não se pode dizer que há um 
esforço pela universalização do progresso. Ao contrário, o sistema 
capitalista globalizado é fortemente excludente. 
e) Incorreta. Autodeterminação é o princípio que garante ao povo de 
um país o direito de se autogovernar. O texto faz referência a 
diferentes entendimentos sobre um mesmo fato: uma filha que aceita o 
sacrifício de seu pai pelo país. Não há menção à conquista da 
autodeterminação no texto. 
 

 
 

 QUESTÃO 21   

Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver 
algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com 
efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos 
ventos contrários, não chegaria ao fim de destino, se por indústria do 
piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o homem um fim, para o 
qual se ordenam toda sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os 
homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria 
diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, 
precisa o homem de um dirigente para o fim. 

AQUINO, T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos 
políticos de São Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 

 

No trecho, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de 
governo capaz de  
 

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. O texto não faz menção a movimentos religiosos 
contestatórios. 
b) Incorreta. Na visão apresentada no texto, a diversidade de formas 
de ação e esforço dos homens é um obstáculo à concretização do 
bem comum, portanto não é possível nesta forma de pensar que a 
participação da sociedade civil seja um valor central. 
c) Correta. No texto, Tomás de Aquino coloca que os seres humanos 
tendem a agir de formas diferentes entre si. Na sequência, faz uso de 
uma metáfora para explanar a importância do rei, afirmando que um 
navio que se move para diversos lados não chega ao destino, sendo 
necessário um dirigente para que chegue. O rei seria, portanto, como 
o responsável por dirigir o navio, ordenando os homens para o mesmo 
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fim. Graças à matriz aristotélica do pensamento de Tomás de Aquino, 
pode-se dizer que o fim em questão seja o bem comum. 
d) Incorreta. Não há nenhuma menção à reforma religiosa 
relacionada à monarquia no texto. 
e) Incorreta. A tensão entre poder temporal e espiritual, típica do 
ambiente medieval, não está colocada neste trecho de Tomás de 
Aquino. 
 

 
 

 QUESTÃO 22   

A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla 
reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. 
Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as 
eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência 
dos mandatários. 
TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. Reforma política no 

Brasil. Belo Horizonte. UFMG, 2006 (adaptado). 

[ 
Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o 
seguinte papel: 

a) Implementou o voto direto para presidente. 
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. 
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. 
d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. 
e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário.  

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O voto direto para presidente já havia sido instituído pela 
Constituição de 1891 (Art 47 - O Presidente e o Vice-Presidente da 
República serão eleitos por sufrágio direto da Nação e maioria 
absoluta de votos). 
b) Correta. A Justiça Eleitoral foi criada no Brasil em 1932 pelo novo 
Código Eleitoral para investigar e vigiar as eleições a fim de impedir as 
fraudes praticadas pelos candidatos ligados ao sistema coronelista. A 
ideia de Vargas nesse momento é controlar o poder das oligarquias a 
fim de assegurar uma maior centralização do poder Executivo. No 
entanto, vale lembrar que Vargas não desejava acabar com as 
oligarquias, mas apenas controla-las, tendo em vista que a própria 
base da Aliança Liberal era oligárquica. Ressaltamos também que o 
Código Eleitoral de 1932 foi responsável pela instituição do voto 
feminino. 
c) Incorreta. Tanto o enunciado do exercício como o período 
impedem a relação com uma ditadura. O período de 1930 a 1934 é 
chamado de Governo Provisório e, embora tenha como uma de suas 
características a ausência constitucional (anulamento da Constituição 
de 1891), passa a ser regido pelos Decretos-Lei, que embora 
semelhantes aos Atos Institucionais do Regime Militar dos anos 1960, 
estão inseridos num processo de construção de um governo dito 
democrático. Além disso, durante esse período ocorreu a convocação 
de uma Assembleia Constituinte, de modo que em 1934 se inicia o 
Governo Constitucional de Vargas. O Estado Novo, período ditatorial 
da Era Vargas, tem início somente no ano de 1937. 
d) Incorreta. A Justiça Eleitoral não tem a função de investigar a 
administração do país, mas sim os elementos relacionados ao 
processo eleitoral no país. 
e) Incorreta. O voto censitário já havia sido extinto pela Constituição 
de 1891, tal como se pode observar em seus artigos 69, 70 e 71. 
 

 
 

 QUESTÃO 23   

 
ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: LEMOS, R. (org.). Uma história do Brasil 

através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001.  

No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime Militar abordada 
na charge foi caracterizada pela 
 
a) priorização da segurança nacional. 
b) captação de financiamento estrangeiro. 
c) execução de cortes de gastos públicos. 
d) nacionalização de empresas multinacionais.  
e) promoção de políticas de distribuição de renda. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. A charge aborda claramente uma questão financeira 
relacionada a empréstimos, confirmada na fala da mãe sentada à 
mesa, e não cita nem deixa margens para questões de segurança 
nacional. 
b) Correta. De acordo com o diálogo mostrado na charge, podemos 
afirmar que a preocupação dos personagens é com o futuro do filho 
que viverá num período econômico difícil, quando os empréstimos, já 
na casa dos três bilhões de dólares, começariam a ser pagos. Entre 
1968 e 1974 o Brasil viveu o chamado “Milagre Econômico” ou 
“Milagre Brasileiro”, no qual o governo, principalmente por meio de 
empréstimos tomados dos EUA e da Inglaterra, mantinha uma 
sensação de estabilidade que aliada a um crescimento econômico da 
ordem de 11% ao ano, permitia aos brasileiros nutrir a esperança de 
controle da inflação, além de esperar o progresso econômico em 
vários setores da sociedade. Porém, na metade dos anos 1970, o 
Milagre Econômico começa a declinar, justamente por conta do 
excesso de empréstimos feitos pelo governo e da abertura excessiva 
para as multinacionais.   
c) Incorreta. O diálogo da charge alude à entrada de capitais 
estrangeiros e não a cortes nos gastos públicos. 
d) Incorreta. Não há referência à nacionalização de empresas 
multinacionais na charge. Além disso, sabemos que o governo era 
favorável às multinacionais e sua nacionalização poderia representar 
uma ação de cunho comunista (ideologia combatida pelos militares) ou 
simplesmente provocativa frente aos países credores do Brasil, ou 
seja, Estados Unidos e Inglaterra. 
e) Incorreta. Embora o governo militar tenha criado o BNH e o SFH 
(Banco Nacional de Habitação e Sistema Financeiro de Habitação), o 
FGTS e o INSS, assim como diversas outras ações em benefício das 
classes mais baixas, não havia um plano social para distribuição de 
renda, pois a ideia era desenvolver o setor de produção (Indústria, 
Transporte e Energia) para que a partir do crescimento do aparato 
industrial, ou seja, do investimento nas elites, as camadas mais baixas 
se beneficiassem com o aumento de oferta de empregos. 
 

 
 

 QUESTÃO 24   

Texto I 
 

Em todo o pais a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em 
relação a população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria 
antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a 
importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas 
em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou 
numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade 
sobre pessoas não cabe em cifras.   
 
ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. 

São Paulo: Cia. Das Letras, 2009 (adaptado). 
 

Texto II 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do 
Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, 
bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais 
aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos 
libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já 
não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 
cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em 
toda parte. 

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da 
escravidão na corte. São Paulo: Cia. Das Letras, 1990 (adaptado). 

 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I 
que completa os argumentos apresentados no Texto II é o(a) 
 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos. 
b) controle jurídico exercido pelos proprietários. 
c) inovação social representada pela lei. 
d) ineficácia prática da libertação. 
e) significado político da Abolição. 
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Resolução  Alternativas C/E 

a) Incorreta. Em nenhum dos textos dados encontramos referência às 
formas de resistência dos escravos.  
b) Incorreta. A lei de 13 de maio de 1888, também conhecida como 
Lei Áurea, prova justamente a falta de controle jurídico dos 
proprietários sobre seus escravos, uma vez que, definida a abolição 
pelo governo, não havia meios legais de refutá-la. 
c) Correta.  
d) Incorreta. Os textos não mencionam ineficácia da libertação, 
somente que ela atingiu, numericamente, uma quantidade pequena de 
escravos. Ainda assim, embora a libertação plena tenha demorado, 
por falta de poder de fiscalização, seu efeito foi efetivo. Prova disso é 
observar que no início da República Oligárquica a mão de obra 
assalariada já era vista como a base dos trabalhadores e não mais a 
escravidão.  
e) Correta.  
 
Observação: 
A questão aborda uma perspectiva bastante interessante sobre a 
abolição da escravidão: propõe a relação entre o alcance em termos 
numéricos do processo e sua dimensão social e política. O comando 
do enunciado solicita que o aluno identifique os elementos do Texto I 
que complementam o Texto II. 
O Texto II expõe o cenário urbano do Rio de Janeiro nos anos 
anteriores à abolição, quando a população livre negra já era tão 
numerosa que tornava inviável presumir que uma pessoa “de cor” 
fosse necessariamente escrava. O Texto I endossa essa visão ao 
afirmar que “a maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888”, e 
acrescenta uma informação ao afirmar que “O impacto que a extinção 
da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da 
legitimidade da propriedade sobre pessoas não cabe em cifras”. 
Tendo como base o texto I, é possível afirmar que, embora a Lei 
Áurea tenha atingido poucos escravos numericamente, ela 
deslegitimou, por vias jurídicas, a concepção que encarava uma 
pessoa como propriedade. Desse modo, seu impacto social (“causou 
numa sociedade”) não “cabe em cifras”. Sendo assim, é possível 
considerar como correta a alternativa C - “inovação social 
representada pela lei”, na medida em que a Lei Áurea 
teria representado uma inovação social ao negar a possibilidade da 
manutenção da “propriedade sobre pessoas”. 
Entretanto, o processo de abolição também pode ser compreendido a 
partir do seu viés político, já que os fenômenos políticos e sociais não 
são isolados e a questão não fornece subsídios suficientes para 
realizar esta distinção com clareza. O “impacto que não cabe em 
cifras” citado no texto pode ser interpretado como uma alusão ao 
desdobramento político imediato (“impacto”) após a abolição: a crise 
do Império. A Lei Áurea (1888) fez com que os cafeicultores 
pressionassem o governo por uma indenização pelos escravos 
perdidos no processo abolicionista, sendo que a recusa desse 
pagamento por parte do Império levou à perda do apoio dos 
cafeicultores. Consequentemente, esse grupo aderiu maciçamente à 
causa republicana, contribuindo de forma decisiva para a queda da 
monarquia no ano seguinte. 
O gabarito oficial fornecido pelo ENEM considera a alternativa E como 
correta. Mas, devido às possibilidades interpretativas dos textos e à 
falta de especificidade das duas alternativas, essa é uma questão que 
permite considerarmos duas alternativas como corretas. 
 
 

 
 

 QUESTÃO 25   

A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser 
apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu 
engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, 
mas uma luta contra uma forma de hegemonia mais perigosa.  

MAZRUI, A. “Procurai primeiramente o reino do político...”. In: MAZRUI, A.; WONDJI, 

C. (Org.). História geral da África: África desde 1925. Brasília: Unesco, 2010.  
 

Para o autor, a “forma de hegemonia” e uma de suas características 
que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado 
foram: 
 

a) Comunismo / rejeição da democracia liberal. 
b) Capitalismo / devastação do ambiente natural. 
c) Fascismo / adoção do determinismo biológico. 
d) Socialismo / planificação da economia nacional. 
e) Colonialismo / imposição da missão civilizatória.  

 
 

Resolução  Alternativa C 

Incorreta. Não é possível afirmar que o Comunismo tenha exercido 
alguma hegemonia no contexto da Segunda Guerra Mundial, 
especialmente no que se refere ao continente africano. Nesse período, 
a África ainda encontrava-se sob domínio neocolonial europeu e a 
grande ameaça era a expansão do Fascismo. 

b) Incorreta. O continente africano era área de exploração e 
complementar do capitalismo europeu, logo, o mesmo sistema não 
constituía uma “hegemonia mais perigosa”. 
c) Correta. O Fascismo constituía em uma ameaça maior que a 
missão civilizatória e o conceito de fardo do homem branco, 
disseminada pelo imperialismo europeu no continente africano. O 
determinismo biológico colocava os africanos como inferiores em 
termos raciais, o que poderia justificar sua potencial exploração e 
posterior extermínio. 
d) Incorreta. Não é possível afirmar que o Socialismo representava 
uma forma de hegemonia no continente africano no contexto da 
Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que o conflito se caracterizou 
pelo avanço do fascismo no continente europeu.  
e) Incorreta. O termo colonialismo é utilizado, geralmente, no contexto 
da Idade Moderna, relacionado ao processo de Grandes Navegações. 
O fenômeno que acometia o continente africano no contexto do texto é 
conhecido como Imperialismo ou Neocolonialismo. De qualquer forma, 
o texto enfatiza que o apoio dos africanos aos países colonizadores foi 
uma "escolha entre vários demônios", tendo em vista o perigo 
representado pela ascensão do Fascismo.  
 

 
 

 QUESTÃO 26    

Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos 
diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte 
anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do 
país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da 
retomada da democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da 
reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do 
preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, 
constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente 
com a população e com o Estado.  

GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 
(adaptado). 

No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos 
sociais contribuíram para 
a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.  
b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos 
eleitorais. 
c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da 
luta política. 
d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores 
com os sindicatos. 
e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao 
Estado.  

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O texto trata da redemocratização, portanto, não faria 
sentido lutar pela diminuição da legitimidade dos novos partidos 
surgidos no final do governo do general Figueiredo e consolidados 
pela Constituição Cidadã de 1988, no governo Sarney. 
b) Correta. Embora boa parte do que se vê nos movimentos sociais 
em favor da redemocratização esteja relacionado às eleições, não 
podemos entender a democracia como algo relacionado apenas ao 
poder de voto. As eleições são apenas uma das instituições 
democráticas, visto que os direitos e deveres dos cidadãos dizem 
respeito até mesmo às ações cotidianas de cada um em relação ao 
patrimônio público, à salvaguarda da liberdade de expressão e dos 
direitos individuais. Além disso, a democracia envolve principalmente a 
constituição de um Estado representante de seu povo e atendendo às 
necessidades da nação.  
c) Incorreta. A forma representativa da democracia não é a única 
possível, muito embora seja a mais praticada atualmente, por ser a 
mais viável dado o aumento populacional dos países. Como o próprio 
texto afirma, a luta pela redemocratização abrange muito mais que 
apenas a definição da forma de governo.  
d) Incorreta. Embora faça parte da luta pela redemocratização, o 
aumento da representatividade das instituições de trabalhadores não é 
o único ponto constante da manifestações. Além disso, a alternativa 
fala em hegemonia desses grupos em relação aos outros e isso 
também representaria algo incoerente com o princípio democrático 
pretendido.  
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e) Incorreta. Trata-se justamente do contrário. No contexto da 
redemocratização, era necessário unir todos os atores sociais, ou seja, 
todas as vertentes democráticas e todos os grupos, com o objetivo de 
formar um grupo maior e mais forte contra o Estado ditatorial. 
Fragmentar as lutas políticas seria enfraquecer o movimento pela 
democracia, dificultando ainda mais o processo de abertura política. 
 

 
 

 QUESTÃO 27   

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e 
do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem 
manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 
outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a 
diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável 
para que um deles com base nela reclamar algum benefício a que 
outro não possa igualmente aspirar. 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003 

 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois 
homens desejavam o mesmo objeto, eles  
  

a) entravam em conflito. 
b) recorriam aos clérigos. 
c) consultavam os anciãos. 
d) apelavam aos governantes. 
e) exerciam a solidariedade. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Hobbes apresenta uma visão pessimista do ser humano. Em função 
de seu Estado de Natureza egoísta e dado a conflitos pela, e para, a 
sua sobrevivência, o ser humano tende à guerra de todos contra 
todos. Desta forma, a constituição da sociedade civil se faz necessária 
a fim de evitar esses conflitos e estabelecer ordem e segurança. 
Era necessário recorrer ao monarca e ao Estado por ele representado. 
Um Estado forte e centralizado, com leis rígidas que garantam a 
sobrevivência e segurança da sociedade civil, o que invalida as 
demais alternativas (B, C, D, E).  
 

 
 

 QUESTÃO 28   

Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos 
presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava 
isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado 
apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua 
sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções 
humanas.  

RACHELS, J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009. 

 
O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A 
República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética 
é resultado de 
a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 
b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais.  
c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições 
antigas.  
d) convenções sociais resultantes de interesses humanos 
contingentes.  
e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes 
humanas.  

 
 

Resolução  Alternativa D 

É postura típica do pensamento sofista, representado no texto por 
Trasímaco, acreditar que verdade, justiça e ética eram questão de 
convenção social, o que invalida a alternativa B e torna correta a 
alternativa D. Por conseguinte, não há sentido dentro da perspectiva 
sofista afirmar que as noções de certo e errado, justo e injusto seriam 
designadas pelos deuses, o que invalida a alternativa C, ou ainda que 
seriam consequência de uma natureza humana, o que invalida a 
alternativa A. Por fim, não há nessa visão relação entre os 
sentimentos e as regras convencionadas em cada sociedade, o que 
invalida a alternativa E. 

