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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
É conveniente que uma boa esposa seja senhora do que se
passa dentro de casa e tome conta de tudo, segundo as regras que
estabelecemos, não deixará que ninguém entre em casa, a não ser com
o conhecimento do marido, e há de evitar, em especial, as conversas
das mulheres de soalheiro, que tendem a corromper o espírito. O que
dentro de casa sucede, apenas a ela compete e, se de fora algum mal
sobrevém, ao marido apenas cabe a responsabilidade. Deve ser ela a
controlar as despesas e os gastos nas festividades, para as quais o marido tenha dado autorização, e zelar para que os custos, a roupa e os
enfeites sejam inferiores ao previsto nas leis da cidade, tendo em mente que a beleza não depende do exotismo das roupas, nem a abundância de ouro atrai tanto a virtude feminina como o recato em tudo
o que se faça e a inclinação para uma vida honesta e bem ordenada.

QUESTÃO 2

QUE

Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. O
resto da educação visava acostumá-los à obediência, torná-los duros
à adversidade e fazê-lo vencer no combate. Do mesmo modo, quando cresciam, eles recebiam um treinamento mais severo: raspavam a
cabeça, andavam descalços, brincavam nus a maior parte do tempo.
Tais eram seus hábitos. Quando completavam doze anos, não usavam mais camisa. Só recebiam um agasalho por ano. Negligenciavam
o asseio, não conheciam mais banhos nem fricções, a não ser em raros dias do ano, quando tinham direito a essas “boas maneiras”. Dormiam juntos, agrupados em patrulhas e tropas, sobre catres que eles
próprios fabricavam.
PLUTARCO. A vida de Licrugo. In: PINSKY, Jaime. 100 textos de
História Antiga. São Paulo: Contexto, 1998. p. 109.

ARISTÓTELES. Os econômicos. Brasília: Edição Imprensa / Casa da Moeda, 2004. p. 81.

A condição da mulher na Grécia Antiga se alterava devido aos
princípios que regiam as cidades-Estado e à classe social a
qual pertenciam. A elas, entretanto, geralmente era reservado um papel:
A independente, no campo das esferas privada e pública.
B regulador do lar e ausente das decisões públicas.
C submisso aos modelos patriarcal e cidadão.
D soberano, no ambiente restrito do lar, e servil, no espaço
público.
E autônomo dentro dos padrões ditados pelo moralismo.

As cidade-Estados gregas apresentavam estruturas sociais bem
diferentes. Identifique a cidade-Estado à que o texto se refere
e o modelo de organização dessa sociedade.
A Tebas – sociedade aristocrática.
B Atenas – sociedade democrática.
C Esparta – sociedade oligárquica.
D Atenas – sociedade escravista.
E Creta – talassocracia.

QUESTÃO 3
Analise as projeções apresentadas a seguir.

Projeção plana

Projeção cilíndrica

Projeção cônica

As projeções apresentadas mostram que:
A uma projeção plana não é capaz de representar o território
brasileiro.
B projeções cilíndricas representam com fidelidade áreas de
baixas latitudes.
C projeções cônicas representam bem regiões polares.
D áreas de baixas latitudes não devem ser representadas por
projeções planas.
E dentre as três projeções apresentadas, a projeção cilíndrica é a mais correta.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

Leia o texto a seguir.

Bacia amazônica
Considerada a rede hidrográfica mais extensa do mundo, a bacia amazônica ocupa uma área total de 7.008.370 km2. Esta área vai
desde as nascentes, nos Andes Peruanos, até sua foz (local onde o
rio deságua) no oceano Atlântico — 64,88% (ou 3.843.402 km2) desse total ficam em território brasileiro e o restante está dividido entre a Colômbia (16,14%), Bolívia (15,61%), Equador (2,31%), Guiana
(1,35%), Peru (0,60%) e Venezuela (0,11%).
Disponível em: www.brasil.gov.br (acesso em 12 out. 2015)

As características da bacia amazônica apresentadas no texto
evidenciam:
A um equilíbrio de poder entre os países que detêm territórios nessa bacia.
B o total acesso brasileiro em relação aos recursos naturais da
bacia amazônica.
C que o acesso brasileiro aos recursos dessa bacia independente de outros países.
D o direito brasileiro de controlar os recursos naturais da bacia
amazônica, uma vez que o país detém a maior área na região.
E a necessidade de um equilíbrio nas relações internacionais
para exploração de recursos naturais da bacia amazônica.

