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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
 QUESTÃO 01   

Baseando-se na tirinha cômica “Mama Taxi”, responda, em português, 
ao que se pede. 
a) A que se refere a pergunta feita – no segundo quadro – pela 
motorista à passageira? Justifique sua resposta. 
b) Qual foi a resposta dada pela passageira à pergunta feita pela 
motorista no segundo quadro? Qual foi a ação assumida pela 
passageira na sequência de sua resposta? 

 
 

Resolução   
a) No segundo quadro a motorista pergunta à passageira o que ela 
acha disso, se referindo ao termo Phubbing, que, segundo a 
explicação da motorista no primeiro quadrinho, é a nova palavra 
utilizada para definir o ato de interromper uma conversa para olhar 
para seu telefone.  
b) A passageira diz que acha rude, se referindo ao Phubbing. Logo 
depois de afirmar que acha rude o ato de interromper uma conversa 
para olhar no telefone a passageira pede um momento à motorista 
para checar uma atualização em seu telefone. 
 

 
 

 QUESTÃO 02   

 
Shakespeare biography has long circled a set of mysteries: Was he 
Protestant or secretly Catholic? Gay or straight? Loving toward his 
wife, or coldly dismissive?  
The man left no surviving letters or autobiographical testimony.  
But now, a researcher has uncovered nearly a dozen previously 
unknown records that shed clearer light on another much-discussed 
side of the man: the social climber. 
The documents, discovered by Heather Wolfe, the curator of 
manuscripts at the Folger Shakespeare Library in Washington, relate 
to a coat of arms that was granted to Shakespeare’s father in 1596, 
attesting to his and his son’s status as gentlemen. 
The documents suggest both how deeply invested Shakespeare was in 
gaining that recognition — a rarity for a man from the theater — and 
how directly he may have been drawn into colorful bureaucratic 
infighting that threatened to strip it away. 
The new evidence “really helps us get a little bit closer to the man 
himself,” Ms. Wolfe said. “It shows him shaping himself and building his 
reputation in a very intentional way.” 
The new documents also come with a nice bonus: they clearly refute 
skeptics who continue to argue that William Shakespeare of Stratford-
upon-Avon was not actually the author of the works attributed to him. 

The New York Times, June 29, 2016. Adaptado. 
 
Com base na leitura do texto e redigindo em português, atenda ao que 
se pede. 
a) Cite dois aspectos indicativos do caráter misterioso da biografia de 
Shakespeare. 

b) Em que reside a importância da descoberta, pela pesquisadora 
Heather Wolfe, de novos documentos relativos a um brasão de armas 
conferido ao pai de Shakespeare em 1596? 

 
 

Resolução   
a) O texto inicia mencionando que a biografia de Shakespeare, há 
muito tempo, é cercada de uma série de mistérios do tipo: Ele era 
protestante ou secretamente católico? Ele era gay ou hétero 
(straight)?  Ele era amoroso (loving) em relação a (toward) sua esposa 
ou friamente desdenhoso (coldly dismissive)? Ainda segundo o 
primeiro parágrafo, todo esse mistério se dava pelo fato de 
Shakespeare não ter deixado cartas ou testemunho autobiográfico. 
b) A descoberta feita pela pesquisadora Heather Wolfe sobre os 
documentos relativos a um brasão de armas conferido ao pai de 
Shakespeare em 1596 sugere o quão profundamente (deeply) 
Shakespeare investiu em ganhar reconhecimento – algo raro para um 
homem do teatro – e quão diretamente ele deve ter sido atraído (may 
have been drawn) por uma luta interna (infighting) burocrática que 
ameaçou (threatened) eliminá-lo (strip it away). Ainda segundo Wolfe, 
essa nova evidência realmente nos ajuda a chegar um pouco mais 
próximo do próprio homem, se referindo a Shakespeare, ela (a 
evidência) o mostra se moldando e construindo sua reputação de uma 
maneira muito intencional. Esses novos documentos também vêm 
com um bom bônus, eles claramente refutam os céticos que 
continuam a defender (argue) que William Shakespeare não era de 
fato (actually) autor de alguns trabalhos atribuídos a ele. 
 

 
 

 QUESTÃO 03   
O biogás, produzido por digestão anaeróbia de resíduos orgânicos, 
contém principalmente metano e dióxido de carbono, além de outros 
gases em pequenas quantidades, como é o caso do sulfeto de 
hidrogênio. 
Para que o biogás seja utilizado como combustível, é necessário 
purifica-lo, aumentando o teor de metano e eliminando os demais 
componentes, que diminuem o seu poder calorífico e causam danos 
às tubulações. 
Considere uma amostra de biogás cuja composição, em massa, seja 
64,0 % de metano ( )4CH , 32,0 % de dióxido de carbono ( )2CO  e 

4,0 % de sulfeto de hidrogênio ( )2H S .   
a) Calcule a energia liberada na combustão de um quilograma dessa 
amostra de biogás. 
b) Calcule o ganho de energia, por quilograma, se for utilizado biogás 
totalmente isento de impurezas, em lugar da amostra que contém os 
outros gases. 
c) Além de aumentar o poder calorífico, a purificação do biogás 
representa uma diminuição do dano ambiental provocado pela 
combustão. Explique por quê. 
d) Em aterros sanitários, ocorre a formação de biogás, que pode ser 
recolhido. Em um aterro sanitário, tubos foram introduzidos para 
captação dos gases em duas diferentes profundidades, como é 
mostrado na figura. Em qual dos tubos, A ou B, é recolhido biogás 
com maior poder calorífico? Explique. 
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Resolução   
a) Cálculo da massa, em gramas, de metano (CH4) e sulfeto de 
hidrogênio (H2S) presente em 1,0 kg (1000 g) de biogás: 
  

 
4

2

64( ) 1000 640
1001,0
4( ) 1000 40

100

m CH x g g
kg de biogás

m H S x g g

 = =→
 = =


  

 
Cálculo da energia liberada (ET) na combustão do metano (E1) e do 
sulfeto de hidrogênio (E2) utilizando as massas acima: 
 
Metano (CH4):  
 

355.10  kJ   

41000   g de CH  

1E    

4640   g de CH   
 

∴ 3
1  35,2  10  E x kJ liberados=  

 
Sulfeto de hidrogênio (H2S): 
 

315  10x kJ     

41000   g de CH  

2E   
 

 

440   g de CH  
 

3
2  0,6  10  E x kJ liberados∴ =   

 
3 3 3

1 2   35,2  10   0,6  10   35,8  10TE E E x kJ x kJ x kJ= + = + =   
 

 
 
 
b) A energia liberada, após a purificação do biogás, é exclusiva do 
metano, ou seja, sua massa corresponde a 1,0 kg e a energia liberada 
na sua combustão é de: 

 

( ) 3
4   55  10E CH x kJ=  

 

A energia liberada com as impurezas sulfeto de hidrogênio e 
metano foi apresentado no item a, o qual apresenta o valor de 
35,8 x 103 kJ. 
 