 

 
 

 QUESTÃO 29   

Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, 
é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, 
independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a 
cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre 
os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por 
vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre 

famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e 
amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, 
uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do 
passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das 
qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995. 
 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a 
análise do historiador, na 
a) rigidez das normas jurídicas. 
b) prevalência dos interesses privados. 
c) solidez da organização institucional. 
d) legitimidade das ações burocráticas. 
e) estabilidade das estruturas políticas. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O trecho de Sergio Buarque de Holanda destaca o personalismo da 
sociedade brasileira, ou seja, a importância historicamente dada aos 
vínculos pessoais para que haja cooperação entre indivíduos e 
eficácia nos procedimentos. Ao mesmo tempo, o autor aponta para a 
consolidação de uma tendência ao descumprimento de normas e 
regras abstratas, além do desrespeito pelas instituições 
despersonalizadas, como a burocracia ou os órgãos responsáveis pela 
justiça, o que invalida as alternativas A, C e D.  Dessa maneira, 
segundo o autor, a vida pública tende a ser permeada por este 
personalismo, havendo prevalência dos interesses privados de quem 
dela participa, como enuncia a alternativa B. O predomínio do 
elemento afetivo e irracional na vida nacional apontado pelo autor 
indica também uma dificuldade em haver estabilidade nas estruturas 
políticas, se esta for entendida como diretamente associada a 
instituições sólidas e respeito às normas, o que torna a alternativa E 
incorreta. 
 

 
 

 QUESTÃO 30   

O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, 
quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas 
modernas de georretefenciamento para produzir mapas artesanais, 
mas bastante precisos, de suas próprias terras. 

LOPES, R. J. O novo mapa da floresta. Folha de S. Paulo, 7 maio 2011 (adaptado).  
 

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a 
importância da cartografia como elemento promotor da 
 

a) expansão da fronteira agrícola. 
b) remoção de populações nativas.  
c) superação da condição de pobreza.  
d) valorização de identidades coletivas.  
e) implantação de modernos projetos agroindustriais.  

 
 

Resolução  Alternativa D 

Essa questão aborda um importante projeto cartográfico que tem 
como finalidade empoderar as comunidades tradicionais da Amazônia, 
oferecendo mecanismos de controle, conhecimento e valorização de 
seus territórios. O trecho a seguir foi retirado do site oficial do projeto: 
“O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) tem como 
objetivo dar ensejo à auto-cartografia dos povos e comunidades 
tradicionais na Amazônia. Com o material produzido, tem-se não 
apenas um maior conhecimento sobre o processo de ocupação dessa 
região, mas sobretudo uma maior ênfase e um novo instrumento para 
o fortalecimento dos movimentos sociais que nela existem. Tais 
movimentos sociais consistem em manifestações de identidades 
coletivas [grifo nosso], referidas a situações sociais peculiares e 
territorializadas.” 
 

a) Incorreta. A expansão da fronteira agrícola no Brasil avança sobre 
as áreas ocupadas por populações tradicionais (principalmente 
populações indígenas), ou seja, ela colabora com a expropriação 
dessas comunidades. 
b) Incorreta. O objetivo do projeto é justamente viabilizar a fixação 
permanente das populações nativas mediante o empoderamento 
citado anteriormente. 
c) Incorreta. Apesar do projeto indiretamente contribuir para a 
melhoria de vida das populações tradicionais, a superação da 
condição de pobreza ainda depende de outros fatores (acesso à 
serviços públicos básicos) para se efetivar. 
d) Correta. O objetivo do projeto é justamente a valorização das 
identidades coletivas, vide trecho em negrito do texto introdutório.  
e) Incorreta. Os modernos projetos agroindustriais são implantados 
majoritariamente em áreas dotadas de sistemas de infraestrutura e 
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logística, com intenso uso de insumos agrícolas (agrotóxicos, 
fertilizantes, maquinários) o que não condiz com as áreas ocupadas 
por populações tradicionais.  
 

 
 

 QUESTÃO 31   

Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a 
faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que 
nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma 
montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias 
consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos 
conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a 
virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso 
a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. 

HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 
1995. 

Hume estabelece um vínculo entre o pensamento e impressão ao 
considerar que 
 

a) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. 
b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. 
c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas 
pelo acaso. 
d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser 
processados na memória. 
e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são 
colhidos na empiria. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Para o empirista David Hume, todas as ideias e também 
os princípios de relação entre as ideias são criados a partir das 
sensações. 
b) Incorreta. David Hume não trabalha com a noção de espírito 
mencionada na alternativa. 
c) Incorreta. Não existe o conceito de “ideia fraca” no pensamento de 
Hume, nem o conceito de “acaso”. Todas as ideias são percepções 
fracas se colocadas em comparação com as impressões, que são 
percepções fortes. O que existem são as ideias simples, que se 
originam da percepção sensorial, e as ideias complexas, que são 
articulações destas mais simples através da memória e da imaginação 
(como no exemplo do “cavalo virtuoso”).  
d) Incorreta. A relação entre sentimento, pensamento e memória que 
está colocada não aparece na filosofia de Hume, que utiliza inclusive 
outros termos. Para ele, há impressões, que derivam diretamente da 
experiência, e ideias, que são cópias, versões mais fracas das 
impressões em si. A memória para Hume é uma forma de reaparição 
das impressões, conservando-as na sua forma original.  
e) Incorreta. Embora a lógica geral da alternativa não esteja errada, o 
uso da palavra “sentimento” como fonte “específica” das ideias nesta 
alternativa a torna pouco precisa, uma vez que a fonte das ideias para 
Hume são as sensações, que englobam, além dos sentimentos, as 
percepções produzidas pelos nossos sentidos.  
 

 
 

 QUESTÃO 32   

 
De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau 
muito fraco é característica de qual tipo climático? 
a) Tropical. 
b) Litorâneo. 
c) Equatorial. 
d) Semiárido. 
e) Subtropical. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

O intemperismo consiste no processo de decomposição (químico) ou 
desagregação (físico) das rochas. O intemperismo químico é mais 
intenso em áreas de climas úmidos aliados a elevadas temperaturas e 
à intensa queda de vegetação. Tais fatores conferem a esta forma de 
intemperismo uma maior eficiência na transformação das rochas e 
consequentemente no maior desenvolvimento do solo. Já o 
intemperismo físico ocorre em áreas de climas áridos e semiáridos, 
onde a escassez de água no estado líquido torna essa forma de 
intemperismo menos eficiente, resultando em litossolos (solos rasos), 
típicos do sertão nordestino.  
a) Incorreta. Nas áreas de clima tropical, predomina o intemperismo 
químico forte/moderado por conta das chuvas abundantes no verão.  
b) Incorreta. O clima litorâneo é uma variação mais úmida do clima 
tropical devido à maior ação da maritimidade. Deste modo, o 
intemperismo aqui é forte.  
c) Incorreta. O clima equatorial é o mais úmido de todos os climas 
presentes no Brasil. Assim, predomina o intemperismo químico forte. 
d) Correta. A baixa quantidade de precipitação aliada a elevadas 
temperaturas favorecem o intemperismo físico, em geral muito fraco.  
e) Incorreta. O clima subtropical apresenta chuvas em quantidade 
moderada e bem distribuídas ao longo do ano, aliadas às maiores 
amplitudes térmicas do Brasil. Tais fatores favorecem a existência de 
um intemperismo moderado.  
 

 
 

 QUESTÃO 33   
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Bandeira do Brasil, és hoje a única. Hasteada a esta hora em todo o 
território nacional, única e só, não há lugar no coração do Brasil para 
outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se 
reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com 
determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a 
dividi-lo! 
Discurso do Ministro da Justiça Francisco Campos na cerimônia da festa da bandeira, 
em novembro de 1937. Apud OLIVEN, G. R. A parte e o todo: a diversidade cultural 

do Brasil Nação. Petrópolis: Vozes, 1992. 
 

O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras 
estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto 
nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa à 
 

a) supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do 
Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. 
b) orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, 
espelhando-se na experiência política norte-americana. 
c) adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção 
dos interesses regionais dispersivos. 
d) propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos, 
cultivados pela cultura regional brasileira. 
e) defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos 
separatistas contrários a política varguista. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Não havia um projeto real de Vargas de suprimir as 
desigualdades entre as regiões do Brasil. Do ponto de vista 
econômico, já havia uma concentração de renda e investimentos no 
Sudeste, fato que nunca foi alterado por qualquer dos governos 
posteriores ao de Getúlio. 
b) Incorreta. A própria natureza da Cerimônia das Bandeiras, 
queimando as bandeiras estaduais e venerando a bandeira nacional, 
alude a uma ação centralista por parte do governo federal e não a 
fragmentação federalista.  
c) Correta. Vargas utiliza o populismo e o personalismo de Estado 
para governar. Assim, a Cerimônia das Bandeiras pretende enfatizar o 
direcionamento centralizador do governo, reprimindo a autonomia dos 
estados para que a ideia de nação una seja reforçada. Dessa maneira, 
qualquer elemento regional que represente dissonâncias em relação 
ao poder central seria suprimido.  
d) Incorreta. Trata-se justamente do contrário, pois os ritos cívicos, 
como desfiles, comemorações de datas históricas, o 1º de maio, 7 de 
setembro entre outras, compunham a base da construção do 
nacionalismo exacerbado necessário para que o populismo e o 
personalismo de Vargas funcionassem. 
e) Incorreta. Durante o governo Vargas, ocorreu a Revolução 
Constitucionalista de 1932, que possuía parte de seus integrantes 
ligados a um movimento separatista, a chamada Liga de Defesa 
Paulista. Sendo assim, apenas essa ocorrência isolada seria 
insuficiente para justificar uma ação tão ampla de centralização como 
a mostrada no texto.   

 
 

 QUESTÃO 34   

Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de 
informática norte-americanas continuam. A Alemanha proibiu um 
aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros; na 
China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de 
informática norte-americanos representam uma ameaça, pedindo que 
as empresas estatais não recorram a eles. 
             SCHILLER, D. Disponível em www.diplomatique.org.br Acesso em: 11 nov.2014 (adaptado) 
 

As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam 
preocupação com o (a) 
 
a) subsídio industrial 
b) hegemonia cultural. 
c) protecionismo dos mercados. 
d) desemprego tecnológico. 
e) segurança dos dados. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A informação constitui-se como fator-chave no atual estágio de 
desenvolvimento do capitalismo, sendo que sua apropriação é 
estratégica para ação de determinados agentes econômicos 
(empresas transnacionais, instituições internacionais) visando à 
liderança em um contexto de competição global, ao mesmo tempo 
em que se constitui em elemento geopolítico de dominação e 
expansão da liderança de determinados Estados sobre outros.  

a) Incorreta. O texto não traz como tema a questão dos subsídios 
industriais, caracterizados como a ajuda governamental a 
determinados setores para torná-los competitivos no mercado global, 
mas sim a importância estratégica da informação no contexto da 
competição econômica internacional atual. 
b) Incorreta. No texto, os Estados Unidos realizam ações vinculadas à 
expansão de sua liderança econômica nos setores de tecnologia da 
informação e comunicação, sem vinculação com a expansão da 
hegemonia cultural, exercida principalmente pela produção da 
indústria de entretenimento norte-americana. 
c) Incorreta. No contexto de globalização atual observa-se a virtual 
queda de barreiras econômicas no mundo, conferindo aos agentes 
privados uma ação transnacional sem precedentes que intensifica os 
fluxos financeiros e promove a liberalização dos mercados nacionais. 
d) Incorreta. Nenhum aspecto do enunciado revela uma preocupação 
explícita com as consequências da adoção de novas tecnologias da 
informação em relação ao mercado de trabalho dos países em 
questão, mas sim à espionagem estado-unidense, como aponta o 
enunciado. 
e) Correta. O texto discorre sobre a preocupação de países como 
Alemanha e China, quanto a recentes revelações sobre um esquema 
de espionagem por parte do governo estado-unidense, que se utilizava 
da ação de empresas norte-americanas, para adquirir informações 
consideradas estratégicas. Dessa forma, a problemática central trata 
da propriedade e privacidade das informações no sistema de relações 
internacionais e da garantia de soberania e segurança dos dados 
considerados estratégicos para cada Estado. 
 

 
 

 QUESTÃO 35   

TEXTO I 
 

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até 
o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral 
do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois 
homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 
cinco mil soldados. 

CUNHA. E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.  

 
TEXTO II 
 

Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos, 
sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e 
usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um 
preto alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem 
as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de 
maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o 
fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do 
território nacional. 

SOARES, H. M. A guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902.  
 
Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de 
representações que se perpetuariam na memória construída sobre o 
conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos 
sertanejos, respectivamente, como fruto da 
 
a) manipulação e incompetência. 
b) ignorância e solidariedade. 
c) hesitação e obstinação. 
d) esperança e valentia.  
e) bravura e loucura.  

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. As ideias expressas nos termos “manipulação” e 
“incompetência” não condizem com as formas de classificação do 
movimento nos textos I e II.  
b) Incorreta. Os termos não condizem com os tons dos textos. Não é 
possível depreender ignorância da ação heroica dos combatentes no 
texto I e muito menos solidariedade, na forma negativa de descrição 
da luta no texto II, que caracteriza o movimento com termos como 
"banditismo" e "fanatismo". 
c) Incorreta. O texto I não demonstra hesitação na atitude dos 
combatentes, já que enfatiza a resistência dos combatentes e o fato 
de que a comunidade não se rendeu.  
d) Incorreta. O texto I não caracteriza a atitude dos sertanejos como 
esperançosa, enfatiza somente o aspecto de resistência dos mesmo. 
No texto II, o autor refere-se aos combatentes como "fanáticos", ou 
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seja, faz uma caracterização negativa da atuação dos mesmos, 
afastando-se da concepção de valentia e aproximando-se da de 
loucura.  
e) Correta. No texto I, de Euclides da Cunha, encontramos logo no 
início a frase “Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a 
história, resistiu até o esgotamento completo.” Os quatro últimos 
combatentes são classificados como “defensores” do arraial e tratados 
com respeito, portanto. Tal visão do evento, portanto, condiz com a 
ideia de bravura da alternativa. No texto II o autor classifica os 
mesmos combatentes como “fanáticos”, e atribui a canudos um caráter 
de “banditismo” e “fanatismo”, condizentes com a ideia de loucura, 
também constante desta alternativa.   
 

 
 

 QUESTÃO 36   

Voz do sangue 
 
Palpitam-me 
os sons do batuque 
e os ritmos melancólicos do blue. 
 
Ó negro esfarrapado 
do Harlem  
ó dançarino de Chicago 
ó negro servidor do South 
 
Ó negro da África 
negros de todo o mundo 
 
Eu junto 
ao vosso magnífico canto 
a minha pobre voz 
os meus humildes ritmos. 
 
Eu vos acompanho 
pelas emaranhadas áfricas 
do nosso Rumo. 
 
Eu vos sinto 
negros de todo o mundo 
eu vivo a nossa história 
meus irmãos. 
 

Disponível em: www.agostinhoneto.org. Acesso em: 30 jun. 2015. 

 
Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, 
evoca o pan-africanismo com o objetivo de  
a) incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na 
África. 
b) reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e 
dos Estados Unidos.  
c) descrever o quadro de pobreza após os processos de 
independência no continente africano.  
d) solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada 
pela independência em Angola.  
e) conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as 
lutas por igualdade e independência.  

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O objetivo do pan-africanismo, expresso no poema de 
Agostinho Neto, não era uma luta por ações afirmativas. De modo 
geral, ele defendia uma igualdade de direitos entre negros e brancos, 
sendo que algumas vertentes mais radicais defendiam o retorno de 
todos os afrodescendentes para o continente africano. Ou seja, trata-
se de um movimento muito mais amplo que tem objetivos muito além 
de ações afirmativas. 
b) Incorreta. O pan-africanismo tem como objetivo aproximar os 
negros independente do continente, e defende a melhoria das 
condições de vida dos negros de todo o mundo. Desse modo, 
identificar desigualdades sociais não era o objetivo do movimento.  
c) Incorreta. O objetivo do movimento não é descrever a pobreza do 
continente africano, e sim estimular o retorno das populações 
afrodescendentes para tal continente, além de estimular a luta contra o 
colonialismo europeu.  
d) Incorreta. Embora o movimento defendesse a união dos negros no 
geral, não há o objetivo específico de estimular o engajamento de 
negros estadunidenses na luta armada pela independência de Angola, 

que ocorre somente na década de 1970. Agostinho Neto (presidente 
de Angola em 1979) defendia que a luta pela independência nacional 
era fundamental. No entanto, no poema o autor não solicita o  
engajamento de estadunidenses no conflito angolano. 
e) Correta. O poema de Agostinho Neto convoca os negros para 
apoiar a luta por igualdade e independência, que são as principais 
bandeiras do pan-africanismo, movimento que se insere no contexto 
de dominação europeia no continente africano.   
 

 
 

 QUESTÃO 37   

Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações 
de bandeiras no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de 
uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição 
do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba 
estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica 
que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como o elo decisivo 
entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo, concepção essa 
que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo ao longo das três primeiras décadas do 
Século XX. 
MARINS, P. C. G. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a 

tradição da retratística monárquica europeia. Revista do LEB, n.44, fev. 2007. 
 

