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cIÊNcIaS HUMaNaS & cIÊNcIaS da NaTUREZa
LEIa aTENTaMENTE aS INSTRUÇÕES SEGUINTES
1. Este CADERNO contém 90 questões relativas às áreas de Ciências humanas e Ciências
da natureza.
2. Confira se o seu CADERNO contém a quantidade de questões mencionada na instrução
anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Preencha cuidadosamente o CARTÃO-RESPOSTA com os dados solicitados.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser
substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com
as letras , , ,
e . Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente
à opção escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Charles Le Burn. América, século XVII.

A preservação da mulher justificava um sacrifício pessoal, era então um dever do ideal de mulher romana, ou seja, era dever da mulher romana agir honestamente, cuidar adequadamente dos afazeres
domésticos e manter-se fiel e casta para o marido. Contudo, manter-se casta era também um bem, que uma vez conquistado deveria ser
preservado, mesmo que assim o fossem às custas de grandes sacrifícios individuais, como a perda da vida de nossa heroína.
Lucrécia espelhava, assim, alguns dos principais valores a serem
cultivados pelo ideal de mulher romana.
Alessandra Carbonero Lima. Exempla romanos: homens de gloria e mulheres
de honor. Disponível em: <http://hottopos.com>. Acesso em: 7 mar. 2016.

Uma das tradições populares sobre o fim da monarquia romana relata que o filho do rei, Sexto Tarquínio, ameaçou assassinar
a filha do prefeito de Roma, Lucrécia, e colocar o corpo junto a
um escravo morto, insinuando adultério. No fragmento, a virtude feminina romana é observada:
a na submissão.
b na honra.
c na autonomia.
d nos valores morais.
e na integridade física.
América. Charles Le Burn. Paris, 1619-1690.

A obra registra os povos nativos da América, seus trajes e costumes e o seu habitat. Ao mesmo tempo observamos que as
feições e formas do corpo humano, os cabelos anelados, revelam uma semelhança com os povos europeus. Dessa forma, a
obra, apesar de pretender retratar uma comunidade indígena,
viola a identidade do grupo, na medida em que:
a os indígenas são ao mesmo tempo espectadores e personagens.
B reproduz valores e padrões vigentes na sociedade europeia.
c há uma separação entre o indígena real e o bom selvagem.
d há o predomínio de um ambiente hostil e bárbaro.
e é fiel aos padrões culturais da sociedade mesoamericana.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4
A construção do gasoduto siberiano, que irá fornecer anualmente 38 milhões de metros cúbicos de gás natural à China, considerado
um símbolo da “nova era das relações sino-russas”.

Leia os mapas apresentados a seguir.

Disponível em: <www.dn.pt>. Acesso em: 8 mar. 2016.
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A construção desse gasoduto representa:
a uma tentativa de a China diversificar sua matriz energética
bastante dependente do carvão mineral e estreitar suas relações com a Rússia.
b uma forma de a Rússia aumentar os preços do gás natural
para fornecedores europeus.
c para a Rússia uma forma de ampliar suas exportações e reduzir seus sérios problemas econômicos.
d maior disponibilidade energética para a China, que não dispõe de combustíveis fósseis.
e o aumento da dependência chinesa dos hidrocarbonetos,
considerando que o país não investe em fontes alternativas de energia.
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O princípio que de entrada estabelecemos que devia se observar em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é […] a justiça. Ora nós estabelecemos […] que cada um deve
ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é a mais adequada.
PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007. p. 185.

707 km

Fonte: ÍSOLA, Leda e CALDINI, Vera Lúcia Moraes. Atlas
geográfico Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2009.

Os mapas permitem comparar diferentes formas de regionalização brasileiras nas quais se observa(m):
a terras na zona temperada do sul, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Centro-Sul.
b a abrangência da Amazônia aos estados das regiões Norte
e Centro-Oeste.
c o Centro-Sul, que não abrange estados da região Norte.
d que a região Sul está completamente localizada na zona
temperada do sul.
e a Amazônia, que está completamente localizada no hemisfério sul.

Esse trecho, extraído de A República, remete diretamente à
concepção de Platão, segundo a qual:
a a sociedade justa divide-se em trabalhadores, guerreiros e
filósofos.
b a justiça é a garantia da primazia dos direitos individuais.
c o bem comum é produzido pelos conflitos sociais.
d a ascensão dialética deve ser promovida pedagogicamente.
e o plano sensível é menos real do que o plano das ideias.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

[O cantor e compositor] Paul McCartney, 71, vai recuperar os direitos autorais de vários sucessos dos Beatles que tinham sido comprados por Michael Jackson (1958-2009) e pela Sony. A compra dos
direitos de canções como “Yesterday” e “Let it Be” foi feita há 30
anos. Desde então, todo o lucro arrecadado pela execução das músicas ia para Michael Jackson e para a gravadora, que continua recebendo pelos direitos.
Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

A leitura do texto nos permite observar que, no contexto do
capitalismo:
a os bens simbólicos (culturais) transformam-se em mercadorias.
b todos os aspectos da vida social são mercantilizados.
c a busca do lucro passa a visar apenas aos bens simbólicos.
d os cantores e compositores passam por um processo de
proletarização.
e a música perde o seu sentido social, transformando-se em
cultura popular.

Texto 1
Durante mais de cinco séculos, a região da península Balcânica esteve sob o domínio do Império Turco-Otomano. Essa região é marcada por intensos conflitos étnicos desde o século XIX, porém, inúmeros
povos subjugados conquistaram sua autonomia, como gregos, servos
e búlgaros, dando início a um processo de desagregação do império.
Texto 2
A partir da década de 1990, a antiga Iugoslávia esfacelou-se em
novos países, mas sem antes deixar um rastro de violência detonado
por sangrentas disputas políticas e étnicas. Cinco novos Estados foram criados ao redor da Sérvia, que permaneceu como o baluarte do
antigo conglomerado socialista, principalmente nos anos em que esteve sob o comando do presidente Slobodan Milosevic. Em fevereiro de 2008, depois de mais de uma década de conflitos e uma guerra
com ares de limpeza étnica que durou dois anos, a província de Kosovo
declarou, unilateralmente, a sua independência. A decisão dividiu as
opiniões da comunidade internacional e teve o repúdio da Sérvia.
Com a “independência” do Kosovo, o mundo todo voltou suas atenções para os Bálcãs mais uma vez.
Kosovo Independente. Veja.com. Disponível em: <http://
veja.abril.com.br>. Acesso em: 7 mar. 2016.

As disputas étnicas que marcam a história da península Balcânica,
e, particularmente, contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra
Mundial foram influenciadas:
a pelos movimentos nacionalistas.
b pela corrida imperialista.
c pelas políticas de unificação na Europa
d pelas revoluções liberais do século XIX.
e pelo surgimento do socialismo europeu.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

Portinari pagou caro por se ligar ao Estado Novo, aceitar suas numerosas encomendas, tornar-se produto de exportação e emblema
do país. […] Teria estado empenhado na grandificação do governo
que o apadrinhou o “homem brasileiro”, dentro daquela estratégia
nacionalista e populista que acompanha os totalitarismos […]. Por sucesso e dinheiro, teria traído seus ideais esquerdistas, servindo a um
regime de direita. Chamado aqui e ali de “pintor oficial”, passou a ser
tratado quase como um oportunista […]. Aproveitando seu patrocínio, Portinari não pintava a revolução vitoriosa, mas sim o povo miserável e sofrido. Reside aí a chave para a “absolvição” de Portinari:
foi ele que usou o Estado Novo e não ao contrário.
ARAÚJO, Olívio Tavares de. A “absolvição” de Portinari.
O Estado de São Paulo, 31 jul. de 2011.

Independente da polêmica envolvendo intelectuais, artistas e a
ditadura do Estado Novo, o que observamos na produção cultural característica do período é:
a a busca pela construção da brasilidade.
b o predomínio do modernismo conservador.
c a promoção da revolução social.
d a valorização do exótico sob a ótica do trabalhismo.
e a criação de uma comunidade alternativa, pacífica e homogênea.

O drama dos estrangeiros que se lançam ao desconhecido para salvar suas vidas, deixando familiares, amigos e carreira para trás não termina
quando os mais afortunados finalmente conseguem pisar em terra firme.
Quando chegam em outro país e este aceita abrigá-los, as dificuldades ganham outras dimensões. É preciso começar uma vida do zero, assimilando diferenças culturais e garimpando um posto no mercado de trabalho.
Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O texto mostra a situação dos refugiados pelo mundo, na qual
se observa:
a que essas pessoas, apesar de não serem bem-vindas ao país
de destino, são acolhidas por organismos governamentais.
b o início da realização de um sonho e o fim dos problemas
até então enfrentados pelos imigrantes.
c o acolhimento por parte de muitos países europeus que interpretam a chegada dos imigrantes como algo positivo para a multiculturalidade de seus países.
d que a chegada ao país de destino representa não só o fim
de um problema, mas também o início de outros, até mais
complexos.
e um lento processo de integração por parte dos imigrantes,
problemas atenuados pela disponibilidade de empregos
nos países de destino.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 12

A maioria dos programas de coleta seletiva atribuem bastante importância à educação da população relativa à questão do lixo. A educação não
se restringe à divulgação de informações: é preciso que estabeleça um
vínculo entre as pessoas e o meio ambiente, de forma a criar novos valores e sentimentos que façam com que as pessoas mudem de atitudes […].
O sucesso da coleta seletiva está diretamente associado aos investimentos feitos para sensibilização e conscientização da população. Quanto maior a participação voluntária nestes programas, menor
o custo da administração.
Disponível em: <www.techoje.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Meu amor parou
Em meio à greve
No congestionamento
Em meio à greve
[…]

Fellini. “Greve”

O trecho da canção (da banda paulistana Fellini) nos permite
observar que o seu contexto remete a uma situação de caráter urbano. O termo ou expressão que explicita esse dado é:
a “Amor”
b “Greve”
c “Em meio”
d “Congestionamento”
e “Parou”

QUESTÃO 13
Andre Goncalves/ Shutterstock

O texto destaca a importância da coleta seletiva de lixo, um
programa que envolve:
a a participação direta da população conscientizada da sua importância, sem a qual esse tipo de ação não teria sucesso.
b a educação da população pela contínua divulgação de informações como elemento garantidor do sucesso desse tipo de ação.
c o aumento da quantidade de informações que leva a
maior participação voluntária, aumentando os custos de
administração.
d a conscientização da população associada a ações por parte da
iniciativa privada, sem envolver entidades governamentais.
e uma participação direta de organismos governamentais
responsáveis pela destinação do lixo como elemento mais
importante.