Leia o texto.

[Para Aristóteles,] a comunidade política é o fim a que tendem a
comunidade familiar e a comunidade de aldeia (diríamos, a comunidade social e que, por ser o fim, o télos das outras comunidades, a
política é anterior a elas do ponto de vista lógico e ontológico, embora lhes seja posterior do ponto de vista cronológico.
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 324.

Destacando que, na filosofia de Aristóteles, a política é lógica
e ontologicamente anterior às unidades sociais menos amplas,
o texto remete diretamente à:
A distinção aristotélica entre formas justas e formas degeneradas
de governo.
B conceituação aristotélica da política como extensão institucional da guerra.
C recusa aristotélica da república ideal descrita por seu mestre
Platão.
D tese aristotélica de que a política é aspecto essencial da
natureza humana.
E tese aristotélica de que a virtude situa-se entre a carência e
o excesso.

QUESTÃO 6
Com base na leitura do trecho da letra da música, responda à
questão proposta.
ABC, ABC
Toda criança tem que ler e escrever
ABC, ABC
Toda criança vai ler e escrever
O Brasil em ação
Aprendeu uma lição
Que criança sem escola
Não levanta uma nação
[…]

ica

“ABC”, Pelé.

ritório

Considerando que a educação formal (escolar) é considerada,
dentro da teoria funcionalista, um fato social, as características
mais destacadas no texto citado seriam a:
A coercitividade e a generalidade.
B exterioridade e a objetividade.
C coercitividade e a exterioridade.
D coercitividade e a objetividade.
E generalidade e a ideologia.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Como se repetiu em muitos outros quilombos, esta população
não era constituída apenas de escravos fugidos e seus descendentes.
Para ali também convergiram outros tipos de trânsfugas, como soldados desertores, os perseguidos pela justiça secular e eclesiástica, ou
simples aventureiros, vendedores, além de índios pressionados pelo
avanço europeu. Mas predominavam os africanos e seus descendentes. Ali, africanos de diferentes grupos étnicos administraram suas diferenças e forjaram novos laços de solidariedade […]. Apesar da falta
de dados mais diretos, considerando a direção do tráfico atlântico na
época, supõe-se que Palmares foi predominantemente um cadinho de
grupos originários do Centro-Sul da África, gente de grupos linguísticos kikongo, kimbundu, ovimbundo e outros da região Congo-Angola.
REIS, João José dos. “Quilombos e revoltas escravas no Brasil”.
In: Revista USP. São Paulo: Edusp. dez.-fev./1995-1996.

Os quilombos representam uma forma de resistência coletiva
contra a escravidão, mas seu caráter sociocultural vai além disso, revelando:
A a criação de espaços ocupados por homens e mulheres que
reproduziram o modelo cultural dominante na sociedade
colonial.
B o surgimento de redutos culturais exclusivamente de origem africana, os quais tinham como objetivo menosprezar
a cultura nativa do Brasil.
C sua função transformadora do status quo, como a instituição da poligamia e da união em torno dos desfavorecidos.
D um dilema ao integrar-se a ordem colonial, moldando-se a
ela ou isolando-se e recriando a África no interior do Brasil.
E a existência de um espaço social plural que abrigava diversas etnias preocupadas não apenas em resgatar suas raízes
culturais mas também em recriá-las.

QUESTÃO 8
No início, os fenícios dedicaram-se à pesca e à extração de cedro
nas florestas localizadas no interior do território. Com o tempo, aprimoraram as técnicas marítimas e a produção de artesanato, tornando-se exímios navegadores e comerciantes.
SANTIAGO, Pedro et al. Por dentro da história 1. São Paulo: Escala Educacional, 2010. p. 47.

QUE

Analise o texto apresentado a seguir.