A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas 
das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que  
  

a) afirmava a centralidade de um estado na política do país. 
b) resgatava a importância da resistência escrava na história 
brasileira. 
c) evidenciava a importância da produção artística no contexto 
regional. 
d) valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória 
social. 
e) destacava a presença do indígena no desbravamento do território 
colonial. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. São Paulo utiliza a imagem dos bandeirantes como central 
na construção de sua memória histórica. Tidos como heróis nacionais 
por conta do desbravamento do território brasileiro, a despeito de suas 
ações violentas contra os indígenas, os bandeirantes saíam em 
expedições particulares rumo ao sertão em busca de ouro, drogas do 
sertão e índios para escravizar. Embora a historiografia já tenha 
comprovado que os bandeirantes, em sua maioria, eram mestiços de 
brancos com índios (mamelucos) e andassem maltrapilhos e 
descalços devido às agruras da mata, usando até mesmo armas 
indígenas em detrimento das europeias, temos hoje uma imagem do 
bandeirante como um aventureiro de traços e vestes europeias. Tal 
imagem foi criada pelos paulistas para que os bandeirantes servissem 
aos ideiais de herói regional, remetendo à bravura dos primeiros 
vicentinos, mas sem o caráter indígena. Sendo assim, entendemos 
que o uso da imagem do bandeirante reforçava, frente ao histórico de 
importância nacional desses personagens, a relevância de São Paulo 
diante dos outros estados brasileiros.   
b) Incorreta. O propósito da escolha dos temas das obras pelo 
governo não era resgatar a questão da resistência escrava no Brasil, 
pois, como afirma o texto, a tela homenageava o sertanista que 
comandara a destruição do Quilombo dos Palmares. Vale ressaltar 
ainda que a luta dos bandeirantes contra os indígenas foi muitas vezes 
omitida pela história ou amenizada. A maior parte da mão de obra 
escrava no Brasil era negra africana, já que os escravos indígenas 
geravam lucros apenas para os colonos e não para Portugal.  
c) Incorreta. A produção artística mencionada pelo texto não é 
originária, necessariamente, do estado de São Paulo. Desse modo, 
não é possível afirmar que a escolha governamental descrita no texto 
tinha como objetivo valorizar a produção artística regional.  
d) Incorreta. A prática governamental descrita no texto não buscava 
construir uma memória histórica que remetesse a uma ação do povo 
na história, mas sim legitimar e demonstrar a relevância dos paulistas 
no cenário nacional atrelando-os à figura dos bandeirantes.  
e) Incorreta. Tal como mostramos nas alternativas acima, a imagem 
dos indígenas em posição de destaque é negada pelos paulistas. Com 
isso nega-se também qualquer importância dos indígenas no 
desbravamento do território como objetivo da prática governamental 
descrita no texto.  
 

 
 

 QUESTÃO 38   
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A casa de Deus, que acreditam uma, está, portanto, dividida em três: 
uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três 
partes que coexistem não suportam ser separadas; os serviços 
prestados por uma são a condição das obras das outras duas; cada 
uma por sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto... Assim a lei pode 
triunfar e o mundo gozar da paz. 

ALDALBERON DE LAON. In: SPNOSA, F. Antologia de textos históricos 
medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981. 

 

A ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante 
a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela 
se opôs estão indicados, respectivamente, em: 
 
a) justificar a dominação estamental / revoltas camponesas. 
b) subverter a hierarquia social / centralização monárquica. 
c) impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas. 
d) controlar a exploração econômica / unificação monetária. 
e) questionar a ordem divina / Reforma Católica. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O texto de Laon é clássico e conhecido para a justificação 
da sociedade estamental da Idade Média. Dessa forma, era 
sustentada a ordem social, política e econômica da sociedade feudal, 
com base na doutrinação da Igreja Medieval. Esta forma de 
justificativa social suscitou diversos momentos de revoltas dos 
camponeses durante a Idade Média, com destaque para as 
Jacqueries, no contexto da Crise do Século XIV. 
b) Incorreta. O texto demonstra justamente o objetivo de justificar a 
hierarquia social, e não apresentar uma subversão.  
c) Incorreta. O conceito de igualdade jurídica e revoluções burguesas 
se localizam no contexto do século XVIII, na transição da Modernidade 
para a Idade Contemporânea. Desse modo, não é adequado utilizar 
esses termos para o período medieval, tendo em vista que a própria 
burguesia ainda era um grupo em processo de consolidação. 
d) Incorreta. A questão diz respeito à hierarquia social e não ao 
processo econômico. 
e) Incorreta. O texto não critica a ordem divina, pelo contrário, busca 
demonstrar a divisão da "Casa de Deus" em três: os que oram, os que 
combatem e os que trabalham. A Igreja foi, no período medieval, 
fundamental para a sustenção e legitimação da ordem social. 

 
 

 QUESTÃO 39   

A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém 
a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, 
porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem 
desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem 
medida.  
 
GÂNDAVO, P. M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz 

a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (adaptada).  
 

A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, 
em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, 
demonstra a 
a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras. 
b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. 
c) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade 
indígena. 
d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos 
portugueses. 
e) dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da 
língua nativa. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Atribuir simplicidade à forma de organização das tribos 
brasileiras por conta da ausência de três letras em seu idioma é 
ignorar a complexidade dessas civilizações, uma vez que a língua não 
representa a totalidade das instituições e da estrutura de um povo. 
Além disso, adotar essa concepção refletiria uma postura eurocêntrica.  
b) Incorreta. A dominação portuguesa seria representada, no caso da 
linguagem, pela reprodução do idioma português em sua totalidade 
pelo povo dominado. Já que Gândavo afirma que faltam três letras a 
seu ver, vitais à estruturação da sociedade, isso não representa a 
dominação portuguesa. 
c) Incorreta. Pelo fato de no enunciado figurar o comando de que a 
afirmação de Gândavo “demonstra a”, ao escolhermos esta 
alternativa, estaríamos afirmando a superioridade da sociedade 
europeia frente às tribos brasileiras.  Esse tipo de hierarquização não 
é adequado historicamente. Ou seja, o fato de Gândavo identificar a 

ausência das três letras não demonstra a superioridade da sociedade 
europeia, mas sim a dificuldade  do europeu em interpretar a cultura 
do outro. 
d) Correta. A palavra “incompreensão” é bastante adequada para 
definirmos as relações dos portugueses com as civilizações indígenas 
brasileiras. O espanto do cronista ao se deparar com a ausência das 
letras que julga importantes para a estruturação de uma sociedade, 
afirmando que sem elas os índios não teriam nem “Fé, nem Lei, nem 
Rei”, mostra seu desconhecimento em relação ao sistema social 
daquele povo. Gândavo ignora a religião indígena, bem como seus 
valores, costumes e a liderança de personagens como o cacique e os 
feiticeiros nessas sociedades. Além disso, o cronista apresenta 
dificuldades para desassociar as palavras da prática ou instituição que 
elas representam.   
e) Incorreta. A compreensão da língua indígena ficava a cargo dos 
jesuítas e não dos conquistadores. Não ocorreu por parte dos 
colonizadores a  preocupação em aprender a língua nativa, já que 
seus objetivos eram econômicos. 
 

 
 

 QUESTÃO 40   

O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta 
que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de 
forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém os 
próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real 
significado: o mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico 
que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do 
socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento 
do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A 
sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. 
            OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011. (adaptado). 
 

No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas 
como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, 
a característica fundamental do socialismo, à qual o modelo 
econômico chinês atual se contrapõe é a 
 

a) desestatização da economia. 
b) instauração de um partido único. 
c) manutenção da livre concorrência. 
d) formação de sindicatos trabalhistas. 
e) extinção gradual das classes sociais. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A desestatização da economia não se configura como 
uma característica do modo de produção socialista e sim do modo 
capitalista, uma vez que no socialismo as empresas são controladas 
pelo Estado, enquanto no capitalismo são privadas.  
b) Incorreta. No atual modelo chinês verifica-se a presença de um 
único partido – o Partido Comunista Chinês – deste modo não é 
possível afirmar que esta característica contrapõe o modelo socialista 
chinês.  
c) Incorreta. A livre concorrência não é uma característica do modelo 
chinês. Verifica-se neste país um forte controle estatal dos preços, da 
produção e do consumo. 
d) Incorreta. Os sindicatos trabalhistas são instituições típicas do 
modo de produção capitalista, tais instituições foram criadas pelos 
proletários para lutar pela melhoria das condições de trabalho e 
assalariamento. No modelo chinês, as atividades sindicais são 
fortemente reprimidas. 
e) Correta. O modo de produção socialista pressupõe a gradual 
extinção de classes sociais. Segundo Marx há, nas sociedades 
capitalistas, duas classes: a dos capitalistas (que controlam os meios 
de produção) e a dos proletários (que detém a força de trabalho). A 
teoria marxista afirma ainda que o socialismo seria implantado 
mediante uma revolução proletária instaurando uma ditadura do 
proletário e que gradualmente acabaria com a divisão entre as classes 
sociais. Atualmente o modelo econômico presente na China está longe 
de extinguir as classes sociais, verifica-se neste país um 
aprofundamento das desigualdades entre as classes, com uma 
pequena parcela de privilegiados – em geral de membros da 
administração pública e gestores de grandes corporações – e uma 
grande massa de pobres e excluídos.  
 

 
 

 QUESTÃO 41   

Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas 
e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das 
casas despencam em quase todos os EUA e muitas famílias acabam 
devendo mais por suas casas do que o próprio imóvel. Isso 



 
 

 
 

 

O ELITE RESOLVE ENEM 2015 – CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

15 
 

desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu 
ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um 
“Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casa abandonadas, com 
tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros 
pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram 
casas abandonadas. 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011.. 
 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções 
globais, devido ao(à) 
a) superprodução de bens de consumo. 
b) colapso industrial de países asiáticos. 
c) interdependência do sistema econômico. 
d) isolamento político dos países desenvolvidos. 
e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A superprodução foi fator explicativo da crise econômica 
de 1929, na qual a oferta de produtos industriais não foi absorvida 
pelos consumidores do mercado daquele período. No entanto, a crise 
descrita no texto foi ocasionada por fatores financeiros relacionados 
ao endividamento de consumidores junto aos bancos e instituições 
financeiras. 
b) Incorreta. O texto não aponta a relevância da indústria de países 
asiáticos na propagação da crise. Na verdade, tal suposição seria 
inválida, visto que o setor secundário asiático é um dos que mais 
cresce no mundo, impulsionado por países como China, Japão e 
Coreia do Sul. 
c) Correta. A globalização atual fortalece a questão da 
interdependência econômica internacional, na qual os fluxos 
financeiros possuem papel central e atrelam a si os interesses de 
agentes públicos e privados de grande parte dos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Exemplo disso são os investimentos realizados 
por capitalistas em diversas partes do mundo, que muitas vezes ficam 
atrelados a bolsas de valores em países distintos e podem sofrer os 
impactos de crises originadas em um contexto nacional. 
d) Incorreta. O contexto das relações internacionais contemporâneas 
favorece o estabelecimento de diálogos entre Estados-nação, sendo 
raros os exemplos de fechamento e isolamento (caso da Coreia do 
Norte). Além disso, o isolamento facilitaria a manutenção das 
consequências da crise no âmbito dos territórios nos quais ela eclodiu, 
fato não verificado nos acontecimentos pós-2008. 
e) Incorreta. A austeridade fiscal caracteriza-se como estratégia para 
corrigir os “males” advindos de uma crise financeira, por meio da 
redução de gastos governamentais. Muito adotada por países ricos, 
ela almeja atenuar os efeitos negativos da crise para a economia de 
um país e não promove sua expansão em escala global. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 42   

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/IBGE. Biomas, 2004 (adaptado). 

 
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função 
de suas características físicas e do modo de ocupação do território, 
apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o 
problema ambiental destacado no mapa indica  
a) desertificação das áreas afetadas. 
b) poluição dos rios temporários. 
c) queimadas dos remanescentes vegetais. 
d) desmatamento das matas ciliares. 
e) contaminação das águas subterrâneas. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Desertificação é um processo de degradação ambiental 
decorrente da ação antrópica ou de variações climáticas, 
particularmente em áreas de climas áridos, semiáridos e subúmidos 
das regiões tropicais. No Brasil, a presença de clima semiárido no 
sertão do nordeste (bioma caatinga), aliada a práticas inadequadas de 
uso do território, resultam em desertificação. Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente, as práticas responsáveis pela desertificação no Brasil 
são:  
 “(i) o uso indiscriminado dos recursos florestais nas regiões 
semiáridas e subúmidas secas sem critérios de manejo sustentável para 
formação de pasto, de áreas para agricultura e para atender a demanda da 
matriz energética de biomassa florestal que responde por 30% da energia 
regional; (ii) a falta de manejo adequado para a pecuária extensiva que 
causa o superpastejo; (iii) os projetos de irrigação sem critérios ambientais 
e manejo adequado, que degradam e salinizam os solos; (iv)  A mineração 
indiscriminada em critérios socioambientais; (v) a ausência de práticas 
conservacionistas nos sistemas agropecuários; (vi) forças que atuam sobre 
o ambiente e a sociedade, incluindo interferências humanas diretas e 
desastres naturais cuja ocorrência seja agravada pela ação antrópica”. 

b) Incorreta. A poluição dos rios temporários na Caatinga, apesar de 
ser uma realidade decorrente da prática do garimpo, não ocorre de 
forma generalizada, e sim de forma pontual em poucos cursos d’agua. 
c) Incorreta. A prática da queimada é muito recorrente em 
praticamente todo o território brasileiro, em especial nas áreas de 
Cerrado e da Amazônia, principalmente em área de avanço da 
fronteira agrícola. Portanto, para que esta alternativa fosse 
considerada correta, a área em destaque no mapa deveria contemplar 
também e principalmente o Cerrado e a sua fronteira com a Amazônia 
(fronteira agrícola). 
d) Incorreta. As matas ciliares constituem-se uma vegetação típica 
das margens de rios permanentes, que têm como principal função a 
proteção das encostas do rio, ao mesmo tempo em que usam suas 
águas para se desenvolverem. Em geral, são matas mais densas e 
úmidas. Na Caatinga predominam os rios temporários, onde a 
presença da mata ciliar é menos comum. Em tempo, deve-se 
considerar que o desmatamento das matas ciliares é muito comum em 
áreas do Cerrado e da Amazônia.  
e) Incorreta. A contaminação das águas subterrâneas é um processo 
de degradação ambiental que ocorre com intensidade (i) nas áreas de 
agricultura moderna em decorrência do uso de insumos químicos (nas 
regiões sul e sudeste), (ii) em áreas urbanas em decorrência do 
despejo de esgoto e de resíduos industriais (arredores das grandes 
metrópoles) e também em (iii) áreas de mineração (Minas Gerais e 
Pará). Nenhuma das áreas citadas acima estão destacadas no mapa, 
o que invalida essa alternativa. 
 

 
 

 QUESTÃO 43   

Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa 
liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das 
estações e as alternâncias do dia e da noite. Com a iluminação 
noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção 
temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz 
invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e 
descanso – todas as partes do dia podem ser aproveitadas 
produtivamente. 

SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará; 

Secult-CE, 2001 (adaptado). 

 
Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto 
teve como consequência a 
a) melhoria da qualidade da produção industrial. 
b) redução da oferta de emprego nas zonas rurais. 
c) permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. 
d) diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. 
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e) ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A mudança abordada fala da expansão do tempo 
destinado às atividades produtivas e não se relaciona diretamente ao 
fator qualitativo dessa produção nos novos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos industriais. 
b) Incorreta. O avanço tecnológico apontado (iluminação noturna) 
possibilita a expansão da produção e também da oferta de 
determinados postos de trabalho na cidade, por se tratar de uma nova 
característica da atividade industrial, enquanto no campo essa 
realidade ainda não permite, necessariamente, a expansão da 
atividade agrícola. 
c) Incorreta. O trabalho assalariado contemporâneo possui 
flexibilidade em determinados setores quanto ao tempo e locais onde 
o trabalho se desenvolve. Porém, isso não permite ao trabalhador 
controlar seu tempo, pois este é atrelado ao processo como um todo, 
ou seja, é um fator decisivo controlado pelo detentor dos meios de 
produção: o empresário. 
d) Incorreta. A ampliação da jornada de trabalho intensifica esforços 
de trabalhadores que, em alguns casos, possuem a necessidade ou a 
obrigação de continuar trabalhando em períodos extras. 
e) Correta. A possibilidade de estender a produção - antes restrita 
apenas ao dia - vem acompanhada da possibilidade de extensão da 
jornada do trabalhador em períodos extras, lógica esta vinculada ao 
aumento da produtividade visando ao crescimento para atendimento 
da demanda em determinados setores industriais. 
 

 
 

 QUESTÃO 44   

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno 
está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz 
olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se 
avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma 
permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará 
sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples 
ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua 
época. 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2011. 

 

Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão 
da realidade atual será obtida pelo(a) 
a) desenvolvimento do pensamento autônomo. 
b) obtenção de qualificação profissional.  
c) resgate de valores tradicionais. 
d) realização de desejos pessoais.  
e) aumento da renda familiar.  