Leia o trecho da letra da canção e a seguir responda à questão proposta.

QUESTÃO 11
Leia o texto.

O mesmo ocorre com os membros da cidade: nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não
pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou é um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero de sociedade.
ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 5.

Nesse trecho de A política, revela-se a tese aristotélica de que a:
a realidade moral procede das interferências divinas na sociedade.
b dualidade ontológica fundamenta as relações sociopolíticas.
c inclinação humana à agressividade é inibida na democracia
política.
d lógica deriva diretamente da vida ético-política.
e natureza humana realiza-se na sociedade política.

O monumento tem a forma de uma caravela estilizada, com três
grandes velas que se prolongam num bloco central, vertical, decorado de ambos os lados com baixos-relevos representando a bandeira de d. João I. No chão do espaço fronteiro a norte do monumento
encontra-se representada uma rosa dos ventos de 50 metros de diâmetro. Ao centro encontra-se um planisfério de 14 metros de largura, decorado com elementos vegetalistas, rosas-dos-ventos, bufões,
uma sereia, um peixe fantástico e Neptuno com tridente e trombeta montado num ser marinho. “Datas, naus e caravelas marcam as
principais rotas da expansão portuguesa, entre os séculos XV e XVI”.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 7 mar. 2016.

O monumento Padrão dos Descobrimentos eternizou as grandes navegações portuguesas. Historicamente, os elementos representados na obra demonstram:
a que as conquistas foram guerras santas.
b que as conquistas portuguesas foram marítimas e terrestres.
c a singularidade do fenômeno, único na Europa.
d o poder econômico da realeza e da nobreza portuguesa.
e as conquistas portuguesas corporificadas em figuras históricas.
6

SIMULADO Amarelo · CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

EM16_SIMAMARELO_HN.indd 6

15/06/16 14:50

QUESTÃO 14
Um fato curioso ocorreu no Recife em 1817, quando o imperador dos franceses já estava preso na ilha de Santa Helena. Tratava-se de uma hipotética conspiração, que tinha como finalidade trazer
Napoleão para o Brasil. Apesar de “misteriosa” e “suspeita”, essa
conspiração apresenta algumas pistas documentais, como a comprovação do desembarque de quatro franceses, em fins de 1817, no litoral do Nordeste.
Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 5, n. 55, abr. 2010, p. 30.

Independente de ser uma conspiração ou não o certo é que o
imperialismo napoleônico influenciou a história luso-brasileira.
Esse acontecimento pode ser comprovado na(o):
a decreto assinado por Napoleão, que facilitou as invasões
francesas na América.
b formação dos reinos ibéricos, composto por Espanha e Portugal e seu remanejamento para o Brasil.
c Tratado de Fontainebleau, que permitiu o domínio francês
no Brasil.
d transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em
1808.
e Bloqueio Continental decretado por Napoleão, que isolou
Portugal da Europa, fragilizando-o.

QUESTÃO 15
Segundo dados do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados), órgão ligado ao Ministério da Justiça, 2.077 sírios receberam
status de refugiados do governo brasileiro […]. Trata-se da nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil, à frente da angolana e da congolesa.
O número é superior ao dos Estados Unidos (1.243) e ao de países
no sul da Europa que recebem grandes quantidades de imigrantes ilegais — não apenas sírios, mas também de todo o Oriente Médio e da
África — que atravessaram o Mediterrâneo em busca de refúgio […].
Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O fato de o Brasil receber grande número de refugiados de diversos países significa:
a que o país possui uma política para refugiados mais avançada que aquela encontrada em países europeus e nos EUA.
b um acolhimento temporário por parte do governo brasileiro que espera repatriar os imigrantes logo que os problemas em seus respectivos países desapareçam.
c a promoção de facilidades por parte do governo brasileiro aos refugiados, não criando dificuldades para concessão
de vistos aos imigrantes.
d que os imigrantes, fugindo de perseguições religiosas, escolhem o Brasil, devido a sua grande diversidade cultural
e religiosa.
e resolver problemas de mão de obra qualificada já que os
imigrantes, principalmente sírios, apresentam elevada qualificação profissional.
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QUESTÃO 16

8

QUESTÃO 17

O modelo atual de gestão da produção, associado ao toyotismo, e as atuais tecnologias de vigilância do trabalho configuram uma
dimensão do que podemos chamar de sociedades de controle […].
A atual gestão da produção e as novas formas de controle do trabalho, associadas ao modelo toyotista, permitem a dispersão da produção e um aparente afrouxamento na disciplina experimentada no
modelo taylorista/fordista.

Para Bacon, o verdadeiro filósofo natural […] deveria seguir o
exemplo da abelha e trabalhar na acumulação sistemática de conhecimentos. […] “saber é poder” afirma Bacon, e repete constantemente essa máxima em todas as suas obras. […] O saber, para Bacon, é
apenas um meio seguro e vigoroso para conquistar o poder sobre a
natureza e não tem valor apenas em si mesmo.

Disponível em: <www.pucpr.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

ANDRADE, José Aluysio Reis de. Bacon. São Paulo: Abril Cultural, 2000. p. 11.

O texto mostra as relações entre a organização do trabalho e
vida social, nas quais se observa:
a uma sociedade contemporânea menos controlada, em virtude do modelo toyotista, mais flexível, se comparado aos
modelos taylorista/fordista.
b que o modelo toyotista criou maior flexibilização dos trabalhadores, melhorando sua qualificação e aumentando suas
chances no mercado de trabalho.
c que o toyotismo se apresenta como um sistema produtivo
moderno que dispensa a vigilância do trabalho.
d que a sociedade de controle resulta das tecnologias de vigilância do trabalho ao atual modelo de gestão da produção.
e que a dispersão da produção e o aparente afrouxamento da
disciplina são características do modelo taylorista/fordista.

O texto refere-se à concepção filosófica de Francis Bacon (1561-1626), de acordo com a qual o conhecimento acerca da natureza:
a deve revelar o princípio metafísico que fundamenta o conjunto da realidade natural.
b deve proporcionar melhores condições de vida para os seres humanos em sociedade.
c deve oferecer base científica para a legitimação do poder
político absoluto dos monarcas.
d deve buscar a fundamentação empírica das teses cosmológicas elaboradas pelos pré-socráticos.
e deve fundamentar filosoficamente o poder de uma classe
social sobre o conjunto da sociedade.

Leia o texto.
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QUESTÃO 18
studioVin / Shuttertstock

Observe a imagem e a seguir responda à questão proposta.

Considerando os estudos sobre cultura e sociedade, a imagem
remete ao conceito de:
a cultura material.
b cultura imaterial.
c alienação.
d anomia.
e solidariedade mecânica.

QUESTÃO 19
Texto 1
Disputas por territórios e pela livre navegação na região do Prata levaram o Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai a enfrentar a
República do Paraguai na Guerra da Tríplice Aliança, mais conhecida
como Guerra do Paraguai.
RESTIER, Renato. “Embarcações blindadas”. Revista de História
da Biblioteca Nacional. Ano 6, n. 70, jul. 2011, p. 34.

Texto 2
A Guerra do Paraguai foi fruto das contradições platinas, tendo
como razão última a consolidação dos Estados nacionais na região.
Essas contradições se cristalizaram em torno da Guerra Civil Uruguaia,
iniciada com o apoio do governo argentino aos sublevados, na qual o
Brasil interveio e o Paraguai também. Contudo, isso não significa que
o conflito fosse a única saída para o difícil quadro regional. A guerra
era uma das opções possíveis, e acabou por se concretizar, uma vez
que interessava a todos os Estados envolvidos. Seus governantes,
tendo por base informações parciais ou falsas do contexto platino e
do inimigo potencial, anteviram um conflito rápido, no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor custo possível.
DORATIOTO, Francisco. Maldita guerra: nova história da Guerra do
Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 93.

A existência de uma crise pontual e histórica na região platina
levou à eclosão da guerra, vista como solução para o problema crônico observado na (no):
a monopólio dos rios platinos, pelo Paraguai.
b surgimento do Uruguai, independente da Argentina e do
Brasil.
c disputa entre os países recém-formados pela região do rio
da Prata.
d uso indevido dos rios platinos, pelo Paraguai.
e fronteira dos Estados sul-americanos com exceção do Paraguai.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

A tecnologia é um dos principais fatores determinantes para a
manutenção de um sistema produtivo, ou seja, com base na tecnologia utilizada e dependendo do meio, se transforma um sistema de
produção em sustentável ou não, eficiente a ponto de se manter a
atividade produtiva, seja em caráter familiar ou mesmo empresarial.
Disponível em: <www.sober.org.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O texto aponta para a importância da aplicação tecnológica na
atividade agropecuária, no qual se observa:
a que a tecnologia aplicada é fundamental no processo de
territorialização da produção, tornando a atividade agropecuária mais produtiva e sustentável.
b uma relação entre a maior aplicação tecnológica na atividade agropecuária e a intensificação da degradação ambiental, sobretudo nos solos.
c maior eficiência da tecnologia em grandes propriedades
agropecuárias, não sendo aplicada em áreas relacionadas
à agricultura familiar.
d que novas tecnologias não devem ser aplicadas em áreas
amazônicas em virtude do risco de intensificarem o processo de desmatamento.
e uma grande necessidade em desenvolver técnicas agropecuárias sustentáveis que não devem adotar os meios tecnológicos já existentes.

QUESTÃO 21
Leia o texto.

Mais tarde, ao analisar com atenção o que eu era, e vendo que podia presumir que não possuía corpo algum, ou lugar onde eu existisse,
mas que nem por isso podia supor que não existia; e que, ao contrário,
pelo fato mesmo de eu pensar, apesar de que tudo o mais que alguma
vez imaginara fosse verdadeiro, já não teria razão alguma de acreditar
que eu tivesse existido; compreendi, então, que eu era uma substância
cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser,
não necessita de lugar algum, nem depende de qualquer coisa material.
DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 62.