Dessa forma, o ganho de energia (E3), por kilograma, foi o seguinte: 
 

E3 = E(CH4) – ET = 55 x 103 kJ – 35,8 x 103 kJ = 19,2 x 103 kJ 
 
 

 
c) Além do ganho de energia calculado no 
item anterior, a purificação do biogás representa uma diminuição 
ao dano ambiental, pois evita-se a combustão do sulfeto de 
hidrogênio, como indicado nas equações abaixo: 
 

2 2 2 2     H S O SO H O+ → +  
 

A combustão do 2SO  leva a formação do 3SO  e ambos os gases são 
responsáveis pela chuva ácida, fenômeno de grande dano ambiental, 
por levar a formação do ácido sulfúrico: 

 

2 2 3
1     
2

SO O SO+ →  

 

3 2 2 4    SO H O H SO+ →   
  

Vale lembrar que o ácido sulfúrico ( )2 4H SO  é um produto dos gases 
de chuva ácida por apresenta maior força ácida (Ka) do que o ácido 
carbônico ( )2 3H CO , que é gerado pela reação entre o gás carbônico e 
água. 
 
d) Considerando somente os processos de decomposição da matéria 
orgânica, teremos no tubo A o recolhimento de um gás com maior teor 
de metano ( )4CH . Isto ocorre pois em maiores profundidades haverá 

menos oxigênio disponível e o processo de decomposição de matéria 
orgânica predominante será anaeróbio, tendo como produto o metano. 
Como o metano é o composto com maior poder calorífico, no tubo A 
será obtido um biogás com maior poder calorífico. No tubo B 
teremos mais processos aeróbios, devido à maior concentração de 
oxigênio, levando a produção de um biogás com maior teor de 
( )2CO e, portanto, menor poder calorífico. 
Vale se ressaltar que a questão deixa de levar em conta aspectos 
importantes como a origem da matéria orgânica, além de 
desconsiderar o processo de difusão dos gases gerados por esses 
microorganismos no aterro. Como o ( )2CO  apresenta densidade 

maior do que o ( )4CH , ele tenderá a se acumular no fundo do aterro 
com o passar do tempo, enquanto que o metano tenderá a migrar 
mais facilmente para a superfície por ser um gás menos denso que o 
ar atmosférico.  
 

 
 

 QUESTÃO 04   
Atualmente, é possível criar peças a partir do processo de impressão 
3D. Esse processo consiste em depositar finos fios de polímero, uns 
sobre os outros, formando objetos tridimensionais de formas variadas. 
Um dos polímeros que pode ser utilizado tem a estrutura mostrada a 
seguir: 

 
Na impressão de esferas maciças idênticas de 12,6 g, foram 
consumidos, para cada uma, 50 m desse polímero, na forma de fios 
cilíndricos de 0,4 mm de espessura. 
Para uso em um rolamento, essas esferas foram tratadas com graxa. 
Após certo tempo, durante a inspeção do rolamento, as esferas foram 
extraídas e, para retirar a graxa, submetidas a procedimentos 
diferentes. Algumas dessas esferas foram colocadas em um frasco ao 
qual foi adicionada uma mistura de água e sabão (procedimento A), 
enquanto outras esferas foram colocadas em outro frasco, ao qual foi 
adicionado removedor, que é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos 
(procedimento B). 
a) Em cada um dos procedimentos, A e B, as esferas ficaram no fundo 
do frasco ou flutuaram? Explique sua resposta. 
b) Em qual procedimento de limpeza, A ou B, pode ter ocorrido dano à 
superfície das esferas? Explique. 

 
 

 
Resolução   

a) Precisamos calcular a densidade da esfera e para isso devemos 
encontrar o volume da esfera que deve ser igual ao volume do cilindro 
utilizado na sua produção: 
 

2
cilindrov r h= π ⋅ ⋅ , 

 

onde: 3π = ; 30,2 10 mr −= ⋅  e  50 mh = , logo: 
 

( )22 3

6 3 6 3

3

3 0,2 10 m 50m

3 0,04 10 50m 6 10 m

6cm 6mL

cilindro

cilindro

cilindro

v r h

v

v

−

− ⋅ −

= π ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⇒

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⇒

= =

 

 
Logo a densidade do polímero será dado por: 
 

3
3

12,6 g 2,1g cm
6 cm

esfera esfera
esfera

esfera cilindro

m md
v v

−= = = = ⋅  

 
Como esse valor é superior às densidades da água e sabão 
(1,2 g/cm3) e do removedor (1 g/cm3), as esferas poliméricas ficaram 
no fundo do recipiente em ambos os procedimentos. 
 

,   = 3
TE 35 8 x 10 kJ  
      

E3 = 19,2 x 103 kJ 
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b) O polímero é formado por cadeias carbônicas apolares. Como o 
removedor é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos e, portanto, é 
apolar, assim como o polímero, esse solvente pode ter solubilizado 
parcialmente as cadeias poliméricas, causando danos à superfície das 
esferas no procedimento B. O mesmo efeito não é esperado no 
procedimento A, pois a água é um composto altamente polar e deve 
ser incapaz de solubilizar a cadeia polimérica, mesmo na presença de 
tensoativos, como o sabão.  
 

 
 

 QUESTÃO 05   
A aorta da baleia é de diâmetro maior do que o cano principal do 
sistema hidráulico da Torre de Londres, e a água que passa por ali 
tem menos ímpeto e velocidade do que o sangue que jorra do seu 
coração. 

Herman Melville, Moby Dick. 
 

a) Calcule a vazão (volume/unidade de tempo) em cada um dos 
sistemas esquematizados a seguir. 
 

 
 

 
b) A figura representa a pressão do sangue em seu percurso ao longo 
do sistema circulatório da baleia. As letras A, B, C, D e E 
correspondem a diferentes vasos sanguíneos. 

 
Quais são as letras que correspondem, respectivamente, à aorta e às 
grandes veias? 

 
 

Resolução   
a) A vazão  de um líquido escoando com velocidade  constante e 
uniforme ao longo de uma tubulação cuja área de secção transversal 
seja constante e igual a  é dada pela expressão 
 

     (1) 
 

Em ambos os casos apresentados no enunciado da questão, os canos 
são cilíndricos e suas secções transversais são circulares, com 
diâmetro , de modo que as áreas são iguais a 
 

     (2) 
 

Pelas expressões (1) e (2), a vazão pode ser calculada através da 
seguinte expressão: 
 

     (3) 
 

No caso da aorta da baleia, calculamos a vazão a partir de (3), com 
unidades do Sistema Internacional (SI) para todas as grandezas: 
 

 
 

Já para o cano da torre de Londres, também em unidades do SI para 
as grandezas de (3), 
 

  

 

 