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O pensamento freireano fundamenta-se na centralidade do 
sujeito na produção de sua própria história e, portanto, a autonomia do 
pensamento e da ação auxilia na transformação da realidade, 
pretendida no argumento apresentado pelo autor. 
b) Incorreta. Observa-se que a apropriação de elementos da 
sociedade moderna como a propagada demanda por qualificação 
profissional atual, que pode ser entendida no texto como o “disfarce de 
iniciativa e otimismo”, não capacita o homem a transformar situações 
indesejadas, estando ele “paralisado” perante situações do mundo que 
o cerca. 
c) Incorreta. Os valores tradicionais representam no texto o “simples 
ajustamento ou acomodação”, impedindo o ser humano de apreender 
as “tarefas de sua época” e modificar a realidade que o cerca. 
d) Incorreta. O argumento do texto direciona-se a uma questão de 
âmbito social e contraria a lógica individualista atual, visto que almeja 
a “vocação natural de integrar-se” do homem, por meio de uma 
postura crítica frente aos fenômenos sociais contemporâneos. 
e) Incorreta. Em nenhum momento o elemento financeiro ou 
econômico é ressaltando na argumentação apresentada. Antes disso, 
o autor baseia-se em uma abordagem humanista e crítica, buscando 
apresentar elementos transformadores das “catástrofes que se 
avizinham” aos indivíduos na sociedade atual. 
 

 
 

 QUESTÃO 45   

 
AMARILDO. Disponível em: www.amarildo.com.br. Acesso em: 3 mar. 2013. 

 

Na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro 
relacionada ao 
a) elevado preço das mercadorias no comércio. 
b) aumento da demanda por produtos naturais. 
c) crescimento da produção de alimentos. 
d) hábito de adquirir derivados industriais. 
e) uso de agrotóxicos nas plantações. 
 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A charge apresenta um homem que está denunciando 
sua esposa por tentativa de assassinato ao servir-lhe hortaliças e 
frutas. Não há nenhuma referência ao preço dos alimentos na situação 
descrita ali. 
b) Incorreta O aumento da demanda por produtos naturais se dá 
justamente pelo alto índice de agrotóxicos utilizados na produção 
agrícola brasileira, portanto não faz sentido dizer que a charge critica 
os alimentos naturais. 
c) Incorreta. O aumento da produtividade e, consequente, 
crescimento da produção de alimentos é uma vantagem econômica e 
não um problema da modernização da produção agrícola.  
d) Incorreta. Na charge não há nada que remeta a derivados 
industriais, ela faz referência a produtos que são consumidos in 
natura, como pimentão, alface, tomate, morango e uva. 
e) Correta. A modernização da agricultura trouxe um grande aumento 
da produtividade agrícola, através do melhoramento genético de 
espécies e uso de defensivos agrícolas (agrotóxicos) no controle de 
pragas. No entanto, a utilização desses defensivos, se dá numa escala 
cada vez maior, o que coloca em risco a saúde humana. Desde 2008, 
o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial do consumo de 
agrotóxicos. Segundo a Anvisa, 31% dos alimentos consumidos no 
Brasil possuem agrotóxicos acima dos limites permitidos por lei 
(alguns alimentos estavam com até 80% acima do limite), além de 
utilização incorreta e até mesmo a utilização de substâncias proibidas 
no Brasil.  
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

 
 

 QUESTÃO 46   

Euphorbia milii é uma planta ornamental amplamente disseminada 
no Brasil e conhecida como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex 
dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a 
miliamina L. 

MOREIRA, C.P.S.; ZANI, C.L; ALVES, T.M.A. Atividade moluscicida do látex de 
Synadenium carinatum boiss. (Euphorbiaceae) sobre Biomphalaria glabrata e isolamento 

do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de Farmácia, n. 3, 2010 (adaptado). 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários 
tem potencial para atuar no controle da 
a) dengue 
b) malária 
c) elefantíase 
d) ascaridíase 
e) esquistossomose 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A esquistossomose ou bilharzíase, popularmente conhecida como 
barriga d’água, é uma verminose causada pelo platelminto trematódeo 
dioico Schistosoma mansoni. Este verme possui um ciclo de vida 
heteroxeno, ou seja, depende da presença de dois hospedeiros 
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distintos para atingir sua maturação e completar seu desenvolvimento. 
O S. mansoni adulto aloja-se em vasos sanguíneos do sistema porta-
hepático que comunicam fígado e intestino do homem. Alojados 
nestes vasos, macho e fêmea copulam, formando ovos que serão 
liberados juntamente com as fezes do homem. O homem pode 
eliminar ovos viáveis de S. mansoni nas fezes a partir de 5 semanas 
após a infecção, e por um período de 6 a 10 anos, podendo chegar até 
mais de 20 anos. Na ausência de tratamento de esgoto e saneamento 
básico, fezes contaminadas com ovos podem atingir lagoas, locais nos 
quais tais ovos eclodem formas larvais denominadas miracídios. 
Caramujos do gênero Biomphalaria podem viver nestas lagoas, 
atuando como hospedeiros intermediários do verme. Desse modo, a 
larva miracídio irá temporariamente parasitar o caramujo. Dentro 
deste, o miracídio originará cercárias, tipo larval capaz de penetrar a 
pele do homem, hospedeiro definitivo do verme no qual completará 
seu ciclo. Os hospedeiros intermediários começam a eliminar 
cercárias após 4 a 7 semanas da infecção pelos miracídios Os 
caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida que 
é de, aproximadamente, 1 ano. Caramujos são animais invertebrados 
do filo Mollusca, classe dos gastrópodes, caracterizados 
principalmente pelo corpo mole. O enunciado traz a informação de que 
o látex da coroa-de-cristo tem ação moluscicida, portanto, tem eficaz 
ação no controle do ciclo da esquistossomose, única doença das 
alternativas que possui um molusco como hospedeiro.  
 

 
 

 QUESTÃO 47   

A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos 
reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um 
grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a 
obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a 
indústria têxtil e de plastificantes. 
 
Rota tradicional (marrom) 
 

 
Rota verde 
 

 
LENARDAO, E. J. et. al. Green chemistry: os 12 princípios da química verde e sua 

inserção nas atividades de ensino e pesquisa. Química Nova, n. 1, 2003 (adaptado). 

 
Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese 
seja verde em comparação à primeira? 
a) Etapa única na síntese. 
b) Obtenção do produto puro. 
c) Ausência de agentes oxidantes. 
d) Ausência de elementos metálicos no processo. 
e) Gasto de energia nulo na separação do produto. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. A química verde compreende o conjunto de fatores 
relacionados à redução na emissão de poluentes e no gasto 
energético, bem como o uso racional de matéria-prima. No caso em 
questão, a rota verde, por compreender uma etapa única, envolve um 
menor consumo de reagentes e de energia, tornando-a menos 
agressiva ao meio ambiente em relação à rota tradicional. 
Observação: a ocorrência de uma reação em uma etapa única nem 
sempre leva a um processo mais limpo. A reação de combustão, por 
exemplo, pode formar produtos tóxicos como o monóxido de carbono 
(CO) ou fuligem (C). Uma resposta mais adequada deveria salientar, 
mais do que a etapa única, a utilização reduzida de reagentes e 
energia, ou ainda a ausência de subprodutos tóxicos (como o N2O 
obtido na rota tradicional). 

b) Incorreta. A rota verde de produção do ácido adípico não gera o 
produto puro pois também produz água como subproduto. 
c) Incorreta. A rota verde para a produção do ácido adípíco envolve a 
oxidação da ligação dupla do ciclo-hexeno. Esta oxidação requer a 
presença dos agentes oxidantes peróxido de hidrogênio (H2O2) e do 
próprio tungstato de sódio (Na2WO4), um agente oxidante moderado. 
d) Incorreta. Ambas as rotas envolvem as presenças de elementos 
metálicos. Na rota tradicional temos a presença dos elementos 
metálicos cobalto (Co), crômio (Cr3+), cobre (Cu) e vanádio (V5+). Na 
rota verde temos a presença de sódio e tungstênio no sal tungstato de 
sódio (Na2WO4). 
e) Incorreta. Embora o ácido adípico apresente baixa solubilidade em 
água (abaixo de 2 mg/100 mL), os produtos precisarão ser separados, 
uma vez que a água gerada no processo não foi completamente 
vaporizada (o processo ocorreu entre 75 e 90 °C). Além disso, a 
reação pode não ter se completado, levando a um gasto de energia 
para a separação do ácido adípico do ciclo-hexeno restante. 
 

 
 

 QUESTÃO 48   

Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, 
consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. 
Essa diferenciação se deve principalmente ao(à) 
a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical. 
b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos 
musicais. 
c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada 
instrumento musical. 
d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada 
instrumento sejam diferentes. 
e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes 
instrumentos musicais. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. A intensidade do som está associada à amplitude da 

onda e esta independe da nota (frequência) tocada.  
b) Incorreta. A potência sonora também não se relaciona com a 

nota. Vale dizer que a potência sonora se define como sendo a 
intensidade de uma onda aplicada numa certa área. 
Matematicamente podemos escrever: 

P I A    
Onde A é a área onde incide a onda. Note que a intensidade já foi 
discutida no item anterior. 
c) Incorreta. A velocidade do som é a mesma, para qualquer 

frequência. 
d) Correta. O que de fato nos faz diferenciar a nota de 

instrumentos musicais diferentes é o formato da onda produzida 
por cada um deles. Este formato recebe o nome de timbre. Veja 
uma ilustração na figura abaixo: 

 

 
Note que ambas as ondas possuem mesmo comprimento de 
onda. Em se tratando de uma onda sonora, podemos dizer que 
possuem a mesma velocidade. Sendo assim as duas têm a 
mesma frequência (mesma nota). No entanto é claro que não se 
trata da mesma onda, cada uma tem um timbre (formato) 
diferente. 
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e) Incorreta. A nota musical é definida através de sua frequência. 

Sendo assim, a mesma nota tocada em diferentes instrumentos 
deve possuir a mesma frequência. 
 

 
 

 QUESTÃO 49   

O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente 
variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as 
que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas 
alongadas, como as musculares. 
 
Em um mesmo organismo a diferenciação dessas células ocorre por 
 
a) produzirem mutações específicas. 
b) possuírem DNA mitocondrial diferentes. 
c) apresentarem conjuntos de genes distintos. 
d) expressarem opções distintas do genoma. 
e) terem um número distinto de cromossomos.  

 
 

Resolução  Alternativa D 

A diferenciação celular é o processo pelo qual as células 
assumem formas e funções específicas, podendo, a partir de então, 
atuarem sozinhas, como os gametas, ou associando-se com células 
semelhantes, formando os tecidos. 

O início da vida de um ser sexuado é marcado pelo fim da 
fecundação e a formação da primeira célula, denominada zigoto, que 
apresenta o rearranjo gênico do novo organismo. O zigoto sofrerá 
sucessivas mitoses formando um conjunto de oito células tronco-
totipotentes, assim chamadas devido sua habilidade de gerar o novo 
organismo. Com o decorrer do desenvolvimento do embrião, suas 
células aumentam o grau de diferenciação, sendo agora formado por 
células pluripotentes, as quais são capazes de gerar diversos tipos 
celulares, porém, não formam um novo organismo completo sozinhas. 

Nesses processos as células são direcionadas por morfógenos, 
substâncias sinalizadoras que, de acordo com a sua concentração, 
irão desencadear determinada resposta celular, resultando na ativação 
ou inativação de genes, o que determinará as características de cada 
célula. Assim, com exceção dos gametas que possuem ploidia 
reduzida, as demais unidades celulares de um organismo apresentam 
o mesmo material genético contido em seu zigoto, diferenciando-se 
apenas pelos genes que estão ativos e inativos. 
a) Incorreta. Mutações ocorrem ao acaso durante a síntese de 
material genético gerando variabilidade genética e, apesar de poder 
produzir células distintas, não é o processo responsável pela 
diferenciação celular durante a formação dos tecidos.  
b) Incorreta. Como elucidado acima, todas as células de um 
organismo pluricelular derivam de sucessivas divisões do zigoto. 
Como o citoplasma do zigoto é oriundo do ovócito, o gameta feminino, 
todas as organelas celulares apresentam origem materna, inclusive as 
mitocôndrias. Dessa forma, o DNA mitocondrial de todas as células de 
um organismo é idêntico, e não diferente, como aponta essa 
alternativa. 
c) Incorreta. Todos os tipos celulares de um indivíduo pluricelular 
apresentam o mesmo conjunto de genes, pois se originam de uma 
única célula, o zigoto. 
d) Correta. Como explicado anteriormente, a diferença entre os tipos 
celulares está na diferente expressão gênica da célula ou, em outras 
palavras, que genes estão ativos ou inativos. 
e) Incorreta. Apesar das células gaméticas apresentarem apenas 
metade da ploidia da espécie, todas as demais células em condições 
normais contêm o mesmo número de cromossomos.   
 

 
 

 QUESTÃO 50   

Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em 
informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres 
de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um 
aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o 
esquema. 
 

 
 

Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão 
sobre um mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias 
para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? 
a) Uma. b) Duas. c) Três. d) Quatro. e) Cinco. 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A comunicação entre cada torre (T) e o telefone celular ocorre por 
radiação eletromagnética, cuja velocidade de propagação é constante 
em determinado meio. 
 

A distância entre uma dada torre e o telefone celular é calculada pelo 
produto do intervalo de tempo de resposta e a velocidade de 
propagação da radiação eletromagnética. 
 

Essa distância corresponde ao raio (R) da circunferência (centrada na 
torre) sobre a qual encontra-se o telefone celular. 
 

A interseção de duas dessas circunferências determinará no plano 
duas possíveis posições para o telefone celular. 
 

 
 

Assim, a interseção com uma terceira circunferência será necessária e 
suficiente para finalmente determinar a posição do telefone celular. 
 

 
 

 
 QUESTÃO 51   

O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia 
mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura 
representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo da madeira, 
sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1g desse bio-
óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2 a variação de 
entalpia envolvida na conversão de 1g de água no estado gasoso para 
o estado líquido. 

T1 
T2 

R2 R1 

T1 
T2 

R2 R1 

R3 

T3 
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A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5g desse bio-óleo 
resultando em CO2 (gasoso) e H2O (gasoso) é: 
 
a) -106. b) -94,0. c) -82,0. d) -21,2. e) -16,4. 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A entalpia da reação de combustão do bio-óleo, gerando CO2 (g) e 

H2O (g) é igual a 
3 16,4 /H kJ g    , conforme representado no 

diagrama de energia abaixo, onde 
3 1 2H H H    . 

 
A variação de entalpia, na queima de 5g, é dada por: 
 

1 g bio-óleo  - 16,4kJ 
5 g bio-óleo  X 

 

 


  
5g.( 16,4kJ)

82,0kJ
1g

x x  

 
 

 QUESTÃO 52   

Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 
d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que com base em 
experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos 
da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi 
traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais 
pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a 

imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como 
anteparo. 
 

 
ZEWAIL, A. H. Micrographia of the twenty-first century: From camera obscura to 4D microscopy. 

Philosophical Transactions of the Royal Society A. v. 368, 2010 (adaptado). 
 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido 
corresponde ao(à) 
 

a) íris. b) retina. c) pupila. d) córnea. e) cristalino. 
 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Os princípios mais fundamentais da visão podem ser explicados com 
base no funcionamento da câmara escura. Conforme a ilustração do 
enunciado, o orifício na parede permite a entrada de uma pequena 
quantidade de luz que, ao incidir sobre o tecido, produz nele uma 
imagem do objeto invertida graças à trajetória retilínea da luz. Na 
figura abaixo temos a ilustração de uma câmara escura. 

 
Onde as setas azuis representam objeto e imagem, já as setas 
vermelhas representam os feixes de luz que partem do objeto. 
Para efeito de comparação, vamos ilustrar uma situação semelhante à 
da câmera escura, mas dessa vez vamos usar um olho em vez de 
uma caixa. Veja a figura abaixo. 

 

 
Note que no olho, os raios de luz sofrem desvios, devido ao 
cristalino, que funciona como uma lente convergente. Ainda assim 
o funcionamento do olho é fundamentalmente análogo ao da 
camâra escura. 
 
a) Incorreta. A íris regula o tamanho da pupila, abertura por onde 
incide a luz. Caso houvesse algum mecanismo que regulasse o 
tamanho do furo na parede, esse seria equivalente ao funcionamento 
da íris.  
b) Correta. No experimento ilustrado, a imagem se forma no tecido. 
Analogamente, a imagem, no olho humano, se forma na retina, que 
funciona como uma tela para projeção da imagem. 
c) Incorreta. A pupila é uma cavidade por onde passa a luz para a 
formação da imagem na retina. Note que a pupila se relaciona com o 
orifício do experimento ilustrado, porém ela tem a capacidade de 
contração (miose) ou dilatação (midríase) de acordo com a 
luminosidade do meio. 
d) Incorreta. A córnea é uma extensão da esclera, se situando na 
parte exterior do olho, cobrindo a íris e a pupila. Confere estrutura e 

Energia 

 2
Bio-óleo + O

(g)
 

2 2
CO + H O 

(l)(g)
 

 

2 2
CO + H O 

(g)(g)
 

1
ΔH = -18,8 kJ/g  

2ΔH = -2,4 kJ/g  

Energia 
2( )g

Bio óleo O   

2 ( )2( ) lg
CO H O  

 

2 ( )2( ) gg
CO H O  

  
1

18,8kJ/gH  

  2 2,4kJ/gH  

  3 16,4kJ/gH  
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proteção ao olho, além de atuar, junto com o cristalino, na focalização 
da imagem na retina. 
e) Incorreta. O cristalino é a lente do olho e tem seu foco alterado de 
acordo com a ação dos músculos ciliares. No experimento ilustrado 
não há elemento análogo a essa lente. 
 