A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para
quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras
consequências da falta de água acentuaram um quadro que em diversos momentos da biografia do semiárido chega a ser assustador:
migração desenfreada, epidemias, fome, sede, miséria. Os relatos de
pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região. Até a primeira metade do século XVII, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a população
indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. As capitanias tiveram seus engenhos prejudicados,
as fazendas sofreram com a falta de água e cerca de 5 mil índios desceram o sertão em busca de comida.
Somente no século seguinte é que os chamados “sertanejos” passaram a ocupar a região conhecida como o polígono das secas — parte de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe e também norte de Minas Gerais. […]
Disponível em: www.ipea.gov.br (acesso em 12 out. 2015)

As características do clima tropical semiárido produzem uma
série de problemas para a população do sertão nordestino.
A situação apresentada no texto mostra:
A um problema natural registrado desde o início da colonização
brasileira, acompanhado da desatenção por parte dos governantes, no qual, historicamente, populações migram para outras regiões buscando melhores condições de sobrevivência.
B que as características do clima tropical semiárido não afetavam populações nativas do sertão, e, sim, colonizadores
portugueses empregadores de novas formas de produção
econômica, como a pecuária e cultivos de cana-de-açúcar.
C movimentos migratórios relacionados não propriamente
aos efeitos das secas, características da região, mas ao desenvolvimento de atividades econômicas mais rentáveis em
regiões vizinhas, que atraíam grupos de migrantes.
D secas que surgiram como resultado da ocupação dos colonizadores portugueses e suas atividades predatórias, consideradas intensificadoras de processos relacionados à redução
das chuvas.
E diminuição da saída de migrantes do sertão, devido a uma
série de recentes obras realizadas pelos governos, as quais
serviram para aumentar os níveis de chuvas na região propiciando maior expansão da atividade agrícola e melhorando as condições de sobrevivência.

O comércio marítimo praticado pelos fenícios traçou novas
rotas marítimas no mar Mediterrâneo e no oceano Atlântico. O desenvolvimento econômico decorrente desse processo possibilitou:
A a criação de um sistema de escrita para atender às necessidades de registro comercial.
B o surgimento das cartas náuticas a fim de assegurar o domínio sobre o mar Mediterrâneo.
C o aparecimento de inovações tecnológicas, como a caravela e os instrumentos de navegação.
D a constituição de um império que dominou vastas regiões
e integrou-se às civilizações hidráulicas.
E a elaboração do primeiro código de leis que regulamentava a vida do império e consolidava suas conquistas.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

Duas balsas carregadas de madeira ilegal estão, desde o último sábado, retidas por moradores da gleba Nova Olinda, no município de
Santarém, oeste do Pará. A quantidade retida de madeira está estimada entre 500 e 600 toras, algo em torno de mil e quinhentos metros cúbicos. Após dez dias de iniciado o “empate” no rio Arapiuns, cerca de
400 moradores de 25 comunidades seguem mobilizados para impedir
a descida de quaisquer balsas transportando madeira. O bloqueio iniciado no dia 12 de outubro quer chamar a atenção do governo do Pará
para o caos fundiário e a intensa atividade de exploração de madeira
na gleba que, segundo os moradores, é ilegal. De acordo com relatos
locais, a cada semana de cinco a dez balsas de madeira descem o rio.
Disponível em: http://terradedireitos.org.br (acesso em 12 out. 2015)

O desmatamento e o comércio ilegal de madeira na Amazônia
são problemas que andam juntos. A análise das informações
do texto, associadas a essa problemática, mostra:
A a atuação de grupos comunitários, associados ao governo
federal, que denunciam o descaso dos governos estaduais
em relação ao desmatamento.
B que a atuação de grupos comunitários pode contribuir para a redução do desmatamento ilegal, ajudando a transformar a realidade na Amazônia.
C uma ação de grupos comunitários interessados em denunciar problemas de ordem ambiental, sem preocupações
com problemas de ordem social.
D a atuação de grupos comunitários que só funciona com
recursos de organizações não governamentais de origem
estrangeira.
E a preocupação das comunidades com questões ambientais,
sem levar em consideração que as atitudes delas podem interferir negativamente no desenvolvimento econômico regional.

Leia o texto.

O erro [dos juízes] está em não terem ouvido o mais importante
ensinamento de Sócrates, isto é, que todos os homens são iguais porque todos são capazes de ciência, todos são dotados de uma alma
racional onde se encontra a verdade e todos são capazes de virtude.
Razão, ciência, verdade e virtude são universais e todos os homens
são, por natureza, capazes dela.
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 155.

Nesse trecho, que versa sobre a condenação de Sócrates pelo tribunal ateniense, Marilena Chauí refere-se diretamente à:
A tese socrática de equivalência entre aprendizado e recordação.
B proposta socrática de busca dialética pelo conhecimento.
C noção socrática de dissociação entre saber e moral.
D postura socrática de resignação intelectual à ordem estabelecida.
E convicção socrática de que a sabedoria se inicia pelos
sentidos.