Em ambos os casos, foi adotado , conforme sugerido na 
questão. 
b) A contração dos ventrículos cardíacos gera uma força responsável 
pela condução do sangue em direção às artérias (vasos que deixam o 
coração). O ventrículo direito bombeia sangue venoso para as artérias 
pulmonares, enquanto o ventrículo esquerdo bombeia sangue arterial 
para a artéria aorta. A força gerada pela contração cardíaca sobre o 
fluido circulatório cria a pressão sanguínea, que é mantida no interior 
das artérias graças a sua estrutura tecidual rica em fibras elásticas e 
musculatura lisa. 
A pressão sanguínea é máxima durante a sístole ventricular (pressão 
sistólica) e mínima quando os ventrículos estão relaxados (pressão 
diastólica). Devido à pressão sanguínea, o sangue é empurrado das 
artérias para o interior das arteríolas, vasos menores e mais 
numerosos. Como a área total da secção transversal das arteríolas é 
maior do que a área total da secção transversal das artérias, o sangue 
perde velocidade e a pressão diminui. Depois das arteríolas, o sangue 
percorre o interior dos capilares, vasos extremamente pequenos e 
extremamente numerosos (cerca de 7 bilhões no corpo humano), 
constituídos apenas pelo endotélio e onde a pressão sanguínea cai a 
valores menores do que 40 mmHg. Deixando os capilares, o sangue 
começa sua jornada de volta ao coração pelo interior das vênulas e, 
mais adiante, das veias. Nas vênulas e veias, a pressão sanguínea se 
aproxima de zero, já que a distância em relação aos ventrículos se 
torna muito grande. A figura a seguir ilustra esses segmentos 
vasculares e suas respectivas pressões sanguíneas: 
 

 
O gráfico presente na questão mostra a variação da pressão 
sanguínea em diferentes locais do sistema cardiovascular, 
identificando os mesmos por meio de letras. Nota-se uma variação 
decrescente da pressão sanguínea conforme o sangue percorre os 
vasos do sistema, de modo semelhante ao denotado pela figura 
acima. Portanto, as letras de A à E correspondem à sequência de 
vasos sanguíneos por dentro dos quais o sangue é transportado 
desde sua saída do coração até o seu retorno a ele. Assim, a aorta 
corresponde à letra A, onde a pressão sanguínea é elevada, e as 
grandes veias correspondem à letra E, onde a pressão sanguínea 
está próxima de zero, conforme mostra a figura a seguir. 
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 QUESTÃO 06   
Uma determinada malformação óssea de mãos e pés tem herança 
autossômica dominante. Entretanto, o alelo mutante que causa essa 
alteração óssea não se manifesta em 30% das pessoas 
heterozigóticas, que, portanto, não apresentam os defeitos de mãos e 
pés. 
Considere um casal em que a mulher é heterozigótica e apresenta 
essa alteração óssea, e o homem é homozigótico quanto ao alelo 
normal. 
a) Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desse 
casal? Justifique sua resposta. 
b) Qual é a probabilidade de que uma criança que esse casal venha a 
ter não apresente as alterações de mãos e pés? Justifique sua 
resposta. 

 
 

Resolução   
A questão apresenta uma doença genética de herança autossômica 
dominante, ou seja, que se manifesta quando um ou ambos os alelos 
do genótipo são dominantes, mas indica que apenas 70% dos 
indivíduos heterozigotos apresentam efetivamente os sintomas da 
doença (mãos e pés deformados), sendo os 30% restantes saudáveis. 
Este tipo de situação acontece em condições que apresentam o que 
se chama de Penetrância Incompleta ou Penetrância Reduzida. Em 
relação ao indivíduo que apresenta o genótipo para uma determinada 
doença, mas não a manifesta, costuma-se dizer que a mesma não foi 
penetrante neste caso e, quando analisamos populações, podemos 
calcular o percentual de penetrância do gene, como o enunciado já 
apresenta. Isso significa que, se em um universo de 100 pessoas com 
o genótipo para a doença, apenas 70 apresentarem efetivamente o 
fenótipo correspondente (deformidades nas mãos e pés neste caso), a 
penetrância do referido gene é de 70%. O enunciado da questão não 
fornece nenhuma informação a respeito do efeito do gene em 
homozigose dominante, de forma que isso não deve ser abordado na 
resposta elaborada pelo candidato. 
a) Sendo a esposa heterozigota, ela pode passar para seus 
descendentes qualquer um dos dois alelos (A ou a), com 50% de 
probabilidade para cada um. O marido, segundo o enunciado, é 
homozigótico quanto ao alelo normal (a), e, portanto, só pode passar 
este alelo para seus descendentes (100% de probabilidade). Disso 
temos que um filho deste casal pode ser Aa ou aa (50% de chance 
para cada genótipo, desconsiderando-se o sexo dos filhos). Como se 
pede quais são os genótipos das crianças clinicamente normais deste 
casal, podemos concluir que ambos os genótipos podem 
aparecer entre as crianças clinicamente normais. Justificando, 
todas as crianças com genótipo aa serão normais (a doença é 
dominante), e 30% das crianças heterozigóticas serão clinicamente 
normais, apesar de serem capazes de transmitir o alelo mutante para 
seus filhos. 
b) O casal em questão poderá gerar filhos com genótipo Aa e aa, 
como exposto acima. As crianças com genótipo aa serão todas 
normais e não poderão apresentar deformidades nas mãos e nos pés. 
Portanto, 50% das crianças, inicialmente, serão certamente normais. 
Dentre as crianças heterozigóticas, como a mãe, 30% delas não 
apresentarão deformidades, devido à penetrância reduzida do gene 
mutante, que neste caso é de 70%. A partir disso, sabemos que 30% 
destas crianças serão clinicamente normais, como descrito acima, o 
que nos dá um total de 65% em relação à probabilidade deste casal 
gerar uma criança que não apresente deformidades causadas por 
este gene (50% referente às crianças aa e 30% das crianças Aa, o 
que corresponde a 15% do total das crianças com este genótipo). 
Como, neste caso, é solicitada a probabilidade de nascerem crianças 
sem deformidades, sem especificar o sexo, não devemos incluir 
cálculos referentes a isso na resposta. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   
O gráfico ilustra estimativas das áreas continentais ocupadas por 
ecossistemas terrestres naturais (floresta primária e campos naturais), 
por ecossistemas de uso humano (floresta secundária e silvicultura, 
áreas de pastagem e lavouras), pela água em estado líquido, pelo 
gelo, além de outras áreas terrestres, desde o século XIV até o final do 
século XX. Observa-se que, a partir da Revolução Industrial, iniciada 
em meados do século XVIII, a extensão das áreas ocupadas por 
esses ecossistemas sofreu alterações. 
 

 
 

a) “A redução de áreas de florestas primárias, a partir da Revolução 
Industrial, deveu-se majoritariamente à expansão das áreas de lavoura 
no mundo”. Os dados representados no gráfico apoiam essa 
afirmação? Justifique sua resposta. 
b) Mantidas as condições ambientais deste início do século XXI, o que 
se pode prever, quanto à área ocupada pelo gelo, no final do século? 