 
 

 QUESTÃO 53   

A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a 
doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na 
mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre (II), CuSO4, com 
óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver 
levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa 
solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro 
limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no 
local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está 
com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de 
potenciais padrão de redução (E°) para algumas semirreações de 
redução.  
 

Semirreação de redução  E° (V) 

Ca²+ + 2 e-  Ca -2,87 

Fe³+ + 3 e-   Fe  - 0,04 

Cu²+ + 2 e-  Cu  + 0,34 

Cu+ + e-  Cu + 0,52 

 Fe³+ + e-  Fe²+ + 0,77 
 

MOTTA, I. S. Calda bordalesa: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 
(adaptado). 

A equação química que representa a reação de formação da mancha 
avermelhada é: 
 

a) Ca²+ (aq) + 2 Cu+ (aq)  Ca (s) + 2 Cu²+ (aq). 
b) Ca²+ (aq) + 2 Fe²+ (aq)  Ca (s) + 2 Fe³+ (aq). 
c) Cu²+ (aq) + 2 Fe²+ (aq)  Cu (s) + 2 Fe³+ (aq). 
d) 3 Ca²+ (aq) + 2 Fe (s)  3 Ca (s) + 2 Fe³+ (aq). 
e) 3 Cu²+ (aq) + 2 Fe (s)  3 Cu (s) + 2 Fe³+ (aq). 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Para que a reação de oxirredução ocorra, ela precisa apresentar 

0 0reaçãoE , onde o potencial da reação será igual ao potencial de 

redução da espécie reduzida menos o potencial de redução da 
espécie oxidada. 
 

As espécies presentes no meio serão: Cu2+, SO4
2-, Fe(s), Ca2+ e OH-, 

sendo os íons Ca2+ e OH- gerados pela reação entre o óxido de cálcio 
e água, como apresentado abaixo: 
 

 2 ( ) 2( )( )
( )l aqs

CaO H O Ca OH  

 

A mancha vermelha indica a formação do cobre metálico, a partir da 
redução dos íons Cu2+, conforme a reação abaixo: 
 

   
2 0

( ) ( )2aq sCu e Cu  

 

A única espécie apresentada no exercício que pode ser oxidada é o 
Fe(s), podendo ser oxidado a Fe3+ pela reação abaixo: 
 

Semi reação de oxidação:
  

0 3

( ) ( ) 3s aqFe Fe e  

 

O potencial de reação dessa reação é:  
 

      0 0 2 0 0 3 0( / Cu ) E (Fe / Fe ) 0,34 ( 0,04) 0,38E E Cu V  
 

A reação global de oxirredução é calculada por: 
   

2 0

( ) ( )3 6 3aq sCu e Cu  

                      
  

0 3

( ) ( )2 2 6s aqFe Fe e  

Reação global: 
  

2 0 0 3

( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 2aq s s aqCu Fe Cu Fe  

 

 
 

 QUESTÃO 54   

Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco 
de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro 
cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa 
da barra utilizando esses objetos. Para isso os alunos fizeram 
marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida 

apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado 
em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. 

 
 
Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? 
 
a) 3,00 kg. 
b) 3,75 kg. 
c) 5,00 kg. 
d) 6,00 kg 
e) 15,00 kg. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Temos três forças atuando na barra. A força de tração, à esquerda da 
figura abaixo, que deve ser igual a força peso do saco de arroz; a 
força normal no ponto de apoio e a força do peso da barra, 
representada pontualmente em seu centro de massa. 
 

 
 
Como a barra é homogênea o peso está representado como uma 
força pontual no centro da barra. Como o Sistema está em equilíbrio, 
podemos dizer que a soma dos torques é zero. Vamos calcular os 
torques em relação ao ponto de apoio: 
 

O torque gerado pela tração é no sentido anti-horário e dado por 
 

3T T    
 

Já o torque da força normal é nulo em relação ao ponto de apoio. 
 

O torque da força peso é no sentido horário e dado por 
 

1P P    
 

Como o Sistema está em equilíbrio podemos dizer que (lembrando 
que a tração é igual ao peso do saco de arroz, 50 N): 
 

      

   

3

3 50 150 N

T P T P

P P
 

 
Daí, adotando a gravidade local como sendo g = 10 m/s², concluímos 
que a massa da barra é de 15 kg.  
 

 
 

 QUESTÃO 55   

Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, 
evolutivamente, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a 
sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos 
ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características 
fisiológicas relacionadas à água. 

BarraP   

ArrozP   

N   

T   
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Uma das características a que o texto se refere é a 
 

a) reprodução por viviparidade. 
b) respiração pulmonar nos adultos. 
c) regulação térmica por endotermia. 
d) cobertura corporal delgada e altamente permeável. 
e) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. A viviparidade, fenômeno biológico onde o 
desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno, é uma 
característica encontrada tanto em animais terrestres como aquáticos. 
Quando observada em animais terrestres estão relacionadas à 
proteção do embrião e criação de um ambiente adequado ao 
desenvolvimento, sendo, portanto, uma característica favorável à vida 
nesse ambiente. 
b) Incorreta. A respiração pulmonar é uma aquisição evolutiva 
relacionada à vida em ambiente terrestre e não atua como fator 
limitante de sobrevivência no mesmo, tampouco restringe a vida em 
ambientes úmidos e aquáticos.   
c) Incorreta. Existem animais endotérmicos tanto em ambientes 
aquáticos quanto terrestres, assim sendo, a endotermia não se 
relaciona com uma suposta necessidade ou dependência do ambiente 
aquático. Além disso, os anfíbios são animais pecilotermos. 
d) Correta. Embora os anfíbios tenham conquistado o ambiente 
terrestre com atributos corporais e fisiológicos adequados a esse novo 
ambiente, algumas características ainda os obrigam a viver em 
ambientes úmidos e, em muitos casos, retornar à água em períodos 
de reprodução. A fecundação externa, observada em diversas 
espécies, e a ausência de ovos com casca calcária, justificam e 
tornam obrigatório esse retorno para o sucesso da perpetuação da 
espécie. As trocas gasosas, proporcionada em parte pelos pulmões 
saculiformes pouco eficientes, também ocorrem pela pele, que é fina e 
permeável para facilitar o fluxo de gases por difusão. A respiração 
cutânea só é eficaz se a superfície da pele estiver úmida, sendo mais 
um motivo da restrição desses animais a esses ambientes.  
e) Incorreta. Locomoção por membros posteriores e anteriores 
desenvolvidos são caracteres favoráveis à vida terrestre e não estão 
relacionados com a dependência da vida em ambiente aquático. 
 

 
 

 QUESTÃO 56   

Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por 
descarboxilação oxidadiva anódica, processo conhecido como 
eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de 
hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem 
ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição 
aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente 
esse processo. 
 

 
AZEVEDO, D. C.; GOULART, M. O. F. Estereosseletividade em reações eletródicas. 

Química Nova, n. 2, 1997 (adaptado). 
 

Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise 
do ácido 3,3-dimetil-butanoico é o 
a) 2,2,7,7-tetrametil-octano. 
b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano. 
c) 2,2,5,5-tetrametil-hexano. 
d) 3,3,6,6-tetrametil- octano. 
e) 2,2,4,4-tetrametil-hexano. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

O processo de descarboxilação oxidativa anódica pode ser 
compreendido pela reação apresentada. Nela, os dois ácidos 
propanoicos reagem com a saída de suas carboxilas na forma de CO2, 
tendo o restante de suas cadeias conectadas. Note que os ácidos 
carboxílicos reagem em suas formas desprotonadas, uma vez que o 
processo ocorre em meio básico (KOH): 

 
Repetindo esse processo para o ácido 3,3-dimetilbutanoico, obtém-se 
o 2,2,5,5-tetrametil-hexano: 

 
 

 
 

 QUESTÃO 57   

A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a 
lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela 
transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde 
bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear 
respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua 
respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à 
vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação 
do paciente.  

Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado). 
 

Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com 
formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve 
ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é 
 

a) colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor. 
b) utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena. 
c) passar creme dental para diminuir a ardência da flictena.  
d) perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada. 
e) cobrir a flictena com gazes molhadas para evitar a desidratação.  

 
 

Resolução  Alternativa E 

Queimaduras provocam lesões na pele, importante órgão de barreira 
que atua como parte do sistema de defesa inata do organismo. Além 
de ser fundamental na proteção contra entrada de patógenos, a pele 
também protege o corpo contra perda de água, principal constituinte 
inorgânico do corpo humano essencial para inúmeros fenômenos 
biológicos. A partir do momento em que um indivíduo sofre uma 
queimadura, a sua pele perde integridade e tem a atividade protetora 
comprometida, uma vez que o corpo se torna mais vulnerável à perda 
de água e entrada de microrganismos. Sendo assim, são necessários 
diversos cuidados com as lesões, visando minimizar danos e garantir 
a adequada recuperação e cicatrização tecidual. 
Embora muito populares, a aplicação de gelo, manteiga ou creme 
dental não possuem atividade terapêutica quando aplicados sobre 
queimaduras. Tais produtos podem dar a temporária sensação de 
frescor, minimizando a dor causada pela queimadura. Porém, tais 
produtos podem aderir à pele lesionada e causarem mais dor e lesões 
quando forem removidos da pele.  
Perfurar a flictena é um procedimento bastante inadequado e 
perigoso, uma vez que ao ser rompida, esta expõe os tecidos 
subcutâneos ao meio externo, o que pode permitir a entrada de 
patógenos que encontrarão na queimadura um ambiente propício para 
instalação e proliferação, agravando os sintomas da lesão. 
Com a lesão da pele provocada pela queimadura, a região afetada 
estará mais suscetível à desidratação, uma vez que a principal 
barreira contra perda de água do corpo foi danificada. A aplicação de 
gazes molhadas é um bom método de procedimento a ser feito antes 
do paciente ser levado para atendimento médico. A água presente na 
gaze promoverá a manutenção da hidratação da pele, além de 
contribuir para diminuição da sensação de dor. Além disso, a gaze cria 
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uma barreira mecânica, dificultando o acesso dos patógenos aos 
tecidos corporais e minimizando a ocorrência de possíveis infecções. 

 
 

 QUESTÃO 58   

As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças 
móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos 
motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e 
consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais 
sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com 
propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o 
calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. 
Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu 
objetivo com maior eficiência? 
a) Alto calor específico. 
b) Alto calor latente de fusão. 
c) Baixa condutividade térmica. 
d) Baixa temperatura de ebulição. 
e) Alto coeficiente de dilatação térmica. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O fluido arrefecedor deve ter a capacidade de absorver 
grande quantidade de calor do motor sem sofrer mudança de estado 
(pois a passagem para o estado gasoso poderia causar aumentos de 
pressão significativos). Quanto maior a diferença de temperatura entre 
o motor e o fluido arrefecedor, maior será a taxa de transferência de 
calor entre eles. 
 

Assim, uma vez que a temperatura máxima do motor é limitada, será 
interessante que a temperatura do fluido permaneça relativamente 
baixa, ou seja, que o fluido não sofra grande aquecimento mesmo 
recebendo uma grande quantidade de calor. 
 

A variação de temperatura do fluido () é inversamente proporcional 
à sua massa (m) e a seu calor específico sensível (c) para uma dada 
quantidade de calor (Q) retirada do motor: 
 

Q m c    
 

Para que a massa do fluido arrefecedor possa ser a menor possível, é 
necessário que seu calor específico sensível seja o maior possível. 
b) Incorreta. A fusão seria a passagem do estado sólido para o 
estado líquido. Como estamos lidando com uma substância que já se 
encontra no estado líquido, essa alternativa não faz nenhum sentido. 
Mesmo que usemos o fato de que o calor latente específico de fusão e 
de solidificação são iguais em módulo, a passagem do líquido para o 
estado sólido também não faz sentido nesse contexto. 
c) Incorreta. Para que o sistema funcione com eficiência, é mais 
adequado que o calor seja absorvido pelo líquido de arrefecimento o 
mais rápido possível, o que estaria vinculado a uma alta, e não baixa, 
condutividade térmica. 
d) Incorreta. Como já comentado na alternativa (a), não é adequado 
que o líquido sofra ebulição. 
e) Incorreta. Um alto coeficiente de dilatação térmica faria com que o 
líquido sofresse uma expansão significativa ao absorver calor do 
motor, podendo provocar um perigoso aumento de pressão nas 
paredes das mangueiras do sistema de arrefecimento. 
 

 
 

 QUESTÃO 59   

Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de 
pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns 
pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, 
ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus 
tecidos lipídicos e lá se acumularem. 
 
A característica desses compostos, responsável pelo processo 
descrito no texto, é o (a) 
 
a) baixa polaridade. 
b) baixa massa molecular. 
c) ocorrência de halogênios. 
d) tamanho pequeno das moléculas. 
e) presença de hidroxilas nas cadeias. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Segundo o enunciado, os organoclorados se acumulam 
nos tecidos com grande teor de lipídios, substâncias de caráter apolar. 
De acordo com o princípio da solubilidade, substâncias apolares 
dissolvem substâncias apolares, devido às forças de dispersão de 
London (interações dipolo induzido). Sendo assim, podemos concluir 

que os organoclorados são apolares, ou seja, possuem baixa 
polaridade. 
b) Incorreta. A massa molecular de uma substância não define sua 
polaridade e, portanto, não é o fator preponderante na sua solubilidade 
em determinado meio. A água, por exemplo, possui baixa massa 
molecular e alta polaridade sendo, portanto, insolúvel em lipídios. 
c) Incorreta. A simples existência de halogênios não define a 
polaridade de uma molécula e, portanto, não está associada com a 
solubilidade. Um composto pode possuir halogênios (como o cloro) e 
ser polar, sendo também insolúvel em lipídios, como é o caso do HCl. 
d) Incorreta. O tamanho de uma molécula não é o único fator 
determinante da sua solubilidade, mas também a presença ou não de 
ligantes eletronegativos. Novamente a água é um exemplo: embora 
seja pequena, possui alta polaridade e não é solúvel em lipídios. 
e) Incorreta. A presença de hidroxilas na cadeia tende a tornar uma 
substância mais polar e também aumenta seu número de ligações de 
hidrogênio, o que a torna menos solúvel em lipídios. 
 

 
 

 QUESTÃO 60   

Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos: 
um com borracha mais “dura” e outro com borracha mais “mole”. O 
garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse 
maior alcance horizontal, D, para as mesmas condições de arremesso, 
quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante 
elástica kd (do estilingue mais “duro”) é o dobro da constante elástica 
km (do estilingue mais “mole”). 

A razão entre os alcances d

m

D

D
, referentes aos estilingues com 

borrachas “dura” e “mole”, respectivamente, é igual a 
 

a) 
1

4
. b) 

1

2
. c) 1. d) 2. e) 4. 

 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O alcance horizontal (D) de um lançamento oblíquo pode ser calculado 
em função do módulo da velocidade de lançamento (v0) e da 

inclinação () dessa em relação à direção horizontal por: 
 

2

0

sen(2 )
D v

g


   

 

Da expressão da força elástica, segue que a deformação x é dada, em 
função da intensidade da força deformadora (F) e da constante 
elástica do material (k), por: 
 

F
F k x x

k
     

 

A energia elástica armazenada na borracha do estilingue pode ser 
calculada, em função da intensidade da força deformadora (F) e da 
constante elástica do material (k), através de: 
 

2 2
2

2 2 2
elástica

k k F F
E x

k k

 
     

 
 

 

A energia elástica armazenada na borracha deformada será 
transferida ao projétil (de massa m) na forma de energia cinética. 
 

2

0

2
cinética

m v
E


  

 

Assim, igualando a energia elástica à energia cinética do projétil no 
momento do lançamento: 
 

2 2 2
20

0
2 2

m v F F
v

k m k


  


 

 

O alcance horizontal (D) em função das variáveis pertinentes é: 
 

2
2

0

sen(2 ) sen(2 )F
D v

g m k g

 
   


 

 

Assim, para as mesmas condições de lançamento e a mesma força 
aplicada (ou seja, mudando apenas a constante elástica k), temos: 
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 QUESTÃO 61   

Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus 
efluentes nos corpos d’água, como rios e lagos, podendo afetar o 
equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de 
cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, 
pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações 
envolvidas no processo são apresentadas: 
 

(I) CacO3 (s) + CO2(g) + H2O(l)  ⇌  Ca2+ (aq) + 2 HCO3
- (aq)  

 
(II) HCO3

- (aq)  ⇌  H+ (aq)  +  CO3
2- (aq)     K1 = 3,0 x 10-11 

 

(III) CaCO3 (s)  ⇌  Ca2+ (aq)  +  CO3
2- (aq)        K2 = 6,0 x 10-9 

 
(IV) CO2 (g)  +  H2O(l)  ⇌  H+ (aq)  +  HCO3

- (aq)  K3 = 2,5 x 10-7 

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III, 
e IV a 25 °C, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da 
reação I? 
 
a) 4,5x10-26. 
b) 5,0x10-5. 
c) 0,8x10-9. 
d) 0,2x105. 
e) 2,2x1026. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

(I) CacO3 (s)  +  CO2 (g)  +  H2O (l)  ⇌  Ca2+ (aq)  +  2 HCO3
- (aq)  K = ? 