Esse trecho do Discurso do método, obra do filósofo René
Descartes, exprime:
a o ceticismo metodológico cartesiano constatando o “eu”
como substância pensante.
b o esforço cartesiano em comprovar a inexistência de uma
realidade exterior à mente humana.
c a tese cartesiana, segundo a qual os seres humanos efetivamente são mentes sem corpos.
d o raciocínio cartesiano afirmando a existência de Deus com
base na ideia de perfeição.
e a revisão cartesiana inspecionando todas as etapas percorridas pelo pensamento.
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Leia o texto (uma situação de entrevista para um emprego na
cidade de São Paulo) e a seguir responda à questão proposta.

Em 2012, estava precisando […] trabalhar. Consegui uma entrevista e ao sair, minha mãe questionou o fato de eu sair com o [cabelo]
black power solto e com uma flor rosa choque. Ao chegar na empresa, a supervisora me olhou de cima abaixo com uma expressão que
achei que era “ruim”. No fim, ela me contratou dentre vários candidatos […] porque, segundo ela, eu tinha “muita atitude para assumir
minha cor e principalmente meu cabelo”.
Disponível em: <http://mulher.uol.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

A expressão “atitude para assumir minha cor e meu cabelo” pode ser entendida, do ponto de vista sociológico, como:
a a confirmação de que não há racismo ou preconceito no
Brasil contemporâneo.
b uma crítica às teorias de Darcy Ribeiro (1922-1997).
c uma crítica ao conceito de anomia de Émile Durkheim (1858-1917).
d uma crítica às teorias desenvolvidas por Florestan Fernandes (1920-1995).
e uma crítica ao conceito de democracia racial.

QUESTÃO 23
Na segunda metade do século XIX, a relação entre a Europa e
o Brasil sofreu uma crise diplomática, ocasionada:
a pelo fim do tráfico negreiro transatlântico.
b pelo não cumprimento do contrato de trabalho por parte
dos imigrantes europeus.
c pela existência de homens livres em uma ordem escravocrata.
d por uma política de branqueamento da população executada pelo Estado brasileiro.
e pela manutenção da escravidão após a Lei Eusébio de
Queirós.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

O fim do trabalho escravo no Brasil está inserido no processo
de expansão e consolidação do capitalismo ocidental. Para isso, houve a substituição da mão de obra escrava africana pela
imigrante marcada:
a pela criação do sistema de parceria que possibilitou o acesso às terras públicas.
b sobretudo pelo trabalho assalariado e compulsório nos grandes empreendimentos rurais.
c por uma transição progressista e equivocada determinada
pelos contratos de trabalho.
d pela permanência de uma estrutura econômica e social escravocrata e latifundiária.
e pela introdução da Lei de Terras que facilitou o acesso à terra aos estrangeiros.

QUESTÃO 25

As consequências de uma política urbana deficiente, e de uma
quase ausência de medidas de planejamento urbano ordenando as
atividades de uso do solo articulada com o sistema de transportes e
de circulação, são inúmeras e todas elas comprometem a mobilidade,
a acessibilidade e a sustentabilidade urbana.
Disponível em: <www.ambiente-augm.ufscar.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O espaço urbano passa por transformações constantes que
interferem de forma significativa na qualidade de vida das
populações. Essas transformações:
a resultam de políticas urbanas pouco eficientes e desconectadas das necessidades da população, relacionadas aos
sistemas de transporte e circulação.
b ocorrem em países que ainda apresentam processos de urbanização acelerada, caso daqueles que se encontram na
América Latina.
c envolvem principalmente a verticalização dos centros urbanos, considerando que a ineficiência dos transportes representa um fator secundário.
d envolvem a sustentabilidade urbana que depende de políticas habitacionais eficientes que garantirão melhor mobilidade nas cidades.
e mostram que a desconexão de políticas habitacionais e de
transportes não resultam em problemas ambientais urbanos.

QUESTÃO 27

As novas formas de organização da produção industrial resultam
de um longo processo de evolução desde as grandes empresas funcionalmente integradas do século XIX, sua evolução para a forma de
organização multidivisional no século XX, seguida do advento das
grandes empresas transnacionais e suas redes de subsidiárias, até as
formas que vêm se configurando, que se caracterizam como estruturas organizacionais de produção em redes de empresas.
Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O texto aponta para uma evolução global no processo de organização industrial caracterizado por:
a um provável retorno da atividade industrial global aos países de origem.
b uma diversificação cada vez maior do processo produtivo industrial em estruturas organizacionais de produção em rede.
c uma forma multidivisional nos modelos do século XX, com
vistas ao território chinês.
d procurar países que sejam membros de blocos econômicos
garantindo mercados consumidores.
e formas de organização que não sigam cadeias produtivas,
considerado um modelo obsoleto.

Leia o texto.

[…] nenhum homem, tendo visto apenas um único corpo mover-se após ter sido impelido por outro, poderia inferir que todos os
outros corpos mover-se-iam após um impulso semelhante.
HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre
os princípios da moral. São Paulo: Unesp, 2004. p. 75.

A leitura desse trecho da obra de David Hume revela-nos sua
tese de que:
a as inferências sobre causalidade são inúteis na condução
da vida humana.
b as noções de causa e efeito procedem da experiência e do
hábito.
c os conhecimentos científicos consistem em falsas especulações do real.
d os raciocínios humanos investigam apenas relações de
ideias.
e os efeitos sustentam-se em uma causa primeira da realidade.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Após a leitura do trecho da letra da canção, responda à questão proposta.
Você é tão moderno
Se acha tão moderno
Mas é igual a seus pais
É só questão de idade
Passando dessa fase
Tanto fez e tanto faz

Legião Urbana. “A dança”

Considerando o trecho citado e, em especial, o termo “moderno”, a letra da canção atribui às gerações mais jovens:
a o papel de continuidade e conservação social em relação
às gerações anteriores.
b o papel de mudança e transformação social em relação às
gerações anteriores.
c o papel de sustentação econômica e material das gerações
anteriores.
d o papel de manutenção dos valores religiosos e culturais
presentes nas gerações anteriores.
e o papel de crítica e transformação dos valores religiosos
presentes nas gerações anteriores.

QUESTÃO 29
Era permitido temer que a revolução, tal como Saturno, devorasse sucessivamente todos os seus filhos. Essa era a previsão do girondino Pierre Vergniaud, executado em 1793.
CAMPOS, Flavio de. A escrita da história. São Paulo: Escala Educacional, 2010. p. 113.

Uma nova constituição um tanto radicalizada, e até então retardada pela Gironda, foi proclamada. De acordo com este nobre documento, todavia acadêmico, dava-se ao povo o sufrágio universal, o
direito de insurreição, trabalho ou subsistência, e — o mais significativo — a declaração oficial de que a felicidade de todos era o objetivo
do governo e de que os direitos do povo deveriam ser não somente
acessíveis, mas também operantes.
HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 87.

A Revolução Francesa que derrubou a monarquia absolutista
e implantou uma república é melhor compreendida pelas suas
diferentes etapas. Baseando-se nos textos, podemos atribuir
uma dessas etapas e um agrupamento político, aí representados, à (ao):
a Convenção – jacobinos.
b Diretório – sans-culottes.
c Monarquia Constitucional – cordelies.
d Assembleia Nacional – terceiro estado.
e	República francesa – girondinos.
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A guerra Bôer foi a maior de todas as guerras coloniais travadas
na era imperialista moderna. Durou mais de dois anos e meio (11 de
outubro de 1899 a 31 de maio de 1902). A Grã-Bretanha forneceu
aproximadamente meio milhão de soldados, dos quais 22 mil foram
enterrados na África do Sul. O número total de perdas britânicas —
mortos, feridos e desaparecidos — foi de mais de 100 mil. Os próprios bôeres mobilizaram quase 100 mil homens. Perderam mais de
7 mil combatentes e quase 30 mil pessoas nos campos de concentração. Um número não especificados de africanos lutou dos dois lados.
Não se registram suas perdas, mas provavelmente atingiram dezenas de milhares.
ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. “A partilha da África e a resistência
africana”. In: Ciênc. let., Porto Alegre, n. 44, p. 77-98, jul./dez. 2008.

A nova conquista da África teve um caráter violento e não respeitou a unidade linguística e cultural preexistentes das populações locais. O conflito imperialista revela:
a que a África foi palco de intensas disputas entre os estados
europeus.
b uma superioridade do Império Britânico diante da Europa.
c a existência de focos de resistência africana diante do conquistador.
d que coube à Inglaterra o papel de pacificador da África.
e de forma unilateral que os africanos foram os únicos perseguidos.

QUESTÃO 31
A vida humana hoje está cada vez mais prolongada. Temos uma
população de idosos que está aí graças à tecnologia. Essa população
tem necessidades sociais específicas e, com elas, surgem várias formas de atendimento, desde entretenimento para idosos até a questão
do atendimento à saúde, da convivência dessas pessoas, que antigamente ficavam isoladas.
Disponível em: <www.ihuonline.unisinos.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Novas tecnologias são responsáveis pelo aumento na expectativa de vida, provocando transformações na sociedade, nas
quais se verifica:
a que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas em virtude de sua longevidade.
b o aparecimento de novas tecnologias que surgiram para aumentar a expectativa de vida, mas, ao mesmo tempo, não
serviram para melhorar a qualidade de vida dos idosos.
c que os idosos representam um grupo muito específico e de
difícil abrangência para o mercado de lazer e turismo.
d o envelhecimento cada vez maior da população, capaz de
integrar-se completamente no mercado de consumo, criando novas expectativas na sociedade.
e que os gastos com previdência social e saúde podem ser
diminuídos, afinal a população está vivendo mais.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

Para gerar energia, o Brasil registra emissão de gases do efeito
estufa 32% abaixo da média mundial, aponta o Ministério de Minas e
Energia (MME). Isso significa que a matriz energética brasileira produziu menos gás carbônico (CO2) para fornecer a mesma energia que
boa parte do planeta.
Disponível em: <www.brasil.gov.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

A menor emissão de gases do efeito estufa emitidos pelo Brasil
em relação à média mundial é resultado:
a do uso de fontes hidráulicas, biomassa e algumas fontes
alternativas.
b da reduzida produção de energia no Brasil.
c de programas brasileiros relacionados ao combate à poluição.
d do aumento do uso de veículos elétricos no transporte
coletivo.
e do uso cada vez maior da energia nuclear pela atividade
industrial.

Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

Então você comprou um smartphone lindo e quase perfeito no
ano passado e hoje ele parece uma lata velha — mesmo que continue funcionando como antes. Bem, você não é o único. O avanço tecnológico é tão grande que, na média, laptop, celular, tablet e outras
bugigangas são vendidos para satisfazer o consumidor mais exigente por, no máximo, dois anos.
Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Uma das consequências advindas do processo descrito no trecho citado é:
a a relação direta entre desenvolvimento tecnológico e a melhoria da qualidade de vida da população.
b o denominado fim da sociedade do consumo.
c o aumento da produção de resíduos sólidos.
d a substituição dos televisores pelos aparelhos celulares.
e o aumento da desigualdade econômica nos países mais desenvolvidos.

QUESTÃO 33
Pode-se dizer que a história universal é a representação do espírito no esforço de elaborar o conhecimento de que ele é em si mesmo. E, como a semente carrega em si toda a natureza da árvore, o
sabor e a forma dos frutos, assim os primeiros traços do espírito já
contêm também, virtualmente, toda a história.
HEGEL, F. Filosofia da história. Rio de Janeiro: UnB, 2008. p. 24.

O filósofo alemão Friedrich Hegel ocupa importante posição no âmbito da filosofia da história, concebendo a história como:
a movimento dialético do espírito em direção à sua forma absoluta.
b processo racional orientado para a execução do liberalismo político.
c realização terrena dos desígnios fixados pela cidade de
Deus.
d extensão das leis naturais para as lutas de classes nas sociedades.
e soma lógica das vontades dos seres humanos individuais.
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QUESTÃO 35
Johann Moritz Rugendas. Engenho de açúcar, 1835.

Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América Latina a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela liberdade e glória.
Simon Bolívar. Carta da Jamaica, 1815.

Dos ricos é e foi fácil, desde a independência, o governo. Os pobres foram soldados, milicianos nacionais, votaram como o patrão
mandou, lavraram a terra […]. Os pobres gozaram da gloriosa independência assim como os cavalos que em Chacabuco e Maipu avançaram contra as tropas do rei.
Santiago Arcos. In: GALEANO, Eduardo. As caras e as
máscaras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

Obra Engenho de açúcar, Johann Moritz Rugendas, 1835.

O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque
traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se
for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionadamente
se estima os títulos entre os fidalgos do Reino.
André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 1711.

A atividade açucareira se caracterizava como um empreendimento bastante complexo. Nesse sentido, a imagem e o texto
se complementam, na medida em que:
a revelam uma contradição entre o mundo do trabalho e do
engenho.
b o desempenho dos engenhos gera desenvolvimento da sociedade.
c estabelecem uma relação entre renda e poder no Brasil
colonial.
d traduzem um universo social ruralizado, diversificado, escravagista e descentralizador.
e houve uma superação nas formas de produção do açúcar,
alterando a organização e o poder na sociedade.
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QUESTÃO 36

As duas contribuições, a afirmação de Bolívar, que liderou as
guerras de independência da América espanhola, e a visão critica do historiador Eduardo Galeano no século XX colaboram
para avaliarmos criticamente a sociedade latino-americana.
A trajetória dos movimentos de independência revela:
a um caráter fragmentário, influenciado pelos interesses dos
chapetones e, ainda hoje, presente nos estados latino-americanos.
b que a luta dos criollos pretendiam libertar os indígenas e
combater a elite espanhola, representada pelos chapetones,
que propunham o acesso à terra aos indígenas, protelada
até hoje.
c um projeto de independência unificado e articulado com
os diferentes povos americanos, mas que acabou respondendo à lógica colonialista norte-americana.
d que o processo de independência foi liderado pelos criollos,
elite colonial, que defendia seus interesses locais e de grupo, sem compromissos com a situação dos menos favorecidos.
e a fragilidade dos povos nativos da América Latina, que se
perpetuou após a independência em decorrência da manutenção da escravidão nas ex-colônias hispânicas.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

Esta sopa de lama tóxica que desce no rio Doce e descerá por
alguns anos toda vez que houver chuvas fortes e irá para a região litorânea do Espírito Santo, espalhando-se por uns 3.000 km² no litoral norte e uns 7.000 km² no litoral ao sul, atingindo três Unidades de
Conservação marinhas […].
Os minerais mais tóxicos e que estão em pequenas quantidades
na massa total da lama, aparecerão concentrados na cadeia alimentar por muitos anos, talvez uns 100 anos.
Um hectare de criadouro marinho equivale a 100 quilômetros de
floresta tropical primária.
Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Os problemas ambientais provocados pelo rompimento da
barragem de resíduos em Mariana (MG) em novembro de 2015
são avaliados como:
a de grande impacto e devem ser superados em reduzidos
períodos de tempo.
b um grande problema ambiental que deve se estender por
anos, comprometendo ambientes terrestres e aquáticos.
c bastante graves mas que serão atenuados pelo andamento de eficientes processos de despoluição.
d de grande impacto social, mas de reduzido impacto ambiental, já que resíduos minerais são facilmente absorvidos
pela natureza.
e um impacto bastante grande para ambientes aquáticos, mas
que não podem ser comparados àqueles que ocorrem em
florestas tropicais.

Leia o texto.

E não se pode ter razão para chamar de não ordenada uma república dessas, onde há tantos exemplos de virtù; porque os bons
exemplos nascem da boa educação; a boa educação, das boas leis; e
as boas leis, dos tumultos que muitos condenam sem ponderar: porque quem examinar bem o resultado deles não descobrirá que eles
deram origem a exílios e violência em desfavor do bem comum, mas
sim a leis e ordenações benéficas à liberdade pública.
MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 22.

Esse texto de Nicolau Maquiavel (1469-1527) remete-nos diretamente à sua:
a defesa da unidade política italiana.
b concepção de que os conflitos sociais são inerentes à política.
c rejeição a todas as formas de absolutismo monárquico.
d convicção de que a luta de classes elimina um modo de produção.
e convicção de que o governante deve mentir para preservar
seu poder.

QUESTÃO 39
Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

O celular deve ocupar o lugar que hoje pertence ao internet
banking no atendimento bancário, que por sua vez substituiu grande
parte das transações feitas pessoalmente nas agências. A perspectiva faz os bancos investirem cada vez mais em tecnologia. Pesquisa da
Febraban (Federação Brasileira de Bancos) mostra que os recursos
destinados a esse fim saltaram, em dez anos, de R$ 4 bilhões anuais
para R$ 20,6 bilhões no Brasil [dados de novembro de 2014]. Entre as
transações on-line, o mobile banking é o canal que mais cresce no país.
Renan Marra. Transação bancária por celular é nova fronteira do atendimento,
3 nov. 2014. Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

A leitura do texto nos permite observar que:
a os meios de comunicação digitais estabelecem, no mundo contemporâneo, novas formas de interação social e econômica.
b os meios de comunicação digitais geraram, nos últimos dez
anos, mais desemprego que postos de trabalho.
c o uso de tecnologia digital tem implicado crises econômicas cíclicas no setor bancário.
d o uso de tecnologia digital implicou o fim do atendimento
das agências bancárias físicas.
e os meios de comunicação digitais não alteram, no mundo
contemporâneo, as formas de interação social e econômica.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

A história da Antiguidade Clássica é a história das cidades, porém, de cidades baseadas na propriedade da terra e na agricultura.
Karl Marx. Formações econômicas pré-capitalistas.

Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e
mais nada […] Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de
outro, mas embora sejam chamados senhores do mundo, não têm um
único torrão de terra que seja seu.

Desde o inicio da Revolução Industrial, Londres foi a primeira grande preocupação com o potencial técnico científico destrutivo da humanidade e do meio ambiente. No final da Segunda Guerra, com o
lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de milhares de pessoas, o mundo ficou chocado e surpreendido com o potencial de destruição que havia se atingido com
o crescimento tecnológico e industrial.
Disponível em: <www.egov.ufsc.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Tibério Graco. Apud: Perry Anderson. Passagem da Antiguidade ao Feudalismo.

A concentração de terras e a acúmulo de riquezas nas mãos da
aristocracia provocava graves tensões sociais, sobretudo pela
existência de uma enorme população livre, sem meios de sobrevivência. Dois reformadores sociais destacaram-se no combate
aos privilégios, os irmãos Tibério e Caio Graco, que pretendiam:
a estender o direito de cidadania a todos os homens, maiores de 21 anos – direitos políticos.
b extinguir a escravidão e promover o acesso à terra aos ex-escravos e plebeus – inclusão social.
c subsidiar a produção agrícola de gêneros de primeira necessidade, como o trigo à toda a população – subsídios agrícolas.
d transformar os grandes latifúndios e terras públicas em pequenas propriedades rurais – reforma agrária.
e redistribuir entre a população mais pobre propriedades rurais que ultrapassassem determinada extensão – combate
aos latifúndios.

O século XX produziu conflitos irreparáveis para a história. As
razões desses conflitos evidenciam:
a um constrangimento pelo uso racional do território.
b um conflito entre a ciência e a tecnologia.
c uma instrumentalização do meio natural sobre o ser humano.
d a sacralização do meio ambiente frente à tecnologia.
e a expansão da consciência ambiental no mundo ocidental.

QUESTÃO 42
A ruptura em uma tubulação da empresa Anglo American Fosfatos Brasil causou o vazamento do gás dióxido de enxofre […]. Os
funcionários foram retirados do local e cerca de 80 pessoas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Central e outras unidades de saúde do
município com irritação nos olhos, nariz, garganta, mal-estar e tontura.
Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 8 mar. 2016.

A emissão de gases tóxicos na atmosfera, resultantes da atividade industrial resulta na chuva ácida que provoca:
a alterações climáticas locais em virtude da presença de componentes ácidos na atmosfera.
b problemas de saúde em seres humanos, mas sem registros
de ocorrências de danos ambientais.
c danos ambientais em áreas de sua ocorrência, mas que também podem ser registrados em locais distantes daqueles
de seu local de origem.
d sérios danos ambientais em formações vegetais, mas sem
afetar ambientes aquáticos como rios e lagos.
e danos em ambientes aquáticos e terrestres, sem, porém,
afetar áreas urbanas.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Na década de 1970, intensos processos de devastação ambiental começaram a ser detectados na África, especialmente ao sul do
deserto do Sahara, região conhecida como Sahel. A situação se caracterizava pela pobreza, fome e destruição de recursos naturais vitais (água, vegetação e solo).
Esse processo destrutivo passou, então, a ser chamado de
desertificação. Constatou-se, logo em seguida, que tal fenômeno não
ocorria exclusivamente na África, mas se estendia a todos os outros
continentes, em países com clima árido e semiárido.