 
 

Resolução   
a) Os dados apresentados no gráfico não apoiam a afirmação do 
enunciado. A análise do gráfico permite concluir que a expansão das 
áreas de pastagens – e não de lavouras – é que contribuíram 
majoritariamente para a redução das florestas primárias. A partir da 
revolução industrial, o crescimento demográfico mundial tornou-se 
muito expressivo, passamos de aproximadamente 1 bilhão de 
habitantes no início do século XIX para 2 bilhões no início do século 
XX, e atualmente somos 7 bilhões de habitantes. Tal crescimento 
demográfico gerou uma demanda maior por alimentos e, 
consequentemente, uma elevação nas áreas de produção 
agropecuária. É importante ainda notar que a expansão das lavouras 
também contribuiu para a redução das áreas de florestas primárias, 
porém, não de maneira majoritária.   
b) Mantidas as condições de elevação da temperatura média da Terra, 
como consequência da emissão de gases na atmosfera, a tendência é 
que ocorra a redução da área ocupada pelo gelo. As pesquisas acerca 
do aquecimento global e suas consequências apontam para uma 
diminuição dos glaciares, bem como das calotas polares.  
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, fórum 
permanente da ONU para discutir o aquecimento global produz 
anualmente relatórios com dados compilados de diversos estudos, 
bem como as previsões que podem ser realizadas. A seguir temos 
trechos de uma reportagem sobre o relatório do IPCC de 2013: 
 

“A TEMPERATURA MUNDIAL subiu mais de 0,8°C desde o início do século XX e 
continuará aumentando até o final do século XXI, em maior ou menor medida devido 
às emissões de gases de efeito estufa. Esta é uma das conclusões do quinto relatório 
do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que 
será divulgado em sua totalidade após quatro dias de deliberações em Estocolmo.” 

 
O DERRETIMENTO DAS GELEIRAS DE MONTANHA, sobretudo no Himalaia, 

compromete o abastecimento de água em muitas regiões (norte da Índia, China). A 
cobertura de gelo dos Andes tropicais perdeu entre 30% e 100% de sua superfície em 
30 anos e nos Pirineus, poderá desaparecer em 2050. 

 
O DEGELO DO ÁRTICO, uma região que cobre 15 milhões de quilômetros 

quadrados, bateu recorde durante o verão de 2012 e voltou a diminuir em comparação 
com o recorde anterior de 2007. Cada vez é mais provável, afirmam os climatologistas, 
que em 2050 o oceano Ártico não tenha gelo. 

 
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/degelo-temperaturas-e-mares-em-

elevacao-sinais-de-mudancas-no-
clima,1a89e9c8bb941410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 
 

 QUESTÃO 08   
As origens da oposição dos britânicos à União Europeia (UE), que 
estão na justificativa do Brexit, remontam ao fato de que, 
historicamente, eles nunca abraçaram uma identidade europeia. O 
Brexit representa um duro golpe ao projeto de integração europeu 
cujas origens datam do pós Segunda Guerra Mundial. 

BBC Brasil, junho de 2016. Adaptado. 
 

a) Aponte e explique o contexto geopolítico relacionado à origem do 
projeto de integração europeia. 
b) Aponte um motivo de ordem econômica e outro de ordem social 
relacionados ao interesse dos britânicos na saída da UE. 
 

https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/degelo-temperaturas-e-mares-em-elevacao-sinais-de-mudancas-no-clima,1a89e9c8bb941410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/degelo-temperaturas-e-mares-em-elevacao-sinais-de-mudancas-no-clima,1a89e9c8bb941410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/degelo-temperaturas-e-mares-em-elevacao-sinais-de-mudancas-no-clima,1a89e9c8bb941410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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Resolução   
a) Ao pensarmos na origem do projeto de integração europeia, por 
vezes, poderemos, ao recorrer as fontes existentes, encontrar 
discussões longas e intensas e defesas acaloradas pró e contra a 
integração do continente já no século XIX. Contudo, fica muito claro 
que esta discussão ganha muito peso, se materializando em projetos 
políticos em implementação, principalmente no pós segunda guerra 
mundial. 
Na década de 1950, parecia claro que as guerras anteriores estavam 
muito calcadas nas disputas econômicas, territoriais e geopolíticas 
entre as principais nações do continente europeu. Era fundamental, 
portanto, encontrar formas de mediar futuras disputas e insatisfações. 
Neste contexto é criada a ONU – Organização das Nações Unidas – e 
é elevada a importância da criação de uma Europa mais integrada. Em 
1944 surge a BENELUX (uma espécie de bloco econômico formado 
por Bélgica, Holanda e Luxemburgo) que inspira de certa forma a 
criação posterior da CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço), que em 1952 contava com a BENELUX mais França e 
Alemanha. A posterior entrada da Itália levou, em 1957, à assinatura 
do Tratado de Roma e, neste momento, surge o principal embrião da 
futura União Europeia, a CEE (Comunidade Econômica Europeia) 
muitas vezes também chamada por MCE (Mercado Comum Europeu). 
Adesões posteriores ao tratado de Roma aconteceram. Como 
exemplo temos as entradas de Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Grécia, 
Espanha e Portugal e, assim, formou-se a Europa dos 12. Na medida 
em que a CEE evoluía, ocorreu um aprofundamento da integração 
entre os países membros. Aos poucos, foi se construindo as bases 
para a livre circulação de mercadorias, capitais e de pessoas (Tratado 
de Schengen). Em 1992, na cidade holandesa de Maastrich, é 
assinado o tratado que representa o nascimento oficial da União 
Europeia (UE), o tratado de Maastrich. Ele indicou as bases da então 
futura integração monetária do bloco (em 2002 começou a circular o 
Euro – moeda única europeia). Vale lembrar que dinamarqueses e 
britânicos se recusaram a adotar o euro por motivos econômicos 
protecionistas internos. A integração se aprofundou com a criação do 
Banco Central Europeu e do Parlamento Europeu, além, é claro, com 
a cidadania unificada europeia. Hoje, com a entrada do leste europeu, 
a UE conta com 28 países que se apoiam mutuamente em um bloco 
econômico e geopolítico que lhes garante maior força em âmbito 
global.  
b) Vários foram os argumentos que justificaram a saída dos britânicos 
do bloco europeu. Separando-as em dois grupos, um de ordem 
econômica e outro de ordem social: 
 

Motivação Econômica  
 

• Influência do bloco na economia - Uma vertente muito 
forte de políticos, empresários e economistas defendeu que 
a UE limitava o desenvolvimento econômico britânico. 
Entretanto, o Financial Times apresentou que o crescimento 
da economia inglesa, derivado das parcerias com a EU, 
chegaram a 55% na balança comercial dos ingleses. 

• Peso do pagamento de taxas – Os ingleses alegavam que 
o gasto com a permanência do país no bloco era muito maior 
do que o volume financeiro recebido pelo país a partir dos 
repasses oficiais da União Europeia. Muitas vezes, não 
concordaram com a política de patrocínio/ajuda às 
economias menores realizadas pelo bloco (Grécia, por 
exemplo).   

 

Motivação Social 
 

• O não repasse de verbas para o bloco poderia garantir 
muito mais dinheiro para a saúde pública do país, uma 
vez que a saída do bloco iria liberar até 350 milhões de libras 
(mais de R$ 1,7 bilhão segundo a BBC) a mais por semana 
para aplicar na saúde pública. 