(II) HCO3
- (aq)  ⇌  H+ (aq)  +  CO3

2- (aq)     K1 = 3,0 x 10-11 
(III) CaCO3 (s)  ⇌  Ca2+ (aq)  +  CO3

2- (aq)        K2 = 6,0 x 10-9 
(IV) CO2 (g)  +  H2O(l)  ⇌  H+ (aq)  +  HCO3

- (aq)  K3 = 2,5 x 10-7 

As equações II, III e IV podem ser somadas para a obtenção da 
equação I. Neste caso, a equação 2 (K1) deve ser invertida e as 
equações III (K2) e IV (K3) devem ser mantidas, como indicado abaixo: 

 H+ (aq)  +  CO3
2- (aq)  ⇌  HCO3

- (aq)    
 
 
 1

1

K
  

CaCO3 (s)  ⇌  Ca2+ (aq)  +  CO3
2- (aq)          2K  

CO2 (g)  +  H2O (l)  ⇌  H+ (aq)  +  HCO3
- (aq)    3K  

 

CacO3 (s)  +  CO2 (g)  +  H2O (l)  ⇌  Ca2+ (aq)  +  2 HCO3
-(aq)   

 

Cálculo da constante de equilíbrio (K) para a reação I: 
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5
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 QUESTÃO 62   

Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por 
vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, 
existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A 
transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, 
como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas 
características, hoje somente existe vacina, no Brasil, para a febre 
amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional da Saúde. Dengue: Instruções para 
pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas Técnicas. Disponível em: 

http//portal.saude.gov.br. Acesso em 7 ago. 2012 (adaptado). 

 
Esse fato pode ser atribuído à 
 
a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus 
da dengue. 
b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus 
da febre amarela. 
c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que 
o vírus da febre amarela. 

d) presença de dois tipos de ácido nucléico no vírus da dengue e 
somente um tipo no vírus da febre amarela. 
e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da 
dengue em relação ao da febre amarela. 
 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O uso da vacina como método de prevenção a doenças baseia-se no 
conceito de resposta imunitária secundária, ou seja, quando o 
organismo responde de forma mais rápida e efetiva no segundo 
contato com o antígeno (substância distinta daquelas presente no 
organismo). Isso é consequência da formação de células imune de 
memória durante o primeiro contado do indivíduo com o antígeno. 
Assim, a vacinação contra viroses consiste em injetar no paciente 
fragmentos virais ou vírus atenuados, que irão ativar o sistema 
imunológico resultando na formação de células de memória. Essas, 
em uma segunda exposição, irão responder rapidamente à presença 
do antígeno com a produção de anticorpos, evitando, assim, a 
instalação da doença.  
Caso após o processo de vacinação ocorra alterações na estrutura 
viral (por mutação no DNA do vírus), as células de memória do 
sistema imunológico podem deixar de identificar o parasita. Assim, a 
vacina perderá o seu efeito e ocorrerá novamente uma resposta 
imunitária primária, que por ser mais lenta, aumentará as chances do 
desenvolvimento da doença.  
a) Incorreta. Caso o vírus da febre amarela tivesse uma taxa de 
mutação mais elevada que o vírus da dengue, esse acumularia 
alterações no decorrer do tempo o que dificultaria a produção de uma 
vacina para o mesmo, o que não é observado, uma vez que como 
apresentado no enunciado, o Brasil possui vacina efetiva para a febre 
amarela mas não para dengue. 
b) Correta. O fato do vírus da dengue apresentar alta taxa de 
variabilidade (devido as mutações), dificulta sua identificação pelo 
sistema imunológico e, consequentemente, a produção de uma vacina 
efetiva. 
c) Incorreta. Tanto o vírus da dengue quanto o vírus da febre amarela 
são capazes de sobreviver e reproduzir de forma eficiente no nosso 
organismo. Assim, ambos estão adaptados à espécie humana. 
d) Incorreta. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que 
apresentam apenas um tipo de ácido nucléico, DNA ou RNA. Além 
disso, não é a quantidade de tipos de ácidos nucleicos que determina 
a incapacidade atual em se obter uma vacina contra o vírus da 
dengue, e sim, conforme explicado anteriormente, a sua alta 
capacidade de mutação e, consequentemente, sua grande 
variabilidade genética. 
e) Incorreta. Tanto o vírus da dengue quanto o vírus da febre amarela 
apresentam potencial de estimular a resposta do sistema imunológico.  
 

 
 

 QUESTÃO 63   

Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma 
lâmpada em seu quarto, verificou que precisava fazer a instalação de 
duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com 
antecedência o esquema elétrico. 
 
“O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar 
submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder 
ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros 
dispositivos”- pensou. 

 
Símbolos adotados: 
 

Lâmpada: 

 
 

Tomada: 

 
 

Interruptor:  
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

e) 

 
 

 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Como as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão da 
rede, deve-se inicialmente montar um circuito com os três elementos 
em paralelo com a referida rede. Assim eliminamos as possibilidades 
mostradas nas alternativas (c) e (d). 
Em seguida, devemos obedecer à condição apresentada de que a 
lâmpada será controlada por um interruptor de forma exclusiva. Isso 
só é possível se o interruptor for instalado em série com a lâmpada e 
só com ela. Com isso eliminamos a possibilidade apresentada na 
alternativa (a), onde o interruptor controla todos os elementos do 
circuito, e também eliminamos a possibilidade apresentada na 
alternativa (b), onde o interruptor controla a lâmpada e também uma 
tomada. 
A possibilidade apresentada na alternativa (e) é a única que respeita 
todas as condições exigidas. 
 

 
 

 QUESTÃO 64   

Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração 
aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 
moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo 
de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 
duas moléculas de ATP. 
 

 
 
Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para a 
manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em 
uma condição anaeróbia e é submetida a um aumento gradual da 
concentração de oxigênio? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Para responder à questão, o candidato precisava estar atento ao fato 
do enunciado afirmar que deve haver manutenção da homeostase, ou 
seja, manutenção na quantidade de moléculas de ATP formadas. O 
metabolismo anaeróbico, que ocorre na ausência de oxigênio, possui 
menor rendimento energético que a respiração celular aeróbica 
dependente deste gás. Para cada molécula de glicose consumida, a 
respiração anaeróbica tem saldo de 2 moléculas de ATP e a 
respiração aeróbica tem saldo de 38 moléculas de ATP (segundo a 
informação dada no enunciado). Em uma célula, conforme aumenta-se 
a disponibilidade de O2, espera-se que ocorra aumento na atividade 
aeróbica, cujo saldo energético é maior que a atividade anaeróbica, 
predominante em concentrações baixas de oxigênio. Desse modo, 
com o aumento na concentração de oxigênio (observado no eixo 
horizontal do gráfico), o consumo de glicose irá diminuir (eixo vertical), 
pois irá predominar o metabolismo aeróbico cujo saldo energético será 
maior e suficiente para suprir a demanda energética da célula. 
a) Incorreta. A curva 1 mostra que o consumo de glicose não é 
alterado na presença de concentrações crescentes de oxigênio.  
b) Incorreta. A curva 2 mostra que ocorre aumento no consumo de 
glicose na presença de concentrações crescentes de oxigênio. 
c) Incorreta. A curva 3 mostra oscilação no consumo de glicose na 
presença de concentrações crescentes de oxigênio. 
d) Incorreta. A curva 4 mostra oscilação no consumo de glicose na 
presença de concentrações crescentes de oxigênio. 
e) Correta. A curva 5 mostra que ocorre diminuição no consumo de 
glicose na presença de concentrações crescentes de oxigênio, o que 
está de acordo com o explicado acima. 
 

 
 

 QUESTÃO 65   

Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de 
um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de 
solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio 
comercial, em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse 
rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi 
apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o 
frasco foi tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. 

MATEUS, A.L. Química na cabeça. Belo Horizonte: UFMG, 2001 (adaptada). 
 

A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a 
combustão do palito de fósforo, ocorreu o(a) 
 

a) formação de óxidos de caráter ácido. 
b) evaporação do indicador fenolftaleína. 
c) vaporização de parte da água do frasco. 
d) vaporização dos gases de caráter alcalino. 
e) aumento do pH da solução no interior do frasco. 
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Resolução                         Alternativa A 

 O hidrogenossal bicarbonato de sódio apresenta a seguinte 
hidrólise: 
 

NaHCO3(aq)  +  H2O(l)  ⇌  NaOH(aq)  +  H2CO3(aq) 
 
A qual corresponde a: 

Na+(aq) + HCO3
-(aq) + H2O(l)  ⇌  Na+(aq)  +  OH-(aq)  + H2CO3(aq) 

 
Que, por sua vez, corresponde a: 

HCO3
-(aq) + H2O(l)  ⇌  OH-(aq)  + H2CO3(aq) (I) 

 
A hidrólise do bicarbonato de sódio é básica e, na presença de 
solução alcoólica de fenolftaleína, apresenta cor rosa quando o pH se 
apresentar entre 8,3 e 10,0. A combustão do palito de fósforo 
produzirá dióxido de carbono, óxido ácido, que na presença de água 
forma o ácido carbônico: 
 

CO2(g)  ⇌  CO2(aq) 
 

CO2(aq)  +  H2O(l)  ⇌  H2CO3(aq) 
 

Segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da concentração de 
ácido carbônico deve provocar o deslocamento do equilíbrio expresso 
pela equação (I) para a esquerda, ou seja, a concentração 
hidroxiliônica diminui e a hidrogeniônica aumenta e, como 
consequência, a solução final apresentará pH inferior a 8,3 e a solução 
tornar-se-á incolor. 
 

 
 

 QUESTÃO 66   

Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois 
fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira 
novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força 
mais intensa do que a habitual. 
A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 
a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 
b) motor da geladeira está funcionando com potência máxima. 
c) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. 
d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. 
e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente 
antes de ela ser aberta. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Ao abrirmos a porta da geladeira, parte do ar em seu interior é 
substituída pelo ar atmosférico. Com o fechamento da porta esse ar é 
resfriado sob volume constante (o volume interno da geladeira), uma 
transformação isocórica.  
De acordo com a lei de Charles a pressão e a temperatura de um gás 
perfeito sob volume constante são diretamente proporcionais: 

 p k T  

Assim, o resfriamento do ar leva a uma redução da pressão no interior 
da geladeira. 
O módulo da força exercida por um gás sobre uma superfície (no caso 
a porta da geladeira) é dada pelo produto da pressão do gás pela área 

dessa superfície (  F p A ). 

Assim, o fato de a pressão no interior da geladeira ser menor do que a 
pressão externa faz com que a porta seja pressionada contra a 
geladeira e nos obriga a exercer uma força maior que a habitual para a 
sua abertura. 
Podemos agora analisar as alternativas: 
a) Incorreta. O ar no interior da geladeira ocupará todo o volume 
disponível, que é constante; 
b) Incorreta. O fenômeno abordado independe do regime de 
funcionamento do motor da geladeira; 
c) Incorreta. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira 
não é alterada com a abertura e o fechamento da mesma; 
d) Correta. Conforme explicado acima, a diferença entre as pressões 
interna e externa faz com que a força exercida pela atmosfera sobre a 
porta da geladeira seja maior do que a força exercida pelo ar no seu 
interior. Como resultado é necessário aplicarmos uma força maior que 
a habitual para a abertura da porta;  
e) Incorreta. A temperatura no interior da geladeira não é inferior ao 
valor existente antes da abertura. Devido à troca de parte do ar com a 
atmosfera durante a abertura da porta, essa temperatura sofre uma 
leve elevação. 

 
 

 QUESTÃO 67   

Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do 
recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o 
último dos corredores ao reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus 
primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde 
mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com 
o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a 
aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse 
percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12m/s. 
 

Disponível em: http//esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago. 2012 (adaptado). 

 
Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho 
total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de: 
 
a) 5,4x102 J. 
b) 6,5x103 J. 
c) 8,6x103 J. 
d) 1,3x104 J. 
e) 3,2x104 J. 
 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O trabalho realizado pela musculatura do atleta tem como objetivo 
principal provocar uma variação na sua energia cinética. Assim 
utilizaremos o teorema da energia cinética: 
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 QUESTÃO 68   

A bomba  
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da  

reação em cadeia 
 

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 
(fragmento). 

 

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de 
urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na 
 
a) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que 
dá continuidade à reação. 
b) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o 
isótopo 238U, enriquecendo-o em mais 235U. 
c) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão 
outros núcleos. 
d) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que 
bombardeará outros núcleos radioativos. 
e) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos 
radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de 
fusão.  

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A grande liberação de energia garante apenas que a 
reação seja exotérmica, mas não que haverá continuidade na reação 
(reação em cadeia).  
b) Incorreta. A simples liberação de energia não é suficiente para 
promover a desintegração do isótopo 238U, de alta estabilidade. Além 
disso, o enriquecimento do urânio não envolve reações nucleares, 
mas processos físico-químicos distintos. 
c) Correta. A liberação de 2 ou 3 novos nêutrons garante que a 
reação de fissão do 235U ocorra em cadeia, pois cada novo nêutron 
gerado poderá promover a fissão de um novo núcleo de urânio. Um 
exemplo da reação de fissão do urânio é dado abaixo: 

 

    235 1 94 139 1

92 0 38 54 03U n Sr Xe n energia    

 
d) Incorreta. O Urânio não sofre reação de fusão.  
e) Incorreta. Ver item d). 
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 QUESTÃO 69   

A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista 
Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da 
insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a 
substância.  

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 
 

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir 
insulina humana porque receberam 
 

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana.  
b) a proteína sintetizada por células humanas.  
c) um RNA recombinante de insulina humana.  
d) o RNA mensageiro de insulina humana.  
e) um cromossomo da espécie humana.  

 
 

Resolução  Alternativa A 

Bactérias apresentam a habilidade de incorporar material genético 
circular disperso no ambiente pelo processo denominado 
transformação, essa característica é utilizada em biotecnologia para 
inserir genes de interesse em células bacterianas. Assim, é possível 
introduzir o gene da insulina humana numa bactéria por transformação 
para que a partir daí essa expresse o gene produzindo insulina 
humana.  
a) Correta. As bactérias modificadas passaram a produzir insulina, 
pois receberam a sequência de DNA codificante (gene para insulina) 
por meio de técnicas de biotecnologia. Basicamente a técnica consiste 
em introduzir no meio de cultura o gene de interesse, enzimas de 
restrição, também denominadas endonucleases, pois quebram por 
meio de hidrólises os materiais genéticos, mais o plasmídio 
bacteriano, gerando assim um novo plasmídio transgênico, contendo o 
novo gene inserido no genoma original. 
b) Incorreta. Caso fosse introduzido proteínas humanas ao invés de 
DNA, não haveria síntese de novas moléculas de insulina, pois essas 
não tem a capacidade de promover a síntese protéica desse 
hormônio. 
c) Incorreta. O RNA é capaz de conduzir a síntese protéica no 
citoplasma, porém, por ser degradado após um curto período de 
tempo da sua formação, seu efeito na produção de insulina será 
temporário. 
d) Incorreta. Pela mesmo motivo apresentado na alternativa C 
e) Incorreta. Para que ocorra o reconhecimento e transcrição do DNA 
em uma célula bacteriana, é preciso que o gene exógeno seja inserido 
no genoma bacteriano para, assim, ser codificado junto com as outras 
proteínas. Assim, caso um cromossomo inteiro humano fosse 
introduzido em uma célula procariota, esse não seria lido pelo 
metabolismo celular bacteriano, pois essa inserção seria inviável. 
 

 
 

 QUESTÃO 70   

Será que uma miragem ajudou a fundar o Titanic? O fenômeno ótico 
conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede 
de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições 
são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por 
uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o 
observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com 
estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata 
Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que 
estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte 
verdadeiro fica encoberto por uma névoa obscurecida, que se parece 
muito com águas calmas no escuro. 

Disponível em: http//apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado). 
 