Inclusão digital pode ser considerada como democratização das
tecnologias. Esse assunto tem sido muito repercutido no Brasil pelas
dificuldades encontradas para a implantação. Incluir uma pessoa digitalmente não apenas “alfabetizá-la” em informática, mas sim fazer
com que o conhecimento adquirido por ela sobre a informática seja
útil para melhorar seu quadro social. Somente colocar um computador na mão das pessoas ou vendê-lo a um preço menor não é, definitivamente, inclusão digital.

Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Disponível em: <http://caminhoinclusaodigital.wikidot.com>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Entende-se que o processo de desertificação descrito no texto está relacionado:
a a causas naturais que levam a uma série de problemas
de ordem econômica e social.
b a mudanças climáticas globais relacionadas à formação de
massas de ar úmidas.
c ao avanço da agricultura irrigada em áreas desérticas que
leva a alterações climáticas.
d a uma série de problemas relacionados ao uso inadequado
dos solos e desmatamento.
e ao rápido processo de urbanização que ocorre na região levando a processos de desmatamento.

A leitura do texto nos permite verificar que, no Brasil:
a a noção de inclusão digital envolve aspectos econômicos,
sociais e educacionais.
b os processos de inclusão digital não têm ocorrido no Brasil
contemporâneo.
c inclusão digital é um processo fundamentalmente educacional.
d a noção de inclusão digital envolve fundamentalmente aspectos econômicos.
e os processos de inclusão digital têm ocorrido apenas nos
grandes centros urbanos do Brasil.

QUESTÃO 44

Com base na leitura do texto, responda à questão proposta.

QUESTÃO 46

Investigadores norte-americanos consideraram que o efeito das
alterações climáticas pode levar ao desaparecimento, a longo prazo,
de grandes cidades como Xangai, Bombaim e Hong Kong, mesmo se
o aquecimento global for limitado a 2 °C […].
Se o aumento na temperatura for de 4 ºC, o fenômeno vai ameaçar
600 milhões de habitantes. “Um aquecimento de 2 ºC representa uma
ameaça à existência, a longo prazo, de muitas grandes cidades e regiões
costeiras”, disse Ben Strauss, um dos autores do estudo.
Disponível em: <http://noticias.r7.com>. Acesso em: 8 mar. 2016.

O texto apresenta questões que envolvem o aquecimento global e suas consequências, no qual os fatos estão relacionados:
a a problemas ambientais de ordem natural não ligados a
ações antrópicas, que poderão comprometer a existência
de uma série de cidades litorâneas.
b ao alagamento de cidades, comprometendo a economia
de áreas urbanas, mas sem comprometimentos a ecossistemas litorâneos.
c ao uso contínuo de combustíveis fósseis que provocam o
aumento médio na temperatura global, levando a uma série de consequências de ordem global.
d a mudanças no nível dos oceanos relacionadas a transformações que ocorrem na dinâmica de circulação de correntes marítimas, em virtude dos movimentos de placas tectônicas.
e a ocupações irregulares de áreas litorâneas sujeitas à inundações, em virtude de processos erosivos considerados
naturais.

Um hábito comum na cozinha para evitar que formigas entrem
dentro de um açucareiro é colocá-lo no centro de um prato com
água e um pouco de detergente. Na ausência do detergente,
as formigas conseguem “caminhar sobre a água”.
Essa diferença de comportamento se deve à:
a mudança do tipo de interação intermolecular da água.
b reação química que acontece entre a água e o detergente.
c diminuição da tensão superficial por causa do aumento do
volume.
d presença de uma substância na pata da formiga que é dissolvida pelo detergente.
e diminuição da tensão superficial da água pela diminuição
da intensidade da interação intermolecular.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Os problemas da escassez da água são enfrentados por países de
todo o mundo em decorrência do desenvolvimento desordenado das
cidades, da poluição dos recursos hídricos, do crescimento populacional e industrial, entre outros. Esses fatores geram um aumento na
demanda pela água, provocando o esgotamento desse recurso. […]
Essa solução pode ser, por exemplo, reuso e reaproveitamento
de água de chuva para fins não potáveis, no caso das áreas rurais. […]
Disponível em: <www.ecycle.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Levando em consideração o texto, a água de reúso pode ser
usada em:
a irrigação paisagística.
b indústrias alimentícias.
c produção de refrigerantes.
d assepsia de ambientes hospitalares.
e diluição para salga de carnes.

QUESTÃO 48
Os antigos relógios mecânicos de pêndulo apresentavam uma
massa suspensa por uma haste fina que oscilava. Neles, um sistema de engrenagens acoplava o pêndulo aos ponteiros do
relógio de tal maneira que, toda vez que o pêndulo executava determinado número de oscilações, o relógio marcava um
minuto a mais.
Calcule o número de oscilações realizadas por um pêndulo de
62,5 cm no intervalo de um minuto. (Considere π = 3 e g = 10 m/s2)
a 20
b 30
c 40
d 50
e 60
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Quando a temperatura de um pneu aumenta muito, podem-se
formar gotículas de água em seu interior, por causa da condensação do vapor-d’água contido no ar usado no seu enchimento,
causando problemas no balanceamento das rodas. Esse problema pode ser evitado enchendo-se os pneus com gás nitrogênio.
Um pneu com 30 libras por polegada quadrada, em temperatura ambiente de 27 °C, comporta um volume de 60 litros. Após
um vazamento, sua pressão passou a ser 25 libras por polegada
quadrada, na mesma temperatura. A porcentagem de nitrogênio que vazou é de, aproximadamente:
a 17%
b 26%
c 38%
d 74%
e 83%

QUESTÃO 50
Cerca de 110 mil moradores de cinco cidades da região de Ribeirão Preto não contam com nenhuma proteção do flúor na água para
combater as cáries. [...]
O alerta consta em estudo feito em conjunto pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), USP e a Unicamp, que analisou a fluoretação de praticamente todos os municípios paulistas. Em
9,2% das amostras, a concentração de flúor é menor que 0,4 partes
por milhão, o que não apresenta nenhum benefício à população. [...]
No Estado de São Paulo, a concentração ideal é entre 0,6 e 0,8
partes do milhão. Estudo da USP apontou que abaixo de 0,44 não
há eficácia alguma.
Disponível em: <www.jornalacidade.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

De acordo com o texto, para que a concentração de flúor nas
cidades analisadas atinja o valor mínimo recomendado pela
USP para que a fluoretação seja eficaz, ela deverá aumentar:
a 10%.
b 20%.
c 30%.
d 40%.
e 50%.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

As modernas usinas de açúcar e álcool são hoje denominadas
biorrefinarias. Isso porque, além de produzirem etanol, sacarose e poli-hidroxibutirato, podem ainda produzir outras substâncias químicas cujas fontes naturais não são renováveis, após
algumas reações químicas. Veja algumas dessas transformações, na figura a seguir.

Etileno

OH
Bioetanol

O
H
Acetaldeído

O
OH
Ácido acético

Etilenoglicol
Dietilenoglicol
Óxido de etileno
Éter etílico
Polietileno
Monoetanolamina
Dicloroetileno
1,2-etanodiamina

Durante uma aula sobre calorimetria, o professor perguntou a
seus alunos porque no verão é comum o uso de ventiladores
para atenuar a “sensação de calor”. A resposta correta é que
o ventilador:
a diminui a temperatura do ambiente, resfriando a pele.
b aumenta a concentração de vapor sobre a pele, resfriando-a.
c diminui a evaporação do suor, ficando este sobre a pele,
resfriando-a.
d transfere o frescor do ar para a pele, diminuindo sua temperatura.
e diminui a quantidade de suor sobre a pele, aumentando a
evaporação.

Ácido acético
Butanol
Acetato de butila

Cloroetano
Acetato de celulose
Acetamida
Anidrido acético
Carbonato de dietila
Butadieno

Analisando o composto de partida e as substâncias intermediárias ou finais, observa-se um erro na transformação:
a da sacarose que, por fermentação alcoólica, dá origem ao
bioetanol.
b de bioetanol em etileno, em uma reação de desidratação
intramolecular.
c do ácido acético em anidrido acético, por uma desidratação intramolecular.
d do acetaldeído em ácido acético, com aumento do estado
de oxidação do carbono insaturado.
e do ácido acético, que reage com o butanol formando o acetato de butila em uma reação de esterificação.

QUESTÃO 53
Para a conservação do sêmen bovino usado em inseminação artificial, deve-se colocá-lo em nitrogênio líquido e mantê-lo a uma temperatura de 78 K. Um técnico de laboratório dispõe apenas de um
termômetro graduado na escala Fahrenheit. Qual é a temperatura
que deverá marcar seu termômetro para a conservação do material?
a –412 °F
b –351 °F
Carbonato
c –319 °F
d –273 °F
e –78 °F
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QUESTÃO 54
Observe o mapa a seguir.

Esse mapa, fornecido pela Anvisa, mostra a distribuição de uma
parasitose bem conhecida no Brasil e em várias regiões do mundo. Esse parasita é responsável por uma patologia com manifestações cíclicas, produzidas por substâncias químicas. Em seu
ciclo, os seres humanos são considerados hospedeiros intermediários, algo bem incomum em nossas parasitoses.
Apresenta como vetor um animal hematófago da ordem Diptera
e da família Culicidae. Esse animal inocula os parasitas por ocasião do seu repasto sanguíneo.
Como o gráfico carecia de informações, alguns estudantes de
medicina sanitária propuseram cinco possibilidades para indicar o parasita, a condição populacional da patologia na América do Sul e a explicação para essa condição. A possibilidade
que pode ser usada corretamente no mapa é:
a plasmódio, endêmica, concentra-se em uma área geográfica restrita desse continente.
b flebótomo, peste, ocorre nas regiões mais quentes do continente.
c HIV, epidemia, ocorre na maior parte do continente.
d vírus da dengue, surto, apresenta ocorrência em áreas
pequenas.
e hemíptero, pandemia, ocorre em todo o continente.
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QUESTÃO 55
A manutenção dos batimentos cardíacos em situação de repouso pode ser explicada pelo(s):
a estímulos vindos das vias simpáticas do sistema nervoso
central.
b estímulos vindos das vias parassimpáticas do sistema nervoso central.
c controle estabelecido por meio de taxas mínimas de adrenalina.
d controle exercido pelo nó sinoatrial do coração.
e controle exercido pelo nó atrioventricular do coração.