• Ameaça à soberania nacional devido as intervenções 
constantes do bloco tanto na economia quanto na área de 
integração social do país com o bloco (migrações, mercado 
de trabalho etc.) 

• A questão das migrações e refugiados - os ingleses se 
incomodaram muito com as imposições do bloco acerca da 
não abertura inglesa para recebimento de imigrantes 
refugiados.  

 
 

 
 

 QUESTÃO 09   
As imagens mostram a situação do local da Barragem de Fundão, em 
Mariana/MG, antes e depois do acidente de 05 de novembro de 2015. 
Essa ocorrência consistiu no rompimento da barragem, que resultou 
em mortes e na liberação de milhões de toneladas de lama, que 
acabaram por atingir o distrito de Bento Rodrigues, no vale do rio 
Doce. 
 

 
a) Do ponto de vista econômico, qual é a importância da região de 
Mariana/MG onde se encontrava a referida barragem? Explique, 
apontando dois exemplos. 
b) Indique uma consequência do acidente em relação ao meio 
ambiente e outra quanto ao impacto social no vale do rio Doce. 

 
 

Resolução   
a) Minas Gerais apoia grande parte de sua economia na mineração 
realizada no quadrilátero ferrífero, recebendo quase 8% de seu PIB 
dessa atividade. No atual quadriênio 2014-2018, Minas Gerais ficou 
com 45% dos investimentos feitos em mineração no pais segundo a 
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) recebendo 
assim um investimento bruto da ordem de R$ 22,5 bilhões. Somente a 
região de Mariana ficou com a maior parte deste montante investido 
na produção mineral. A contrapartida das liberações das atividades 
mineradoras na região veio em forma de royalties, onde o município 
receberia 80% de sua arrecadação financeira anual dos royalties-
Cfem (Compensação Financeira pela Exploração de Mineral) 
pagos pelas empresas mineradoras, Veja os valores de royalties 
pagos aos municípios mineiros divulgados pelo DNPM: 

 
A mineradora Samarco causadora do impacto no Rio Doce gera 4000 
empregos na região de Mariana e contribui com cerca de R$ 5 milhões 
mensais em royalties para o município pagar suas contas. Fica assim 
explicita a dependência do município e da região em relação a 
mineração e em relação a Samarco. Sabendo tudo isto torna-se mais 
lógica (não aceitável ou coerente) a decisão do prefeito de Mariana em 
2015, Duarte Junior (PPS), quando assumiu a postura contra a 
paralização das atividades da mineradora no município após o 
rompimento da barragem. 
É possível ainda lembrar que a região é um importante polo turístico, 
cultural e histórico do estado de Minas Gerais, e que por consequência 
deste crime ambiental, grande parcela dos turistas que anualmente 
iam para esta região deixaram de ir, afetando diretamente outra fonte 
econômica fundamental para o município de Mariana. 
b) As consequências do atentado ambiental cometido pela Samarco 
contra a região de Mariana e contra o Rio Doce são imensuráveis, 
entretanto vale ressaltar: 
 
Consequências Ambientais 
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• Assoreamento da Calha do Alto Rio Doce 
• Contaminação do solo e calha do Rio com metais pesados 
• Perda de biodiversidade e extinção de espécies nativas (12 

espécies eram endógenas sendo 11 ameaçadas de extinção 
mesmo antes da ruptura da barragem) 

• Contaminação das Aguas do Baixo Rio Doce com Metais 
pesados e sedimentos de mineração 

 
Consequências Sociais 
 

• 19 mortes  
• Assoreamento e destruição de 7 comunidades e subdistritos 

ribeirinhos 
• 1.265 desabrigados 
• Fim da economia pesqueira para mais de 1250 famílias 

pescadoras no Alto Rio Doce 
• Impossibilidade de Abastecimento de água por municípios 

localizados no vale do Rio Doce 
 

Fonte: http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/2015/desastre-ambiental-em-
mariana/1-mes-em-numeros/ 

 
 

 
 QUESTÃO 10   

Durante as obras relativas ao projeto urbanístico Porto Maravilha, na 
zona portuária do Rio de Janeiro, foram encontradas, na escavação da 
área, as lajes de pedra do antigo Cais do Valongo. Esse cais de pedra 
foi construído no local que era utilizado para o desembarque de 
africanos escravizados desde o século XVIII. Quase um quarto de 
todos os africanos escravizados nas Américas chegou pelo Rio de 
Janeiro, podendo esta cidade ser considerada o maior porto 
escravagista do mundo. 
a) Considerando as atividades econômicas importantes do século 
XVIII que utilizavam predominantemente mão de obra escravizada, 
escreva, na legenda do mapa da página de respostas, duas dessas 
atividades e as localize no mapa utilizando os números I e II. 
Folha de resposta 

 
b) Indique dois motivos que explicam por que, no Brasil, durante o 
período colonial, a mão de obra escravizada dos indígenas foi 
substituída pela mão de obra escravizada dos africanos. 

 
 

Resolução   
a)

 
 
I: Mineração – indicando no mapa os atuais estados de MG, MT e GO. 
II: Cana de Açúcar – embora no século XVIII já não representasse a 
mesma pujança econômica dos séculos XVI e XVII, ainda se mantinha 
como uma atividade econômica significativa no Litoral Nordestino 
(Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco). 
 

Considerando que a questão, neste item, não especifica escravidão 
indígena ou africana, pode-se ainda inferir que no século XVIII temos 
outras atividades que demandaram mão de obra escrava. Podemos 
citar e localizar: Extrativismo de Drogas do Sertão (Região do Meio 
Norte – atual Estado do MA e no Vale Amazônico), Agricultura no SE 
(Capitania de SP) e Plantation de fumo (Sul da Bahia). 
b) A escravidão e o tráfico negreiro africano passaram a fazer parte do 
panorama econômico português a partir do processo das Grandes 
Navegações, durante o século XV. Com o avanço luso sobre o litoral 
africano, em direção ao sul do continente, Portugal conheceu um 
intenso e lucrativo comércio de seres humanos praticado pelas tribos 
africanas na região, além das práticas de escravização como espólio 
das guerras tribais, incorporando esse comércio às suas práticas 
mercantis. Entre 1440 e 1450, registram-se as primeiras cargas 
humanas para as Ilhas Madeira e Canárias, bem como para o sul de 
Portugal. Desta forma, inserido no contexto da Expansão Marítima e 
do Mercantilismo nascente, o tráfico de escravos africanos tornou-se 
uma importante e vital fonte de renda para a Metrópole Portuguesa.  
Com a implantação da colonização no Brasil, a partir da plantation 
açucareira (Latifúndio, monocultura, trabalho escravo e exportação) no 
Nordeste (Zona da Mata – litoral), inicialmente lançou-se mão da 
escravidão indígena, obtida na própria colônia. No entanto, o uso da 
mão de obra nativa não auferia os lucros e nem se encaixava no 
quadro imediato de exploração da Metrópole Portuguesa sobre  a 
Colônia Americana. Há que se entender que o tráfico negreiro era 
parte integrante do Mercantilismo Luso, sendo esse um primeiro 
motivo para entender a opção e imposição da escravidão africana na 
colônia americana. Ainda é possível destacar a oposição que a Igreja 
Católica mantinha em relação à escravidão de nativos. Oposição essa 
representada, sobretudo, pela ação evangelizadora e catequista dos 
Jesuítas em meio às comunidades nativas, mesmo com alguns 
setores da mesma Igreja defendendo a Guerra Justa contra os nativos 
que se mantinham rebeldes ao proselitismo evangelizador da 
Companhia de Jesus. 
 