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata 
Morgana é a 
 

a) ressonância. 
b) refração. 
c) difração. 
d) reflexão. 
e) difusão. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O texto descreve um fenômeno luminoso onde “... luz refletida pela 
água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente 
acima,...” 
Temos duas porções de ar, a diferentes temperaturas, que 
apresentam comportamentos ópticos diferentes e, portanto, se 
comportam como diferentes meios ópticos. A luz ao atravessá-los terá 
a sua velocidade de propagação alterada e poderá ser desviada 

causando assim o efeito de miragem. A descrição acima refere-se ao 
fenômeno refração da luz.  
 
a) ressonância é um fenômeno ondulatório onde um meio é excitado 
por fonte externa através de uma de suas frequências naturais de 
vibração 
b) refração é a passagem de uma onda de um meio para outro 
diferente com alteração de sua velocidade de propagação 
c) difração é o contorno que uma onda faz num obstáculo através de 
uma fenda com abertura menor ou igual ao seu comprimento de onda 
alcançando assim regiões que o obstáculo não permitiria 
d) reflexão é o encontro de uma onda que se propaga num 
determinado meio transparente a ela com um obstáculo que desvia a 
sua trajetória devolvendo-a ao meio de origem parcial ou 
integralmente 
e) difusão na óptica significa espalhar raios de luz em diversas 
direções. 
 

 
 

 QUESTÃO 71   

Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma 
técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse 
processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério 
denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a 
conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta 
sequência de equações químicas: 
 

2 ZnS + 3 O2  2 ZnO + 2 SO2 
 

ZnO + CO  Zn + CO2 
 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); ZnO (81 
g/mol); SO2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol) e Zn (65 g/mol). 
 
Que valor mais próximo de zinco metálico, em quilogramas, será 
produzido a partir de 100 kg de esfalerita? 
 
a) 25. 
b) 33. 
c) 40. 
d) 50. 
e) 54. 
 

 
 

Resolução  Alternativa: C 

A obtenção de zinco a partir de sulfeto de zinco formou um 
intermediário de reação denominado óxido de zinco como indicado 
abaixo: 

2 ZnS  +  3 O2    2 ZnO  +  2 SO2 
 

2 ZnO  + 2 CO    2 Zn  +  2 CO2 
 

Equação global: 2 ZnS  +  3 O2 +  2 CO   2 Zn  +  2 CO2  +  2 SO2 
   
O minério esfarelita apresenta 75% de pureza de sulfeto de zinco, 
portanto, a massa utilizada na estequiometria é a seguinte: 

75
( ) 100 75

100
m ZnS x kg kg   

 
Cálculo da massa de zinco obtida a partir de 75 kg de sulfeto de 
zinco: 
 

75 kg ZnS  X (kg) Zn 
2 x 97 g  2 x 65 g x 0,8 Zn 

 

40x kg Zn   

 

 
 

 QUESTÃO 72   

Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o 
líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu 
conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na 
compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como 
se faz atualmente para informar o consumo de energia de 
eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a 
variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 
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seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor 
inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro 
apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da 
temperatura. 
 

Tipo de selo Variação de temperatura 

A menor que 10% 

B entre 10% e 25% 

C entre 25% e 40% 

D entre 40% e 55% 

E maior que 55% 
 

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são 
preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras de água, 
uma a 10°C e outra a 40°C, na proporção de um terço de água fria 
para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas 
depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-
se 16°C. 
Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Seja M a massa total de água na garrafa. De acordo com o enunciado, 
temos: 
 

1

2

 de água a 10°C
3

2
 de água a 40°C

3

M
m

M
m





 


 

 

Assim, sendo cA o calor específico sensível da água, a partir da troca 
de calor entre essas duas porções de água, podemos impor que: 
 

1 2 10 AQ Q m c    1 2 Am c    2 0     

M

3
    

2
10F

M

3
       40 0 30 °CF F  

 

Como após 6 horas essa massa de água teve sua temperatura 
reduzida para 16 °C, a variação percentual dessa temperatura é dada 
por: 
 

16 30 14
46,7%

30 30


     

 

Assim, em módulo, a variação percentual da temperatura da água 
ficou entre 40% e 55%, de modo que a garrafa deve ganhar o selo D. 
 

 
 

 QUESTÃO 73   

A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para 
determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na 
montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e 
permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com 
alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma 
criança do sexo masculino com alterações morfológicas e 
comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula 
cariotípica 47, XY, +18. 
 
A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como 
 
a) estrutural, do tipo deleção. 
b) numérica, do tipo euploidia. 
c) numérica, do tipo poliploidia. 
d) estrutural, do tipo duplicação. 
e) numérica, do tipo aneuploidia. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. Neste tipo de alteração há perda (deleção) de algum(ns) 
segmento(s) cromossômico(s), porém o número de cromossomos não 
é alterado e mantém-se igual a 46 em células diploides. 
b) Incorreta. Neste tipo de alteração, há mudança em todo o lote 
cromossômico, alterando a ploidia da célula. Essas alterações 
denominam-se euploidias. Desse modo, ao invés de ser 2n (diploide), 
a célula poderia ser n (caso de haploidia) ou 3n (caso de poliploidia), 
por exemplo. Essa poliploidia denomina-se triploidia. 

c) Incorreta. Este tipo de alteração também é um caso particular de 
euploidia no qual a célula teria múltiplos lotes cromossômicos, sendo 
3n (triploide), 4n (tetraploide) ou 5n (pentaploide), por exemplo. Estas 
alterações não são encontradas normalmente em animais vivos, 
porém, são comuns em vegetais como os morangos, cujas células são 
geralmente octaploides (8n). 
d) Incorreta. Neste tipo de alteração, há duplicação de algum 
segmento cromossômico, porém. o número de cromossomos não é 
alterado e mantém-se igual a 46 em células diploides. 
e) Correta. As aneuploidias se configuram pela alteração no número 
de um ou mais cromossomos. Neste tipo de alteração não há 
modificação em todo o lote cromossômico, ou seja, não há alteração 
da ploidia da célula, que, portanto, irá se manter igual a 2n. A 
alteração 47, XY, +18 é também conhecida como Síndrome de 
Edwards ou trissomia do 18. O termo trissomia se refere à presença 
de três cópias do cromossomo 18, ou seja, células do indivíduo 
portador desta alteração possuem uma cópia adicional do 
cromossomo 18 (simbolizado pelo +18) e duas cópias dos demais 
cromossomos, totalizando 47. 
 

 
 

 QUESTÃO 74   

Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu 
guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e 
debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. 
Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um 
acréscimo em um dos seus processos funcionais. 
 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes 
 
a) aumentou a filtração glomerular. 
b) produziu mais volume de urina. 
c) produziu urina com menos ureia. 
d) produziu urina com maior concentração de sais. 
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. O aumento da filtração glomerular resultaria em um 
maior volume urinário e maior perda de água para o ambiente. Em 
situações como a exposta na questão os mecanismos fisiológicos 
atuam no sentido oposto. 
b) Incorreta. O maior volume urinário, predominantemente composto 
de água, agravaria o problema da sede. 
c) Incorreta. A ureia é retirada do sangue via filtração glomerular. 
Aumentar ou diminuir sua eliminação não tem reflexo expressivo na 
economia de água necessária frente à situação proposta. 
d) Correta. O sistema excretor humano, além de proporcionar a 
eliminação de resíduos metabólicos como a ureia e outros produtos 
nitrogenados, também atua na regulação da pressão arterial, 
manutenção da homeostase, no equilíbrio ácido base e muitos outros 
processos importantes para a manutenção da vida. A longa exposição 
ao sol pode ter contribuído para a perda de água no organismo dos 
estudantes. A impossibilidade de reposição dos líquidos perdidos pelo 
longo período citado desencadeia uma série de respostas fisiológicas 
que levam à economia de água e diminuição da sua perda para o 
ambiente. A longa privação de água provocou um aumento da 
tonicidade do plasma sanguíneo e possível diminuição da pressão 
arterial e, diante desse quadro, a neuroipófise aumenta a secreção do 
Hormônio Antidiurético (ADH). Tal hormônio alcança, via circulação 
sanguínea, os milhões de néfrons presentes na pirâmide renal, 
provocando um aumento na reabsorção de água nos túbulos renais e 
tubos coletores. Esse incremento na reabsorção tubular torna o 
filtrado glomerular mais concentrado de sais, resultando em uma 
menor perda de água para o ambiente e, consequentemente, uma 
economia significativa e adequada frente à situação em questão. 
e) Incorreta. A redução da reabsorção de glicose e aminoácidos não 
altera significativamente a perda de água e por isso não representa 
uma economia da mesma. 
 

 
 

 QUESTÃO 75   

Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de 
sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No 
caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem 
ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um 
feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). 
Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme 
(Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que 



 
 

 
 

 

O ELITE RESOLVE ENEM 2015 – CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

28 
 

diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as 
estruturas e funções orgânicas dos feromônios. 
 

 
 

Composto A 
 

 
Composto B 

 
QUADROS, A. L. Os fenômenos e o ensino da química. Química Nova na Escola, n. 

7, maio 1998 (adaptado) 

 
As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de 
alarme são, respectivamente, 
 
a) álcool e éster. 
b) aldeído e cetona. 
c) éter e hidrocarboneto. 
d) enol e ácido carboxílico. 
e) ácido carboxílico e amida. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

No feromônio de trilha (composto A) está presente a função álcool, 
caracterizada pela existência de uma hidroxila (OH) ligada em 
carbono saturado: 

 
Já no feromônio de alerta (composto B) está presente a função 
éster, caracterizada pela existência de um oxigênio entre carbono 
e carbonila (C=O): 

 
 

 
 

 QUESTÃO 76   

O permanganato de potássio (KMnO4) é um agente oxidante forte 
muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na 
oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, 
ilustrado na figura, o KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos 
carboxílicos. 

 
1-fenil-1-propeno 

 
Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução 
aquosa de KMnO4, são: 
 
a) Ácido benzoico e ácido etanoico. 
b) Ácido benzoico e ácido propanoico. 
c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico. 
d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico. 
e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Existem três tipos clássicos de oxidação de alcenos: a branda, a 
ozonólise e a enérgica. Como todas as alternativas apresentam ácidos 
carboxílicos como produtos, subtende-se que o exercício propõe a 
realização da oxidação enérgica, que é o único tipo de oxidação de 
alcenos que pode gerar essa função. Neste tipo de oxidação, o alceno 
é oxidado na presença de permanganato de potássio em meio ácido e 
a quente, podendo gerar como produtos ácidos carboxílicos (no caso 
do carbono da ligação dupla ser secundário) ou cetonas (no caso do 
carbono da ligação dupla ser terciário). Para a oxidação enérgica do 1-
fenil-1-propeno teremos a produção de dois ácidos carboxílicos, uma 
vez que os carbonos da ligação dupla da cadeia lateral são ambos 
secundários: 

 
 

 
 

 QUESTÃO 77   

O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global 
desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais 
responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são 
microorganismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou 
simbiontes com plantas. 
 

ADUAN, R. E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: 
Embrapa, 2004 (adaptado). 

 
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento 
pela 
 
a) absorção de gás nitrogênio pela respiração. 
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. 
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. 
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. 
e) protocooperação com microorganismos fixadores de nitrogênio. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

O nitrogênio é essencial para a vida dos seres vivos principalmente 
por compor proteínas e ácidos nucleicos, porém, a forma mais 
abundante desse composto no planeta Terra é a gasosa, a qual não é 
utilizada pela maioria dos seres vivos. O principal modo de integração 
desse composto na cadeia alimentar ocorre principalmente através de 
bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em associação com 
leguminosas e são capazes de captar o nitrogênio na forma gasosa e 
fixar em nitrato, esse será absorvido pelas plantas introduzindo o 
composto nas cadeias alimentares.  
a) Incorreto. O nitrogênio na forma gasosa é utilizado apenas por 
algumas bactérias no processo de quimiossíntese, não se 
relacionando com a respiração em nenhum ser vivo.  
b) Incorreto. Moléculas de carboidrato são compostas por longas 
cadeias de carbono, completadas com hidrogênios e oxigênios, 
portanto, não é dessa forma que os animais garantem suas 
necessidades metabólicas de nitrogênio. 
c) Incorreto. Apenas seres autotróficos são capazes de absorver 
nitrogênio na forma de amônia, nitrito ou nitrato. 
d) Correto. Para os organismos heterotróficos as fontes de nitrogênio 
disponíveis são as moléculas de proteína e ácidos nucleicos ingeridos 
em sua dieta.  
e) Incorreto. Na verdade as bactérias fixadoras de nitrogênio realizam 
associações mutualísticas com plantas leguminosas, ao invés de 
animais, como afirmado na alternativa.  
 
 

C H 2 O H 

C H 3 C O O ( C H 2 ) C H 

C H 3 

C H 3 
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 QUESTÃO 78   

A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de 
vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas 
de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em 
meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que 
um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de 

íon nitrato ( -

3NO  ) para 0,009 mol/L em um tanque de 5 000 litros e, 

para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de 
cálcio 90 g/L. As massas molares dos elementos N, O e Ca são iguais 
a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol respectivamente. 
 

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, 
que o produtor deve adicionar ao tanque? 
 

a) 26. 
b) 41. 
c) 45. 
d) 51. 
e) 82. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O composto nitrato de cálcio, solúvel, apresenta a seguinte 
fórmula: Ca(NO3)2 
 

Cálculo da massa molar do composto nitrato de cálcio:  

      
3 2Ca(NO )M 40 2 14 2 3 16 g/mol = 164 g/mol  

 

Cálculo da concentração molar da solução de nitrato de 
cálcio:  




  

1

3 2 1

C 90 .
[Ca(NO ) ] 0,549 /

M 164 .

g L
mol L

g mol
 

 

Cálculo da concentração molar do íon nitrato na solução 
comercial nutritiva: 

  2

3 2( ) ( ) 3( )( ) 2
aq aq aq

Ca NO Ca NO  

    3 3 2[NO ] 2 [Ca(NO ) ] 2 0,549  

 3[NO ]  1,098 mol/L  

Cálculo do volume da solução nutritiva (Vi): 
 

Solução concentrada                       Solução diluída 
 

n(concentrada) = n(diluída) 
 

Ci x Vi = Cf x Vf 
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-1
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41

1,098mol L
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 QUESTÃO 79   

Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si 
devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, 
tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies 
(especiação). 
Essa especiação não ocorre devido ao(à) 
a) oscilação genética das raças. 
b) convergência adaptativa das raças. 
c) isolamento geográfico que ocorre entre as raças. 
d) seleção natural que ocorre entre as raças. 
e) manutenção do fluxo gênico entre as raças. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

O conceito reprodutivo de espécie determinado pelo biólogo 
evolucionista Ernst Mayr afirma que todos os organismos que se 
reconhecem como semelhantes no ambiente e são capazes de gerar 
organismo férteis por cruzamento são da mesma espécie. Apesar de 
esse conceito ser amplamente utilizado, ele deixa algumas lacunas, 
como a determinação de espécies em seres assexuados e fósseis. 
Ademais, a ausência de reprodução direta entre dois grupos de 
organismos não inviabiliza a presença de fluxo gênico entre eles.  
Vamos imaginar uma situação hipotética em que quatro raças – I, II, III 
e IV – de uma espécie qualquer, apresentam diferenças morfológicas 
selecionadas por viverem em ambientes distintos. Imagine que essas 
diferenças aumentam de acordo com a distância numérica entre elas. 
Assim, a raça I é semelhante à II, mas muito diferente da IV.  

Nesse contexto, a raça I cruza com a raça II, porém é incapaz de se 
reproduzir com a raça IV. Mesmo assim, genes que estão presentes 
na raça I podem ser encontrados na raça IV. Como? Eles são 
transmitidos pela raça I para a raça II, que, por conseguinte, passa 
para a raça III, que é capaz de se reproduzir com a raça IV. Assim, 
mesmo não ocorrendo troca direta de genes entre as raças I e IV, 
existe fluxo gênico entre elas, miscigenando suas características e 
mantendo-as, portanto, dentro da mesma espécie. Pelo caminho 
inverso, genes presentes na raça IV atingem a raça I.  
a) Incorreto. Oscilação genética, deriva alélica, deriva genética ou 
deriva gênica, é um mecanismo evolutivo que modifica aleatoriamente 
as frequências alélicas ao longo do tempo. A variação da taxa gênica 
em cada grupo racial não se relaciona com o conceito de espécie.  
b) Incorreto. O processo de convergência adaptativa ocorre em 
grupos de organismos que estão sob a mesma pressão seletiva e por 
isso acumulam características semelhantes. Nesse caso, apesar de a 
convergência reduzir as diferenças morfológicas entre os grupos, não 
garante a ausência de especiação entre as raças. 
c) Incorreto. Raças isoladas por barreiras geográficas não 
apresentam fluxo gênico, o que permite que cada grupo acumule 
características distintas, possibilitando a especiação.  
d) Incorreto. A seleção natural não reduz necessariamente as 
diferenças entre as raças, mas conduz para que essas populações 
acumulem características favoráveis à sobrevivência no meio em que 
se encontram. 
e) Correta. Assim como justificado acima, ocorre fluxo gênico entre as 
raças diferentes, o que inviabiliza a conclusão de um processo de 
especiação entre as populações.  
  

 
 

 QUESTÃO 80   

O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de 
energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por 
meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente 
removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até 

198 °C. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o 
nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. 
A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, 
sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à 
temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar 
turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. 