QUESTÃO 56
A chegada de passarinhos sobre algumas árvores de matas
brasileiras e o hábito de essas aves defecarem constantemente, principalmente antes do voo, possibilitam a germinação e
o desenvolvimento de uma pequena e aparentemente inofensiva planta sobre o caule da árvore. O desenvolvimento dessa planta, conhecida popularmente como erva-de-passarinho
ou enxerto-de-passarinho, leva à penetração de suas raízes no
caule da planta hospedeira, em busca de um tecido constituído de células lignificadas em forma de tubos, local de onde retira alimento. Pode-se classificar essa relação como:
a holoparasitismo, pois a planta retira todo seu sustento desse parasitismo.
b holoparasitismo, pois parte de seu sustento será retirado
de suas atividades metabólicas.
c hemiparasitismo, pois parte de seu sustento será retirado
de suas atividades metabólicas.
d hemiparasitismo, pois a planta, por esse comportamento,
retira todo seu sustento da planta parasitada.
e holoparasitismo, por causa do caráter social desse parasitismo,
considerando que a planta em questão usa dois hospedeiros.
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QUESTÃO 57
Novas gasolinas de ultrabaixo teor de enxofre
lançadas em todo o Brasil
Este ano, disponibilizamos em todo o território nacional as novas gasolinas comum e premium, de ultrabaixo teor de enxofre. Essas
novas gasolinas são S-50 porque possuem teor máximo de enxofre
(massa molar = 32 g/mol) de 50 mg/kg ou partes por milhão (ppm) –
o que representa uma redução de 94% em relação ao teor de enxofre
das gasolinas anteriormente comercializadas. Isso possibilita a introdução de veículos dotados de modernas tecnologias para o tratamento de emissões e a redução de 35.000 toneladas/ano das emissões
de óxidos de enxofre (SOx).
Disponível em: <http://fatosedados.blogspetrobras.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Com o consumo dessa nova gasolina, qual será, aproximadamente, a massa em mg, de ácido sulfúrico (massa molar = 98 g/mol)
que deixará de ser lançada na atmosfera por kg de gasolina consumida, supondo rendimento de 100%?
a 1,53
b 15,3
c 153
d 1,53 ⋅ 103
e 1,53 ⋅ 104

QUESTÃO 58
A emissão de gás carbônico, provocada pela queima de diferentes combustíveis fósseis usados pela sociedade, aumenta sua
concentração na atmosfera, implicando um aumento da temperatura da Terra, desencadeando diversos efeitos nas quatro esferas do planeta (hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera). Para
evitar ou diminuir a emissão desse gás para a atmosfera, a comunidade científica busca várias alternativas para sequestrar o
carbono emitido, cada uma com seus prós e contras.
Uma das relações corretas sobre esse assunto é que:
a os reservatórios de água das usinas podem atuar como um
sumidouro de gás carbônico, porque há formação de equilíbrio químico que promoverá aumento da concentração de
OH– da água dos reservatórios.
b a queima dos combustíveis fósseis devolve para a atmosfera carbono que estava no subsolo por causa do soterramento de material orgânico que se transforma, ao longo do
tempo, sob condições específicas.
c uma das alternativas para o sequestro de carbono pode ser
a injeção do gás carbônico liberado, de volta para o subsolo de campos petrolíferos, porque o solo arenítico é impermeável, impedindo seu retorno de volta à atmosfera.
d a fotossíntese é um processo natural de sequestro de carbono, já que a reação entre gás carbônico e água libera energia e produz oxigênio molecular e um carboidrato.
e o sequestro de carbono pode ser realizado pela sequência
de reações a seguir, mas com o inconveniente da formação de monóxido de carbono, um poluente atmosférico.
CO2 + H2 x CO + H2O
CO + 2H2 x H3COH
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QUESTÃO 59
Um forno elétrico cujas especificações são 3.600 W e 120 V foi
instalado em um local distante de uma tomada elétrica. Para que
sua instalação seja finalizada, é necessário o uso de uma extensão. A corrente elétrica que percorrerá a extensão será igual a:
a 10 A
b 15 A
c 20 A
d 25 A
e 30 A

QUESTÃO 60
Um apicultor possui um ohmímetro — instrumento usado para a medida de resistência elétrica — e deseja usá-lo como
termômetro. Para isso, colocou-o em contato com seu corpo
(36 °C) e mediu o valor de 10 Ω. Posteriormente, colocou-o
em contato com água em ebulição, obtendo uma leitura de
26 Ω. Considerando que a relação entre as grandezas medidas seja linear, no preparo de uma porção de mel, a indicação do ohmímetro foi 15 Ω. Qual é a temperatura dessa
porção de mel?
a 15 °C
b 23 °C
c 36 °C
d 45 °C
e 56 °C
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QUESTÃO 61
Estudaram os tamanhos padrões de uma criação de camarões
de água doce, que podem variar de 15 cm até 45 cm. A seguir,
conclui-se que a determinação do peso dos animais se dá por
herança poligênica e que cada alelo efetivo contribui com 5 cm
no tamanho dos animais. Como os animais apresentam um padrão ideal de venda e consumo em torno de 35 cm, o genótipo que produz o tamanho ideal é:
a AABBCc
d AabbCc
b AaBBcc
e AaBbCc
c AABbCc

QUESTÃO 62
Alguns cuidados normalmente ensinados em floriculturas para
aumentar o tempo de duração de flores são:
• Colocá-las em um balde grande e cortar com uma tesoura, dentro da água, 2 cm aproximadamente da base do talo de cada flor.
• A seguir, usar um vaso com água desclorada próximo ao balde e, com cuidado, passar as flores para o vaso, levantando-as
com a haste para cima e a flor para baixo, somente desvirando já com a haste próxima à água do vaso.
A explicação correta para esse cuidado é:
a com o corte, a flor passou a apresentar uma haste menor, facilitando a ascensão da água até as suas partes finais.
b com o corte, ocorreu a abertura de alguns vasos floemáticos comumente comprimidos nos procedimentos realizados na floricultura.
c com o método, retira-se a base das hastes sabidamente
compostas por tecidos danificados na colheita das flores,
melhorando a passagem de água.
d dessa forma, eliminam-se as bolhas de ar provenientes do
esvaziamento das extremidades dos vasos xilemáticos, retomando a solução de continuidade para a água.
e eliminação de pequenos calos de carboidratos conhecidos
como calose, que obstruem os vasos.
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QUESTÃO 63
Leia com atenção um trecho da música “Os alquimistas estão
chegando”, de Jorge Ben Jor:
[...]
Executam segundo as regras herméticas
Desde a trituração, a fixação
A destilação e a coagulação...
Trazem consigo, cadinhos
Vasos de vidro, potes de louça
[...]

Nesse trecho são citados alguns procedimentos e equipamentos largamente usados em laboratórios que estudam as ciências
da natureza. Uma associação correta de um trecho da música a
um procedimento usada na ciência é a(o):
a determinação da quantidade de uma substância com base
em uma solução com concentração conhecida.
b separação dos componentes de uma mistura líquido-líquido heterogênea.
c aumento da rapidez de uma reação provocado pelo aumento da superfície de contato.
d formação de um sistema aberto, ou seja, com troca de massa e energia.
e usado em estações de tratamento de água para eliminação
de organismos patogênicos.

QUESTÃO 64
As baterias conhecidas comercialmente com o nome de níquel/
cádmio não devem ser descartadas no lixo doméstico ou em
qualquer parte do meio ambiente. As semirreações que ocorrem durante a descarga nessa pilha são:
–
w Cd(OH)2(s) + 2 e–
Cd(s) + 2OH (aq.)
–
–
2NiOOH(s) + 4H2O(,) + 2e w 2Ni(OH)2 ⋅ H2O(s) + 2OH (aq.)
Alguns estudos mostram que o cádmio, quando ingerido em
altas doses, causa severas irritações na parede estomacal, provocando vômitos e diarreias, e, quando inalado, produz graves
irritações nos pulmões. Já o níquel, quando em contato com a
pele, pode causar dermatites. Segundo alguns estudos, a inalação do níquel pode aumentar o risco de câncer pulmonar,
pois esse metal atua na enzima DNA polimerase, substituindo
os átomos de zinco e magnésio, influindo no funcionamento
da enzima e interferindo na replicação do DNA.
Durante a descarga dessas pilhas há formação, no cátodo, de
espécie química que:
a atua na divisão celular e provoca dermatite quando em con–
no ânodo.
tato com a pele, e OH (aq.)
b causa irritação na parede estomacal e pulmões além de atuar
na divisão celular.
c provoca irritação na parede estomacal e pulmonar, e, no
ânodo, de metal que atua na divisão celular.
d atua na divisão celular, e, no ânodo, de espécie química que
produz irritação na parede estomacal e pulmonar.
e forma irritação na parede estomacal e pulmonar, e 2OH –
(aq.)
no ânodo.
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QUESTÃO 65
Uma rodovia que foi construída recentemente apresenta uma
curva circular horizontal de raio 50 m. Para que um veículo a
execute com segurança, deverá mover-se com velocidade constante igual a 54 km/h e, para isso, uma placa foi fixada na entrada da curva. Antes da liberação da curva para a circulação
de veículos, foram feitos testes para verificar o coeficiente de
atrito do piso. Adotando g = 10 m/s2, o coeficiente de atrito
do piso deverá ser:
a 0,35
b 0,40
c 0,45
d 0,50
e 0,55

QUESTÃO 66
Um guindaste é usado na construção de um prédio de vinte andares. Sua função é levar até o topo vigas de aço com massa igual a
200 kg para a confecção do telhado. A subida das vigas é feita em
duas etapas. Na 1a etapa, as vigas sobem em movimento acelerado
até o 5o andar. Na 2a etapa, do 5o andar até o último, elas apresentam velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade
igual a 10 m/s2, qual é o módulo da força aplicada em um conjunto
de duas vigas quando elas estão passando pelo 15o andar?
a 1.000 N
b 2.000 N
c 3.000 N
d 4.000 N
e 5.000 N
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QUESTÃO 67
Em uma comunidade, podemos encontrar várias soluções ecológicas que adaptam os seres ao ambiente onde vivem. Encontramos essa solução em recifes de corais, cardumes, insetos e até em
estruturas singulares, como as caravelas, a qual é composta por
componentes dos cnidários. Nos exemplos citados, encontramos
diferentes formas de associações. Sobre o cardume, temos que:
a é uma sociedade, considerando que apresenta divisão de
trabalho e certa hierarquia.
b é apenas um agrupamento, pois não apresenta divisão de
funções nem aderência física entre seus componentes.
c é uma sociedade, porque seus componentes não apresentam aderência física.
d é uma colônia, considerando que seus componentes não
apresentam divisão de funções.
e é uma colônia, pois o seu comportamento simula uma
aderência entre seus componentes.