 
 

 QUESTÃO 11   
O gráfico mostra a progressão da população humana ao longo do 
tempo em relação aos sistemas agrários no mundo. 
 

 
 

A partir do gráfico, 
a) compare o crescimento demográfico ocorrido após a Revolução 
agrícola neolítica com o crescimento demográfico da Revolução 
agrícola da Idade Média e explique a diferença entre ambos; 
b) comente os dados do gráfico segundo os princípios da teoria 
demográfica malthusiana. 
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Resolução   
a) A revolução agrícola do neolítico é marcada pela sedentarização do 
Homem até então nômade. A criação de técnicas rudimentares para o 
plantio e a criação de animais, bem como a utilização de recursos 
hídricos para transporte e irrigação permitiram a fixação do Homem e 
o consequente surgimento de grandes civilizações. O domínio dessas 
técnicas (domesticação de plantas e animais) possibilitaram um 
aumento na disponibilidade de alimento o que levou a um aumento 
demográfico expressivo para a época, porém menor daquele que iria 
acontecer durante a idade média. Na idade média, o crescimento 
demográfico foi mais expressivo e deveu-se entre outros fatores a uma 
elevação na produtividade agrícola decorrente de importantes 
inovações e técnicas de plantio: o surgimento do arado de ferro, o uso 
de moinhos hidráulicos, a utilização de transportes movidos a tração 
animal pesada (bois e cavalos), uso do feno como forragem assim 
como estrume como fertilizante permitiram um aumento expressivo na 
produtividade agrícola.  
b) A leitura do gráfico permite concluir que o crescimento demográfico 
se relaciona fortemente com a disponibilidade de alimento. Ou seja, ‘a 
medida que os sistemas agrícolas evoluem, aumenta a disponibilidade 
de alimento e consequentemente a população cresce. É possível 
ainda interpretar que um aumento na população pode levar as 
sociedades a desenvolverem sistemas agrícolas mais complexos para 
suprir a demanda crescente. Tal relação foi estudada por Malthus e 
descrita em duas obras que baseiam o que chamamos de Teoria 
Malthusiana. Malthus parte de duas constatações – a de que a 
população precisa de alimento e a de que a população precisa se 
reproduzir – e passa a estudar a oferta de alimento (meios de 
subsistência) bem como o crescimento demográfico no Reino Unido 
no final do século XVIII e início do XIX. Malthus em seus estudos 
conclui que após um certo período e na ausência de eventos anormais 
(guerras ou desastres ambientais) a oferta de alimento cresceria em 
uma progressão aritmética e a população cresceria em progressão 
geométrica, deste modo, para Malthus após longos períodos faltaria 
comida e um caos poderia se instalar. Porém, Malthus desconsiderou 
que os sistemas agrícolas estão em constantes transformações 
podendo, de tempos em tempos, a partir de inovações, revolucionar a 
forma de produção e assim aumentar expressivamente a oferta de 
alimentos no mundo.  
 

 
 

 QUESTÃO 12   
 

Canção do exílio 
 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
[...] 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

Gonçalves Dias, Primeiros cantos. 

 

Canto do regresso à pátria 
 

Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
Minha terra tem mais rosas 
E quase que mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
[...] 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que veja a Rua 15 
E o progresso de São Paulo. 
 

Oswald de Andrade, Pau-Brasil. 

 

a) Considerando que os poemas foram escritos, respectivamente, em 
1843 e 1924, caracterize seus contextos históricos sob os pontos de 
vista político e social. 
b) Comparando os dois poemas, indique uma diferença estética e uma 
diferença ideológica entre ambos. 

 
 

Resolução   
Do ponto de vista político, a declaração de maioridade de Dom Pedro 
II em 1840 determinou o fim do período regencial, caracterizado por 
crescente autoritarismo e diversas revoltas contra o governo central, 
iniciando-se o Segundo Império. Em 1843, portanto, o governo de 
Pedro II se encontrava em seus primeiros anos, e o imperador tinha 
dificuldade de centralizar e controlar totalmente o jogo político.  Neste 
período houve também a consolidação dos partidos Liberal (que 
defendia mais autonomia para as províncias) e Conservador (que 
defendia um poder central mais forte). De composição social e 

atuação política muito parecidas (grandes proprietários rurais que se 
revezavam no alto escalão da política nacional), a atuação de ambos 
seria limitada ao longo do Segundo Reinado pelo Poder Moderador 
de Dom Pedro II, que será bem sucedido no intento de realizar um 
reinado estável e fortemente centralizado. A sociedade brasileira do 
período era majoritariamente agrária, escravocrata e patriarcal, em 
continuidade com o período colonial e do início do Brasil 
Independente. A sociedade do Rio de Janeiro, ainda que também 
profundamente escravocrata e patriarcal, pode ser caracterizada como 
mais urbana, uma vez que a cidade passara por diversas modificações 
a partir da vinda da família real portuguesa, em 1808 e, portanto, neste 
período possuía mais equipamentos públicos, como jardins, Academia 
de Belas Artes, bibliotecas e ampla liberdade de imprensa, além de 
um acentuado apreço pelos produtos industrializados ingleses e pela 
moda e costumes franceses.  
Em 1924, o Brasil se encontrava governado em Estado de sítio por 
Artur Bernardes. Conturbado desde seu início em 1922, a eleição de 
Artur Bernardes enfrentou a resistência de dissidências oligárquicas 
no Sul, além da oposição ao seu governo da parte do movimento 
tenentista, que deflagraria em São Paulo no ano em questão a 
Revolução de 1924. Trata-se do período da Primeira República ou 
República Oligárquica, caracterizado pelo domínio do Estado pelas 
oligarquias cafeeiras, principalmente de Minas Gerais e São Paulo. 
Este controle do estado se dava principalmente através dos seguintes 
recursos: 

• voto de cabresto: imposição ao eleitor do voto em 
determinado candidato pelo proprietário rural mais poderoso 
da região, através da violência ou da troca de favores 

• coronelismo: os proprietários rurais mais poderosos de cada 
região, conhecidos como ‘coronéis’, aliavam-se entre si para 
eleger o presidente do estado, que “retribuía” o favor, 
enviando verbas para financiar a prestação de serviços 
públicos. 

• política dos governadores: os coronéis ajudavam os 
governadores a eleger o presidente da República,  que uma 
vez eleito retribuía o apoio, basicamente através de verbas e 
cargos a disposição dos governadores. 
 