MACHADO, R. Disponível em: www.correiobraziliense.com.br 
Acesso em: 9 set. 2013 (adaptado) 

 
No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado 
pela 
a) expansão do nitrogênio durante a ebulição. 
b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição. 
c) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. 
d) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do 
resfriamento. 
e) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a 
liquefação. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

De acordo com o texto, o excedente de energia é armazenado 
retirando-se a água e o gás carbônico da atmosfera e resfriando-se a 

massa restante até 198 °C, liquefazendo-se o nitrogênio gasoso que 
passa a ocupar um volume 700 vezes menor que aquele ocupado à 
temperatura ambiente. 
Trata-se, portanto, de uma compressão do gás ou, em outros termos, 
da realização de trabalho sobre o nitrogênio. 
Assim, podemos analisar cada uma das alternativas: 
a) Incorreta. A expansão do nitrogênio está associada ao processo de 
recuperação parcial da energia, quando o gás é utilizado para girar as 
turbinas que convertem energia mecânica em elétrica. 
b) Incorreta. O armazenamento de energia ocorre durante a 
liquefação do nitrogênio e não durante a ebulição. 
c) Correta. A energia excedente é utilizada para a realização de 
trabalho sobre o nitrogênio, que ao ser resfriado e liquefeito reduz seu 
volume. 
d) Incorreta. A água e o gás carbônico retirados do ar atmosférico não 
são reaproveitados na obtenção de energia. Essa retirada tem como 
objetivo aumentar a eficiência do processo. 

e) Incorreta. O calor liberado pelo nitrogênio para a vizinhança não é 
aproveitado nesse processo. O texto deixa claro que o 
armazenamento e a posterior liberação parcial do excedente de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microevolu%C3%A7%C3%A3o
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energia ocorrem devido aos processos de compressão e expansão do 
nitrogênio. 

 
 

 QUESTÃO 81   

Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas 
metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de 
flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina 
camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum 
que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de 
verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse 
revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. 

SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias. Cadernos PDE. Ivaiporã: 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), Universidade Estadual de 

Londrina, 2010 (adaptado). 
 

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é 
desaconselhável porque o amassado pode 
 
a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação 
acelerada do alimento. 
b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e 
alterações do alimento. 
c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as 
propriedades do alimento. 
d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico 
estanho contamine o alimento. 
e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, 
contaminando o alimento. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O simples amassamento da lata não levará a uma 
alteração significativa na pressão do interior da lata.  
b) Correta. O estanho é um metal menos reativo do que o ferro 
(possui maior potencial de redução) e é utilizado como película 
protetora, aplicada pelo processo de eletrodeposição (ou 
galvanoplastia). Como o estanho possui maior potencial de redução, 
ele irá acelerar o processo de oxidação do ferro, que irá agir como um 
metal de sacrifício. Após o corte na camada protetora, o alimento 
entrará em contato direto com a superfície de ferro, que poderá alterar 
as propriedades do alimento.  
c) Incorreta. As propriedades do alimento serão alteradas ao longo do 
tempo, caso ele entre em contato direto com o ferro. 
d) Incorreta. Em muitos casos o estanho já está em contato direto 
com o alimento e não é um contaminante. 
e) Incorreta. O verniz é feito à base de epóxi, que são polímeros 
termofixos insolúveis no meio aquoso. 
 

 
 

 QUESTÃO 82   

Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a 
gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como 
iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de 
película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada 
iridescente de óleo sobre uma poça d’água. Parte do feixe de luz 

branca incidente ① reflete na interface ar/óleo e sofre inversão de 
fase ②, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de 
onda. A parte refratada do feixe ③ incide na interface óleo/água e 
sofre reflexão sem inversão de fase ④. 
O observador indicado enxergará aquela região do filme com 
coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre 

interferência completamente construtiva entre os raios ② e ⑤, mas 
essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. 
Considere que o caminho percorrido em ③ e ④ corresponde ao 
dobro da espessura E da película de óleo. 
 

 
 

Disponível em: http://2011.igem.org. Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado) 

 

Expressa em termos do comprimento de onda (), a espessura 
mínima é igual a  

a) /4. b) /2. c) 3/4. d) . e) 2. 
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

De acordo com o texto, o observador verá os raios 2 e 5 sofrendo 
interferência construtiva. Este fenômeno é causado, nesse caso, por 
dois fatores: 
 

 diferença de percurso x, equivalente a 2E; 

 inversão de fase provocada por reflexão, equivalente a meio 

comprimento de onda (/2). 
 

No caso da interferência construtiva, os efeitos devem se somar de tal 

forma que a defasagem total entre os raios citados seja dada por k  , 
onde k é um número natural. Sendo assim, teremos: 
 

 2 2 1
2 4

total percurso reflexãox x x k E E k
 

              

 

Como desejamos a espessura mínima, devemos usar k  1, de modo 
que: 
 

 2 1 1
4 4

mín mínE E
 

       

 

 
 

 QUESTÃO 83   

Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de 
caracteres e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta 
do microquimerismo fetal. Microquimerismo fetal. Microquimerismo é o 
nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena 
população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada 
de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença 
do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres 
continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou 
uma correlação extremamente curiosa: apenas as mulheres que antes 
tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. 
Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural 
entre células do feto e maternas durante a gravidez.  
MUOTRI, A.Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos 

órgãos. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 
 

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao 
desenvolvimento do corpo humano, é o de que 
 

a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio 
ambiente.  
b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes. 
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.  
d) as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. 
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a, b, c e d) Incorretas. A alteração do fenótipo pela ação ambiental, a 
dominância genética determinando a expressão de alguns genes, as 
mutações genéticas introduzindo variabilidade no genoma e a origem 
mitocondrial materna, são fenômenos biológicos válidos, porém, não 
são contestados ou inviabilizados pela descoberta do 
microquimerismo abordado no texto. 
e) Correta. Grande parcela dos animais, seres vivos pluricelulares, 
são originados a partir da reprodução sexuada na qual, após a 
fecundação, um zigoto se desenvolve por sucessivas divisões 
mitóticas, originando um organismo pluricelular dotado de inúmeras 
células de origem comum. Entretanto, a descoberta do 
microquimerismo mostrou que é possível a existência de células com 
diferentes genótipos em um mesmo indivíduo, fenômeno que pode 
ocorrer mediante a incorporação de células fetais transferidas para a 
mãe durante a gravidez, fato evidenciado pelo estudo trazido no 
enunciado. Com isso, a afirmação de que todas as células humanas 
são oriundas do desenvolvimento embrionário a partir do zigoto pode 
ser contestada.  
Ressalva:  
A contestação do princípio de que todas as células do nosso corpo 
são provenientes de um mesmo zigoto não implica no inverso, ou seja, 
que mais de um zigoto participe do desenvolvimento embrionário de 
um indivíduo. Significa apenas que, em alguns casos, alguns seres 
humanos possuem algumas células com genótipo diferentes daquelas 
originadas a partir do desenvolvimento do zigoto que o formou.   

água 

camada fina de óleo E 

interface ar/óleo 
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 QUESTÃO 84   

A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de 
frequência, em UV-A, UV-B e UV-C, conforme a figura. 
 

 
 

Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na 
faixa UV-B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da 
radiação UV de cinco filtros solares: 
 

 
 

Considere:  

Velocidade da luz  3,0  108 m/s e 1 nm  1,0  109 m. 
 

O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o  
 

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

 
 

Resolução  Alternativa B 

Dado que a radiação UV-B tem frequências entre 149,34 10 Hz  e 

151,03 10 Hz , podemos calcular a faixa dos comprimentos de onda 

para esta radiação pela equação fundamental da ondulatória: 
 

v f  
 

Comprimento de onda mínimo: 
 

8
7

min 15 1

max

3 10 m s
3 10 m 300 nm

1,03 10  s

v

f






     


 

 

Comprimento de onda máximo: 
 

8
7

max max 14 1

min

3 10 m s
3,2 10  m 320 nm

9,34 10  s

v

f






      


 

 

Como o filtro solar deve apresentar absorção máxima na faixa UV-B, 
sua absorbância deve ser máxima para radiações com comprimentos 
de onda entre aproximadamente 300 nm e 320 nm. 
Pela análise do gráfico, conclui-se que o filtro solar que a pessoa deve 
selecionar é o IV. 
 

 
 

 QUESTÃO 85   

Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato 
e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um 
plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju (LCC). A 
composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e 
suas moléculas, por suas características, interagem formando 
agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os 
pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.  

KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e 
castanha-de-caju. Disponível em: www.faperj.br . Acesso em: 31 jul. 2012 

(adaptado).  

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, 
sendo eles, respectivamente,  
 

a) flotação e decantação. 
b) decomposição e centrifugação. 
c) floculação e separação magnética. 
d) destilação fracionada e peneiração. 

e) dissolução fracionada e magnetização.  

 
 

Resolução  Alternativa C 

O primeiro processo de separação consiste na formação de agregados 
pela interação entre o plástico produzido a partir do líquido da 
castanha-de-caju e o petróleo. Esses agregados podem ser chamados 
flocos, o que dá origem ao nome do processo de separação em 
questão: floculação. 
O segundo processo de separação consiste na retirada dos agregados 
ou flocos da água através da aplicação de um campo magnético, 
gerado por um imã, à mistura. O campo magnético atrai as 
nanopartículas dispersas nos agregados que os arrastam juntamente 
para fora da água num processo de separação chamado separação 
magnética. 
 

 
 

 QUESTÃO 86   

A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos 
domésticos e tem, em sua composição, o hidróxido de sódio como 
principal componente, além de algumas impurezas. A soda 
normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta 
aspecto “derretido” quando exposta ao ar por certo período. 
 
O fenômeno de derretimento decorre da 
 
a) absorção da umidade presente no ar atmosférico. 
b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. 
c) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. 
d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. 
e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 

 
 

Resolução             Alternativa A 

a) Correta.  O hidróxido de sódio é um composto iônico e solúvel em 
água, que apresenta a propriedade de absorver água na forma 
gasosa, propriedade higroscópica em que seus cristais passam por 
um rearranjo devido a solvatação na superfície do retículo. O hidróxido 
de sódio apresenta a deliquescência, ou seja, tem a propriedade de se 
dissolver na própria água absorvida do meio. 
b) Incorreta. O hidróxido de sódio como um composto iônico que 
apresenta elevado ponto de fusão, ou seja, na temperatura da 

realização do experimento, ambiente (T  25ºC), essa substância não 
apresentará o processo endotérmico denominado fusão.  
c) Incorreta. A reação das impurezas de hidróxido de sódio como o 
carbonato de sódio e cloretos com oxigênio gasoso não tem como 
consequência o “derretimento” do hidróxido de sódio.  
d) Incorreta. A adsorção de gases atmosféricos como nitrogênio, 
oxigênio, argônio e dióxido de carbono não provocará o “derretimento” 
do hidróxido de sódio. Além disso, o anidrido carbônico (CO2 – caráter 
ácido) presente no ar, não será suficiente para a reação com a base 
forte. 
e) Incorreta. O gás nitrogênio (N2) apresenta reatividade muito baixa 
e, portanto, não provocará alteração química no composto. 

 

 
 

 QUESTÃO 87   

Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam 
aminoácidos marcados radioativamente para acompanhas as 
proteínas, desde fases iniciais de produção até seu destino final. 
Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização 
de células secretoras. 
 
Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a 
evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em 
uma célula secretora? 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

 

 
 

Resolução  Alternativa C 

As organelas celulares atuam de forma integrada, de modo que a ação 
em conjunto permite o funcionamento da célula como um todo. A 
síntese de proteínas é exemplo de um evento complexo que envolve 
diversas etapas e organelas distintas, desde sua síntese até a 
secreção. A síntese proteica ocorre em ribossomos e polissomos livres 
no citoplasma, e também ocorre em ribossomos aderidos ao retículo 
endoplasmático rugoso (granular). Nessas organelas ocorre a primeira 
fase da síntese, na qual os aminoácidos são encadeados e 
polimerizados originando uma proteína. No entanto, a proteína pode 
ainda não está madura e deve passar pelo complexo golgiense, no 
qual sofrerá processamento geralmente representado por eventos 
relacionados à glicosilação e dobramentos. Após esta fase, vesículas 
do complexo golgiense, contendo as proteínas processadas, irão se 
dirigir para a periferia da célula, local no qual irão se fundir à 
membrana plasmática liberando o conteúdo proteico para o meio 
externo. Desse modo, a alternativa C mostra a sequência correta 
dos eventos sendo que a radioatividade detectada nos aminoácidos 
marcados é intensa inicialmente no retículo endoplasmático, em 
seguida no complexo golgiense e, após 15 minutos, nas vesículas de 
secreção. 
*É valido ressaltar que a questão não explicita o tipo de retículo 
endoplasmático (liso ou rugoso). Entretanto, como o enunciado aborda 
a produção de proteínas, deve-se considerar que o retículo em 
questão é do tipo rugoso, responsável pela síntese destas 
macromoléculas.  
 

 
 

 QUESTÃO 88   

Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a 
sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico 
que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, 
alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai 
Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que 
venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de 
carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 
km/h. 
 

 
 

Disponível em: www.physics.nku.hk. Acesso em: 3 jun. 2015.  
 

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por 
unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 
1 000 W/m², que o carro solar possua massa de 200 kg e seja 
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construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma 
área de 9,0 m² e rendimento de 30%. 
 

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro 
solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 
km/h é um valor mais próximo de 
 

a) 1,0 s. b) 4,0 s. c) 10 s. d) 33 s. e) 300 s.  
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Utilizando o teorema da energia cinética, podemos determinar o 
trabalho necessário para que o carro atinja a velocidade de 30 m/s 
(108 km/h) a partir do repouso: 

         
2 2 2

4. . 200.30
0 9.10

2 2 2

F i
C

mv mv
E J  

A potência desenvolvida pelo carro é dada por 

  



2 21000 9 30%

2700

P W m m

P W
 

Finalmente, o tempo necessário para que o carro atinja a velocidade 
de 108km/h é obtida pela relação 
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 QUESTÃO 89   

Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O2) no 
sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas 
apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao 
praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, 
ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada 
(HbO2) em equilíbrio no sangue, conforme a relação: 

 2 2( ) ( ) ( )Hb aq O aq HbO aq   

Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br . Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado).  

 
A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue 
ocorre por causa do(a) 
 
a) elevação da pressão arterial. 
b) aumento da temperatura corporal. 
c) redução da temperatura do ambiente. 
d) queda da pressão parcial de oxigênio. 
e) diminuição da quantidade de hemácias.  

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Não existe uma relação direta entre a pressão arterial e a 
pressão parcial de O2 dissolvido. 
b) Incorreta. Não há relação entre a temperatura corporal e o 
equilíbrio químico dado. 
c) Incorreta. Ver item b). 

d) Correta. O equilíbrio químico da reação do enunciado é dado por: 




2( )

( ) 2( )

[ ]

[ ] [ ]

aq

aq aq

HbO
k

Hb O
 , 

onde que a concentração de O2 dissolvido é diretamente proporcional 

à pressão parcial de O2: 2( ) 2( )[ ] ( )aq gO p O  

Assim, a queda da pressão parcial do oxigênio diminui a concentração 
O2 dissolvido, o que, por sua vez, desloca o equilíbrio da reação do 
enunciado para a esquerda, segundo o equilíbrio de Le Chatelier, 
diminuindo a concentração do produto da reação, a hemoglobina 
oxigenada (HbO2).  
e) Incorreta. Não haverá alteração na quantidade de hemácias devido 
à altitude. 
 

 
 

 QUESTÃO 90   

A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de 
tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado 
pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de 
problemas no ecossistema aquático. 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo 
inicial que ocorre é o(a) 
 
a) eutrofização. 
b) proliferação de algas. 
c) inibição da fotossíntese. 
d) fotodegradação da matéria orgânica.  
e) aumento da quantidade de gases dissolvidos. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. O processo de eutrofização só poderia ocorrer em um 
segundo momento, em decorrência da morte de algas (pela 
diminuição da taxa fotossintética devido ao escurecimento das águas), 
degradação de matéria orgânica morta e proliferação de 
microrganismos anaeróbicos. 
b) Incorreta. A presença de corantes na água dificulta a penetração 
dos raios solares e compromete a sobrevivência dos organismos 
fotossintetizantes, compostos principalmente por algas. 
c) Correta. O despejo de corantes em rios e o consequente 
escurecimento da água provoca uma expressiva redução da zona 
fótica que é habitada por organismos fotossintetizantes, sendo esse o 
primeiro impacto negativo da prática industrial têxtil em foco. Na 
ausência de luz a comunidade de algas e cianobactérias, que juntos 
compõem a base da cadeia alimentar desse ambiente, entra em 
declínio, comprometendo toda a comunidade biológica aeróbica desse 
ecossistema. 
d) Incorreta. A fotodegradação que consiste na decomposição de 
alguns componentes da matéria orgânica por ação da luz, só poderia 
ocorrer em um momento posterior, após o acúmulo de matéria 
orgânica morta como resultado do declínio da comunidade.  
e) Incorreta. A inibição da fotossíntese provoca redução na 
concentração do O2 dissolvido na água. Um hipotético aumento da 
quantidade de gases dissolvidos só ocorreria naturalmente se 
houvesse diminuição da temperatura ou aumento da pressão de gases 
sobre a superfície da água, condições que não foram mencionadas na 
questão. 
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