QUESTÃO 68
Um professor discutia com os alunos sobre a falta de água, quando surgiu o questionamento: “Vocês beberiam água de reúso?”.
Escolha a postura correta que uma população deve apresentar
em relação a esse tipo de possível fornecimento futuro de água.
a Não beberia de forma alguma, tendo em vista o risco que
essa água traria.
b Não beberia, mas teria coragem de usá-la para outros fins
como lavar roupas, regar as plantas, lavar o quintal etc.
c Não beberia, mas usaria para as tarefas de limpeza da casa e
para cozinhar alimentos, desde que a água chegasse à fervura.
d Beberia sem restrições, porque existem padrões de potabilidade exigidos pelos órgãos responsáveis para que a água
chegue a uma casa.
e Beberia depois de tratá-la em casa, acrescentando cloro e
flúor em um recipiente e deixando os produtos agirem por
um tempo.
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QUESTÃO 69
Os veículos movidos a combustíveis fósseis (derivados do petróleo) podem emitir para a atmosfera vários gases tóxicos,
principalmente CO, CxHy (mistura de hidrocarbonetos), compostos orgânicos oxigenados e NOx (mistura de vários óxidos
de nitrogênio), formados em consequências de reações que
acontecem dentro das câmaras de combustão dos motores.
Para evitar ou minimizar a emissão desses poluentes, os veículos automotores foram dotados de conversores catalíticos para evitar, entre outros problemas:
a o aumento da incidência de radiação ultravioleta.
b o lançamento de poluentes atmosféricos para o meio ambiente.
c a corrosão das partes internas do motor, aumentando sua
vida útil.
d a emissão de gases tóxicos para a atmosfera, tais como N2,
O2 e CO2.
e o retorno da água formada na combustão para o interior do
motor.

QUESTÃO 70
A entropia avalia o grau de desorganização de um sistema. Tecnicamente, quanto mais desorganizado for um sistema maior
será a sua entropia, logo, maior a sua espontaneidade. Um
exemplo de processo espontâneo é:
a a cristalização do NaCl(aq.).
b a ressublimação do iodo(g).
c a fotossíntese.
d Fe(s) w Fe(,)
e o ar comprimido.

QUESTÃO 71
A figura a seguir mostra um brinquedo em que as esferas
de aço são lançadas, uma de cada vez, por uma alavanca
puxada pelo jogador, impulsionando-as em direção à mesa onde se encontram os dispositivos eletrônicos que marcam os pontos.

o
L

A mola foi comprimida de uma distância de 10 cm para arremessar uma esfera de massa 50 g. Desprezando-se as perdas
de energia, se a velocidade com que a esfera abandona a mola é 18 km/h, a constante elástica da mola é:
a 120 N/m
d 135 N/m
b 125 N/m
e 140 N/m
c 130 N/m
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QUESTÃO 72
A entrada de um estacionamento é controlada por uma cancela manual constituída por uma barra homogênea de comprimento 2 m e massa 5 kg. Ela é articulada em um ponto O,
situado a 1,6 m de uma de suas extremidades. Qual deverá ser o módulo da força F, aplicada na outra extremidade
da barra, para iniciar o movimento de subida da cancela?
Considere g = 10 m/s2.
a 25 N
d 75 N
b 45 N
e 80 N
c 50 N

QUESTÃO 74
Os astronautas que vão para o espaço para trabalhar na estação
espacial passam períodos longos nesse ambiente e podem sofrer
algumas consequências. Os primeiros astronautas, quando de volta ao ambiente terrestre, apresentaram a síndrome dos ossos de
borracha: quando colocados em pé seus ossos dobravam e eles
caíam. Quando se analisaram os ossos desses astronautas, percebeu-se que apresentavam, praticamente, somente a matriz orgânica constituída de colágeno, faltando, de forma importante, a
matriz mineral de fosfato de cálcio. Hoje, os astronautas que trabalham na estação espacial se alimentam de nutrições ricas em
cálcio e durante o tempo que ficam no trabalho fazem exercícios
físicos no espaço.
As ações dos dois hormônios e das duas glândulas implícitas
no texto são:
a paratormônio e calcitonina; glândulas paratireoides e tireoide.
b GH e tetraiodotironina; glândulas hipófise e tireoide.
c triiodotironina e tetraiodotironina; glândulas hipófise e tireoide.
d ACTH e cortisol; glândulas hipófise e suprarrenal.
e GH e cortisol; glândulas hipófise e suprarrenal.

QUESTÃO 73
Entre as características adquiridas pelas plantas ancestrais das
angiospermas atuais, estão a presença de frutos e de flores para polinizadores específicos. A presença de frutos nomeou esse
grupo por anos, pois o nome angiospermo significa semente
dentro de vasos (frutos). Hoje já existe uma linha taxonômica
que busca mudar o nome desse grupo para antófitas, ou seja, plantas coloridas, fazendo referências às flores coloridas.
Os pesquisadores concluíram que a presença de flores para agentes polinizadores específicos foi tão ou mais importante que a presença de frutos no processo evolutivo desses vegetais. A vantagem
mais evidente na comparação entre a função evolutiva das flores
das angiospermas em relação aos estróbilos das gimnospermas é:
a as flores das angiospermas são mais simples estruturalmente em comparação à estrutura apresentada pelos estróbilos.
b as flores das angiospermas são mais “econômicas” metabolicamente na produção de grãos de pólen.
c os estróbilos são estruturas pouco chamativas e, portanto,
menos visíveis a seus agentes polinizadores.
d as flores são estruturas que, após a função reprodutiva, são
descartadas. Os estróbilos permanecem na planta.
e os estróbilos são estruturas mortas, não precisando de manutenção pela planta, e as flores são vivas e dispendiosas.
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 76

Uma das alternativas mais promissoras para substituição de
combustíveis fósseis é a célula de hidrogênio. Esse equipamento converte energia química em energia elétrica por meio
de uma reação espontânea de oxidação/redução entre hidrogênio e oxigênio, no qual o único produto é a água. Um esquema simplificado do sistema, e os potenciais de redução
das espécies químicas envolvidas, a 25 °C e 1 atm, estão apresentados a seguir.

Dentro das câmaras de combustão de motores dos veículos,
além da reação entre combustível e comburente, ocorrem outras reações químicas decorrentes da presença do gás nitrogênio,
formando principalmente óxidos de nitrogênio. Uma dessas reações está representada, em nível molecular, no esquema a seguir.
Átomo de nitrogênio
Átomo de oxigênio

Motor

a
O2(g)

Excesso de H2(g)
+
H2O(g)
b

H2(g)

Eletrólito
KOH(aq.)
Ânodo (–)

Excesso de O2(g)

Cátodo (+)

A melhor representação química, com os menores coeficientes inteiros possíveis, para a reação representada no desenho
anterior é:
a 2NO + O2 w 2NO2 + 2O2
b 4NO + 4O2 w 2NO2 + 2O2
1
O w NO2
2 2

c

NO +

D

2NO + O2 w 2NO2
4NO + 2O2 w 4NO2

e

O2 + 4H+ + 4 e– w 2H2O
E0 = 1,23 V
+
–
E0 = 0 V
2H + 2 e w H2
Quando esse sistema está em funcionamento:
a o hidrogênio (H2) reduz no ânodo.
b o oxigênio (O2) oxida no cátodo.
c a letra a representa o fluxo de elétrons.
d a letra b mostra o fluxo de íons K+.
e o sistema fornecerá, a 25 °C e 1 atm, –1,23 V.
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Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma
força F, que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o
coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6,
o módulo da força F, necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento, é:
(Considere g = 10 m/s2)
a 90 N
d 60 N
b 6N
e 30 N
c 120 N

QUESTÃO 79
O gráfico a seguir apresenta os valores de massa medidos gradualmente após a retirada de uma folha de seu ramo em uma árvore.
1
10
Diferença de massa
em gramas

QUESTÃO 77

8

2

6
4
2

0

QUESTÃO 78
Em um gás ideal, a energia cinética média das partículas que
o compõem é diretamente proporcional à temperatura, e sua
pressão é proporcional ao número de partículas por unidade de
volume e à temperatura. Uma câmara de resfriamento é mantida à temperatura de 10 °C, e a temperatura do corredor externo a ela mantém-se a 30 °C, ambos à mesma pressão.
Analisando a situação:
a no corredor a energia cinética média das partículas que
compõem o ar é maior, e o número de partículas por unidade de volume é maior na câmara.
b no corredor a energia cinética média das partículas que
compõem o ar é maior, e o número de partículas por unidade de volume é menor na câmara.
c no corredor a energia cinética média das partículas que
compõem o ar é menor, e o número de partículas por unidade de volume é maior na câmara.
d no corredor a energia cinética média das partículas que
compõem o ar é menor, e o número de partículas por unidade de volume é menor na câmara.
e no corredor a energia cinética média das partículas que
compõem o ar é maior, e o número de partículas por unidade de volume na câmara e no corredor é igual.