Embora boa parte do Brasil se mantivesse agrário, em 1924 as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo eram bastante 
industrializadas, principalmente por conta do acúmulo de capital 
proveniente da exportação de café a partir da segunda metade do 
século XIX. Outra característica essencial do período é a presença de 
imigrantes em diversas partes do território nacional, graças a políticas 
de incentivo do governo central. Na cidade de São Paulo, em 1924 os 
imigrantes eram 2/3 da população total do município. Além disso, as 
classes operárias destas cidades tem crescente importância no 
panorama político do período. 
b) Gonçalves Dias é um famoso representante da primeira fase do 
romantismo brasileiro, e Oswald de Andrade um dos idealizadores 
do movimento modernista paulista. Como diferença estética, o 
candidato poderia citar o uso de rimas nos versos pares e de 
pontuação, ambas presentes no poema de Gonçalves Dias e 
ausentes nos versos de Oswald. Além disso, o poema de Gonçalves 
Dias tornou-se historicamente um símbolo do amor pelo Brasil e do 
desejo de estar aqui; por sua vez, parte do sentido do poema de 
Oswald depende da relação intertextual com o de Gonçalves Dias, 
uma vez que funciona como uma espécie de paródia ou comentário 
crítico deste.   
Como diferença ideológica, poderia ser citado que no primeiro poema 
tem-se uma visão idealizada e afetiva do Brasil, refletindo um 
momento de forte nacionalismo nas artes brasileiras. No segundo 
poema, por sua vez, a afetividade em relação à terra natal aparece 
somada a uma postura crítica, que não esconde as contradições e 
imperfeições desta (como se lê, por exemplo, nos versos “minha terra 
tem palmares” e “E quase que mais amores”). A terra nesse caso não 
é o Brasil idealizado, mas São Paulo e seu progresso, o que é 
característico da primeira fase do modernismo paulista, ao qual se filia 
o autor.  
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 QUESTÃO 13   
Um caminhão deve transportar, em uma única viagem, dois materiais 
diferentes,  e  , cujos volumes em   são denotados por   e 

 , respectivamente. Sabe-se que todo o material transportado será 
vendido. A densidade desses materiais e o lucro por unidade de 
volume na venda de cada um deles são dados na tabela a seguir. 
 

 
 

Para realizar esse transporte, as seguintes restrições foram impostas: 
 

I. O volume total máximo de material transportado deve ser de 
  

II. A massa total máxima de material transportado deve ser de 
10 toneladas. 

 
Considerando essas restrições: 
a) esboce, no plano cartesiano preparado na página de respostas, a 
região correspondente aos pares  de volumes dos materiais   
e   que podem ser transportados pelo caminhão; 
Folha de resposta 

 
b) supondo que a quantidade transportada do material  seja 
exatamente , determine a quantidade de material  que deve 
ser transportada para que o lucro total seja máximo; 
c) supondo que a quantidade total de material transportado seja de 

, determine o par   que maximiza o lucro total. 
 

 
Resolução   

a) Os pares  correspondentes aos volumes dos materiais  
que podem ser transportados devem satisfazer as duas restrições: 
 
I- Volume total máximo transportado é de , ou seja, 

 
 

II- Massa total máxima transportada é de 10 toneladas, isto é, 

 

 
Sabendo ainda que  devem ser não negativos, a região do 
plano cartesiano que satisfaz tais condições está descrita a seguir. 
 

 
 
b) Uma vez que a quantidade transportada do material  é 
exatamente  e queremos obter lucro máximo, é preciso carregar 
o caminhão com a maior quantidade possível do material  
Sabemos que: 
 

I- O volume máximo a ser transportado do material  é , 
uma vez que a capacidade máxima do caminhão é  
 
II- A massa máxima do material  a ser transportada é 6 
toneladas, pois, a capacidade máxima do caminhão é de 10 
toneladas e os  do material  possuem 4 toneladas de 
massa. 

 
Para atingir a capacidade de 6 toneladas com o material , seriam 
necessários 

  

deste material, porém, como o volume está restrito a  do 
material , o caminhão deve ser carregado com  do 
material  e  do material , o que resulta no lucro 

  
 
c) Como a quantidade total de material transportado é temos: 
 

 
 

Sendo assim, o lucro total em função da quantidade de material  é 
 

 
 

O lucro  é decrescente em função de  ou seja, quanto maior 
for o valor  menor será o lucro. Então, para maximizar , 
devemos tomar o menor valor possível para   
Esse valor mínimo para  deve ser calculado respeitando-se a 
restrição para a massa total máxima de material transportado. Temos: 
 

 
 

Logo, o menor valor possível para  é  
 
Assim, o par  que maximiza o lucro total é . 
 
Observação: 
O lucro máximo é dado por: 
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 QUESTÃO 14   
Um balão B sobe verticalmente com aceleração constante de  a 
partir de um ponto A localizado no solo a 36 m de um observador O, 
que permanece em repouso no solo. A medida em radianos do ângulo 
de elevação do balão em relação ao observador no instante  é 
denotada por .  
Sabe-se que a massa do balão é 90 kg. 

 
a) Supondo que as forças que determinam o movimento do balão 
sejam o seu peso e o empuxo, calcule o volume do balão. 
b) Suponha que, no instante , o balão se encontre no ponto A e 
que sua velocidade seja nula. Determine a velocidade média do balão 

entre o instante  em que  e o instante  em que 

. 

 
 

 
Resolução   

a) As duas forças que agem sobre o balão são o peso e o empuxo, 
conforme esquematizado a seguir. 

 
Assim, o módulo da força resultante será: 
 

 
 

Na expressão acima,  é o módulo do empuxo que o ar 
faz sobre o balão, m é sua massa, a sua aceleração,  a densidade 
do ar,  o volume de ar deslocado ao se encher o balão, isto é, o 
volume do balão, g a aceleração da gravidade e P é o peso total do 
balão. 
Substituindo os dados, todos no S.I.: 
 

 
 

 
 

b) Observe a figura a seguir: 

 
 

Por ela podemos determinar as alturas do balão nos instantes t1 e t2: 

 

 

Para determinarmos a velocidade média temos que encontrar os 
instantes t1 e t2. Podemos fazer isso através da equação horária da 
posição do movimento uniformemente variado, adotando como 
referencial positivo para cima: 

 

 

 

A velocidade média será, portanto, 
 

 

 

Multiplicando em baixo e em cima por : 
 

 
 

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: 
Se lembrarmos que APENAS no movimento uniformemente variado a 
velocidade média é a média entre as velocidades inicial e final, 
poderíamos ter usado a expressão de Torricelli para calcular as 
velocidades em cada instante e então calcular a média. 
Assim teríamos: 

 

 

 

A velocidade média será a média das velocidades, portanto: 
 

 

 
 

 QUESTÃO 15   
Um atleta de peso 700 N corre 100 metros rasos em 10 segundos. Os 
gráficos dos módulos da sua velocidade  
horizontal, , e da sua aceleração horizontal, , ambas em função do 
tempo , estão na página de respostas. 
Determine 
a) a distância  que o atleta percorreu durante os primeiros 7 
segundos da corrida; 
b) o módulo  da componente horizontal da força resultante sobre o 
atleta no instante ; 
Folha de respostas 

 

 
c) a energia cinética  do atleta no instante ; 
d) a potência mecânica média  utilizada, durante a corrida, para 
acelerar o atleta na direção horizontal. 

H(t) 
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Resolução   

a) No caso do atleta correndo a prova, por não haver inversão do 
sentido de movimento, dado que sua velocidade escalar é sempre 
positiva conforme pode ser verificado no gráfico da questão, a 
distância percorrida corresponde ao deslocamento escalar. 
Em um gráfico da função horária da velocidade escalar de um corpo 
em movimento em função do tempo, o deslocamento escalar pode ser 
calculado ou estimado pela área sob a curva da função entre os 
instantes de tempo desejados. 
Desta forma, para calcular a distância AS  percorrida pelo atleta entre 
o início e o sétimo segundo, devemos avaliar a seguinte área exibida 
na figura abaixo. 
 

 
 

Este cálculo pode ser feito estimando-se a área em unidades de 
“quadradinhos” do fundo da escala do gráfico, dado que cada 
“quadradinho” corresponde a um deslocamento de 
 

( ) ( )1 m/s   1 s 1 m.× =  
 

Porém, é mais simples, neste caso, calcular a área complementar à 
região marcada em azul na figura acima, correspondente à distância 
percorrida entre o sétimo e o décimo segundo, dado que esta região 
possui formato aproximadamente retangular. 
 

 

A área A  desta região, que corresponde ao deslocamento FS  no 
trecho final da prova, é dada por 
 

3 11FS A B H= = ⋅ = ⋅ ⇒ = 33 m.FS  
 

Como a prova possui 100 metros de extensão, + = 100A FS S , e 
portanto 
 

100 33AS = − ⇒ = 67 m .AS  
 

b) Pela segunda lei de Newton, o módulo RF  da força resultante sobre 
um corpo é dado por 
 

= ⋅ ,RF m a  
 

onde m  é a massa do corpo e a  é sua aceleração. No gráfico 
oferecido na folha de respostas, podemos observar que a aceleração 
do atleta em = 1 st  é = 24 m/sa , conforme indicado na figura abaixo. 
 

 
 

Como a força resultante acelera o atleta no sentido da trajetória da 
corrida, ela própria corresponde à componente horizontal, de modo 
que = RF F . 
Em termos da aceleração da gravidade g  e do peso P  do atleta, sua 
massa é 
 

/m P g= ⇒ 700 / 10m = ⇒ = 70 kg .m  
 

e, portanto, o módulo da componente horizontal da força resultante é 
 

F m a= ⋅ ⇒ 70 4F = ⋅ ⇒ = 280 N.F  
 

c) A energia cinética do atleta é dada por 
 

= ⋅ ⋅ 21
2CINE m v , 

 

com m  sua massa (encontrada no item anterior) e v  sua velocidade. 
No instante = 10 st , sua velocidade pode ser lida do gráfico na folha 
de respostas, conforme indicado abaixo, onde encontramos 
= 11 m/sv . 

 

 
 

Assim, 
 

21 70 11
2CINE = ⋅ ⋅ ⇒ = 4235 J .CINE  

 

d) A potência mecânica média P  utilizada para acelerar o atleta na 
direção horizontal durante a prova corresponde à taxa média com que 
a força resultante realiza trabalho sobre ele. Como o atleta parte do 
repouso, sua energia cinética inicial é nula, e o trabalho τ  realizado 
sobre ele é igual à enérgica cinética calculada no item anterior, ou 
seja, 
 

τ = ∆ = = 4235 J.CIN CINE E  
 

Como esta energia é fornecida ao longo de toda a prova, o intervalo 
de tempo a ser considerado para o cálculo da média é ∆ = 10 st . 
Dessa forma, 
 

CINEP
t

∆
= ⇒

∆
4235
10

P = ⇒ = 423,5 W .P  
 

Observação: No cálculo realizado no item (a), é importante ressaltar 
que a área exata da região sob a curva é menor do que 100 
“quadradinhos”, ou seja, a distância percorrida pelo atleta seria menor 
do que 100 metros. Isto pode ser verificado na figura abaixo, onde 
está traçada uma curva cuja área é maior do que a área da curva 
original. 
 

 
 

Com esta consideração, é possível que valores menores do que 67 
metros possam ser encontrados, dependendo do método de cálculo. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   
A determinação da massa da molécula de insulina é parte do estudo 
de sua estrutura. Para medir essa massa, as moléculas de insulina 
são previamente ionizadas, adquirindo, cada molécula, a carga de um 
elétron. Esses íons (I) são liberados com velocidade inicial nula a partir 
de uma amostra submetida a um potencial V = – 20 kV. Os íons são 
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acelerados devido à diferença de potencial entre a amostra e um tubo 
metálico, em potencial nulo, no qual passam a se mover com 
velocidade constante. Para a calibração da medida, adiciona-se à 
amostra um material padrão cujas moléculas também são ionizadas, 
adquirindo, cada uma, a carga de um elétron; esses íons (P) têm 
massa conhecida igual a 2846 u. A situação está esquematizada na 
figura. 
 

 
 
a) Determine a energia cinética E dos íons, quando estão dentro do 
tubo. 
O gráfico na página de respostas mostra o número N de íons em 
função do tempo t despendido para percorrerem o comprimento L do 
tubo. Determine 

b) a partir dos tempos indicados no gráfico, a razão  entre os 

módulos das velocidades  , de um íon de insulina, e , de um íon 
P, em movimento dentro do tubo; 
Folha de resposta 

 

c) a razão  entre as massas  e , respectivamente, de 

um íons de insulina e de um íon P; 
d) a massa de um íon de insulina, em unidades de massa atômica 
(u). 

 
 

 
Resolução   

a) Lembrando que a energia potencial de uma carga q em um potencia 
V é dado por: 

 
Impondo a conservação da energia, temos: 

 

 

 

 

 
 

b) Observe o gráfico abaixo, presente na folha de respostas. 

 
Dado que a velocidade dos íons é constante dentro do tubo, a 
velocidade será simplesmente a razão entre a distância percorrida 
pelo tempo: 

 

Obtemos  e  pelo gráfico acima. 
Portanto: 

 

 
c) Para calcularmos a razão entre as massas, devemos determinar as 
massas em função de parâmetros conhecidos. Como sabemos a 
energia cinética das moléculas (que são iguais, pois estão submetidas 
à mesma diferença de potencial e possuem a mesma carga) e a razão 
entre as velocidades, podemos isolar a massa em termos da 
velocidade e da energia cinética: 

 

Portanto, podemos agora determinar a razão pedida: 

 

O último passo nesta igualdade foi obtido sabendo que as energias 
cinéticas são iguais. Note que: 

 

Logo: 

 

 
d) A partir do resultado anterior e do fato que o enunciado nos 
informou , temos: 
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