28

5

15
25
Tempo em minutos

35

Constatou-se um erro na plotagem a partir do tempo de 25 minutos, justificado pela imprecisão da balança.
Os pontos 1 e 2 no gráfico e o erro encontrado são:
a Ponto 1: início do fechamento dos estômatos.
Ponto 2: fechamento total dos estômatos.
O gráfico após o ponto 2 deveria apresentar uma pequena
queda, por causa da transpiração cuticular.
b Ponto 1: fechamento total dos estômatos.
Ponto 2: reabertura dos estômatos.
O gráfico após o ponto 2 deveria apresentar uma pequena
ascensão, por causa da transpiração cuticular.
c Ponto 1: começo da paralisação do processo fotossintético.
Ponto 2: paralisação do processo fotossintético.
O gráfico após o ponto 2 deveria apresentar uma pequena
queda, por causa do consumo anaeróbio de matéria orgânica.
d Ponto 1: começo da paralisação do processo fotossintético.
Ponto 2: começo da síntese de amido.
O gráfico após o ponto 2 deveria apresentar uma pequena queda,
por causa do consumo anaeróbio de matéria orgânica.
e Ponto 1: começo da decomposição aeróbia da folha.
Ponto 2: paralisação da decomposição aeróbia.
O gráfico após o ponto 2 deveria apresentar uma pequena
queda, por causa da decomposição anaeróbia.
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QUESTÃO 80
Animais que botam ovos, como répteis, aves e outros, são uricotélicos. Indique o principal motivo para esse fato.
a	Relação evolutiva entre os grupos das aves e répteis, sendo a excreção por ácido úrico uma característica que evidencia essa relação.
b Ser o ácido úrico a excreta mais “econômica” metabolicamente, portanto a mais viável para excreção de um animal
que produz ovos.
c Ser o ácido úrico a excreta nitrogenada de menor ação tóxica, portanto a melhor opção para coexistir com os filhotes no ovo.
d Ser o ácido úrico um elemento importante na deposição de
cálcio nas cascas dos ovos.
e A semelhança entre os tipos de alimentos usados por ambas as classes determina a excreção de uma mesma excreta nitrogenada.

QUESTÃO 81
A esquistossomose é uma parasitose comum em nosso país,
principalmente na região Nordeste, sendo, algumas vezes denominada barriga-d’água. Essa denominação:
a é equivocada, pois, apesar de ser um sinal que ocorre em
alguns casos de esquistossomose, ele não é exclusivo dessa parasitose e quando aparece o paciente já está muito
comprometido.
b é correta, pois, sem a associação da parasitose ao sinal, a
população não poderá identificar a doença e não procurará o atendimento público de saúde.
c é correta, pois a barriga-d’água é característica da parasitose em questão, portanto o uso dessa denominação pela
população é adequado.
d é correta, pois, além de ser característica da esquistossomose, é uma denominação mais aceita pela população por
ser mais simples.
e é equivocada, pois a barriga-d’água característica da esquistossomose é diferente, na sintomatologia, da barriga-d’água
característica de outras patologias hepáticas, devendo ser
diferenciada.
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QUESTÃO 82
Os mais diferentes minérios de ferro fazem parte de um
importante grupo de commodities por causa da grande
demanda de ferro em todo planeta. O Brasil tem reservas importantes de um minério de ferro, que apresenta uma média
de aproximadamente 50% de hematita. Em 2010, a produção anual de minério de ferro foi de 300 milhões de toneladas. A produção de ferro (massa molar = 56 g ⋅ mol–1) pela
hematita (massa molar = 160 g ⋅ mol–1) pode ser representada pela seguinte equação química:
1Fe2O3 + 3C w 2Fe + 3CO
Se todo o minério produzido em 2010 fosse transformado em
ferro, com rendimento de 80%, a massa produzida seria:
a 42 ⋅ 106 toneladas.
b 84 ⋅ 106 toneladas.
c 105 ⋅ 106 toneladas.
d 168 ⋅ 106 toneladas.
e 210 ⋅ 106 toneladas.

QUESTÃO 83
Um dos desafios da ciência é encontrar alternativas para a substituição do petróleo, uma fonte finita e não renovável. O uso
de biomassa tem se revelado uma alternativa importante para produção de matérias-primas alternativas. Nesse contexto,
cientistas da Nature Works LLC desenvolveram um polímero
chamado ácido polilático (PLA) com base no milho. Veja o esquema de produção na figura a seguir.
O

Milho

Moído

Amidos

Hidrólise

H — OH
HO — H
H — OH

Ácido láctico

H3C

H — OH

O

—
( O — CH — C —
)n
Ácido polilático

d-glicose

Polimerização fundida

OH
Dimerização

OH

H3C

O

HO
Fermentação

H3C

O
H3C

O
H

O

H
O

Observando a figura, qual a conclusão compatível com a produção do ácido polilático?
a Para a produção desse polímero não há necessidade do uso
de componentes derivados do petróleo.
b O uso de catalisadores durante o processo de produção diminui a quantidade de energia a ser usada.
c Na dimerização para formação do monômero do ácido polilático são usadas várias moléculas ácido lático.
d Para obtenção do ácido polilático com base no milho são
usados, exclusivamente, processos físicos.
e A produção do ácido polilático não é prejudicial para a produção de alimentos para a sociedade.
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QUESTÃO 84
As descargas elétricas atmosféricas, também conhecidas como
“raios”, ocorrem por causa da eletrização de elementos presentes em determinada região. Essas descargas tornam-se visíveis quando ocorre a movimentação de portadores de carga
entre regiões de diferentes potenciais elétricos, aquecendo o
ar à sua volta e transformando energia cinética em luminosa e
térmica. O fenômeno descrito deve-se:
a à blindagem eletrostática.
b ao poder das pontas.
c ao efeito fotoelétrico.
d à condutividade atmosférica.
e ao calor específico do ar.

QUESTÃO 85
Os raios X são muito usados na medicina diagnóstica. Por se tratar
de uma onda eletromagnética, sua velocidade de propagação é
3 ⋅ 108 m/s. Para a verificação da posição dos ossos em uma fratura de uma perna, usou-se uma radiação cuja frequência é igual a
2,5 ⋅ 1017 Hz. O comprimento de onda dessa radiação, em nm, é:
a 0,7
d 3,4
b 1,2
e 4,3
c 2,1

QUESTÃO 86
O processo realizado pelo cientista escocês Ian Wilmut, em
1996, produziu uma ovelha clonada, que recebeu o nome de
Dolly, animal que nasceu saudável e foi apresentada ao mundo
todo. No entanto, esse animal apresentou uma vida condensada, morrendo em um tempo menor que o esperado, mostrando que, de alguma forma, o tempo de vida da ovelha doadora
do núcleo para clonagem ficou registrado na Dolly, definindo
sua vida curta. Com o desenvolvimento dos estudos de genética molecular e de biotecnologia, os cientistas de hoje já têm a
ideia de onde o tempo de vida de um indivíduo fica registrado.
A estrutura envolvida com o registro do tempo celular (relógio biológico) e a enzima que a repara são, respectivamente:
a o braço cromossômico e as enzimas de restrição.
b o centrômero e a transcriptase.
c a zona organizadora do nucléolo e a RNA-polimerase.
d a constrição secundária e a DNA-polimerase.
e o telômero e a telomerase.

QUESTÃO 87
Em um processo clássico de produção de transgênicos é usada uma célula coadjuvante — normalmente uma bactéria —
que receberá primeiramente o gene a ser transplantado. Em
vegetais essa célula coadjuvante é substituída por um organoide, o cloroplasto. Esse processo aumenta a produção
de proteínas recombinantes para o uso em biotecnologia.
Em um laboratório de biotecnologia, ao se realizar um método
similar, usando um fungo, o organoide de escolha seria:
a o ribossomo.
b o centríolo.
c a mitocôndria.
d os plastos.
e o plasmídio.

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA · SIMULADO Amarelo

EM16_SIMAMARELO_HN.indd 31

31

15/06/16 14:50

QUESTÃO 88

QUESTÃO 89

Duas pessoas continuam na UTI após acidente com amônia
Duas pessoas estão internadas em estado grave na UTI do hospital de Pariquera-Açú após serem contaminadas por amônia (massa
molar = 17 g/mol). A substância foi derramada quando um caminhão tombou no sábado na rodovia Régis Bittencourt, no município de Juquiá.
“Havia uma neblina muito forte naquela madrugada. E a amônia,
ao entrar em contato com o ar (massa molar ponderada = 29 g/mol),
se torna gasosa e se espalha rapidamente”, explica Mauro dos Santos, técnico da Cetesb que foi ao local do acidente. Segundo ele, ao
ser inalado, o gás tóxico provoca enjoos, atrapalha a visão e dificulta
a respiração, podendo levar à asfixia.
Fonte: <http://gvces.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Existe a intenção de colonizar o planeta Marte. O projeto Mars
One pretende enviar voluntários ao planeta em uma viagem somente de ida. A energia a ser usada inicialmente deverá levar
em consideração a viabilidade de transporte dos equipamentos e a sua montagem em solo marciano. De acordo com essas
condições, a energia a ser usada inicialmente é a:
a eólica, para aproveitamento dos ventos solares.
b nuclear, pelo uso de pequena quantidade de matéria-prima.
c solar, por causa da incidência de raios solares no planeta.
d hidrelétrica, pela descoberta de água em solo marciano.
e termoelétrica, pela presença de fósseis no subsolo.

O que uma pessoa próxima do acidente deve fazer para tentar minimizar os efeitos do lançamento do produto químico
para a atmosfera?
a Se locomover para um local mais alto e mais distante do
acidente, porque o gás é menos denso que o ar.
b Se locomover para um local mais baixo e mais distante do
acidente, porque o gás é menos denso que o ar.
c Se locomover para um local mais alto e mais próximo do
acidente, porque o gás é mais denso que o ar.
d Se locomover para um local mais alto e mais distante do
acidente, porque o gás é mais denso que o ar.
e Se locomover para um local mais baixo e mais próximo do
acidente, porque o gás é menos denso que o ar.

QUESTÃO 90
Considere uma lâmina com as seguintes características:
–– Tecido constituído por várias camadas celulares.
–– Não apresenta vascularização nem inervação.
–– Suas células são aplanadas e praticamente sem espaço intercelular.
–– Apresenta várias estruturas de adesão entre as células.
Pode-se afirmar que o tecido é o:
a conjuntivo, tipo cartilaginoso.
b muscular estriado esquelético.
c epitelial pavimentoso estratificado.
d epitelial prismático estratificado.
e conjuntivo propriamente dito (TCPD).
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