QUESTÃO 12
Com base na leitura do texto, responda à questão proposta.

oloninsidedução

A expressão “semana inglesa” era usada pelos movimentos sindicais para identificar a proibição do trabalho nos sábados à tarde,
nos dia de domingos e feriados, principalmente nos movimentos dos
trabalhadores do comércio e da indústria. Os estabelecimentos comerciais e industriais não deveriam [funcionar] no período da tarde
de sábado e [ser respeitado] o descanso de domingos e feriados.

a uma
quais
o prooran-

Disponível em: http://blogs.atribuna.com.br (acesso em 10 out. 2015)

O trecho citado nos permite observar que:
A a relação entre o tempo de descanso e o tempo de trabalho é determinada pelas relações familiares.
B o conceito de “semana inglesa” só é utilizado nos países
de cultura anglo-saxã.
C a “semana inglesa” foi uma criação dos sindicatos patronais do comércio e da indústria.
D o tempo de descanso e o tempo de trabalho são fenômenos construídos histórica e economicamente.
E no contexto da aplicação da “semana inglesa”, não existem feriados de caráter religioso.
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QUESTÃO 13

B

Ao longo da sua história, a Igreja “serviu-se das diferentes
culturas para difundir e explicar a mensagem cristã”. Como consequência, “a fé tende por natureza a expressar-se em formas
artísticas e em testemunhos históricos que possuem uma intrínseca força evangelizadora e um valor cultural perante os quais
a Igreja deve prestar a máxima atenção”. Por este motivo, especialmente nos países de antiga, e inclusive já nos de recente
evangelização, tem-se acumulado um abundante patrimônio de
bens culturais, caracterizados por um valor particular, no âmbito
da sua finalidade eclesial.

C
D

E

econômica, que desarticulou o aparelho militar, desestabilizando politicamente o Estado.
institucional do Estado, governado pelo Senado romano,
que abandonou a proteção das fronteiras.
social, decorrente do aumento da escravidão, com a presença de mão de obra ociosa e numerosa sob a responsabilidade do Estado.
conjuntural na região, entre o Império Romano e os povos
bárbaros que disputavam o controle do mar Mediterrâneo.

VATICANO Carta circular. A função pastoral dos museus eclesiásticos.
Disponível em: www.vatican.va (acesso em 10 out. 2015)

No caso brasileiro, a comunidade cristã na América portuguesa
deixou, além de seu caráter patrimonial, de bens materiais, bens
culturais. Nesse sentido, o processo de evangelização implicou:
A a disseminação de uma cultura de fé libertária.
B a constituição de um patrimônio eminentemente cristão.
C a negação do diferente e sua incorporação ao universo
cristão.
D uma nova interpretação das culturas indígenas e africanas.
E a conversão dos indígenas a fim de criar a identidade nacional.

QUESTÃO 15
Há um consenso entre os geólogos sobre os terremotos que têm
atingido o planeta nos últimos tempos. Nada de excepcional ocorre,
o mundo não está chegando ao fim e não há ligação entre os abalos.
Os sismos também não estão mais frequentes do que o normal. A explicação para o grande número de mortos no Haiti, no Chile e na Turquia é outra: o aumento da população mundial e a pobreza — o que
explica construções frágeis.
O presidente da Associação Sul-Brasileira de Geólogos, Ivam Luís
Zanette, como líder da categoria, levanta a tese segundo a qual o problema é social e até de avanço das comunicações. […]

QUESTÃO 14
Observe o mapa.
Invasões bárbaras

Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br (acesso em 12 out. 2015)

Mar
do
Norte

Ostrogodos
Eslavos

BRITÂNIA

Anglos-Saxões

Francos

OCEANO
ATLÂNTICO

Germânicos
Suevos

Alanos

Hunos

Visigodos

GÁLIA
Roma

Península
Ibérica

ITÁLIA

Bizâncio
GRÉCIA (Constantinopla)

Mar M
edite

rrâneo

Império Romano do Ocidente
Império Romano do Oriente

EGITO

Recentemente surgiram discussões sobre o aumento nos registros de terremotos ocorridos nos últimos tempos, e suas consequências, levando a uma série de conclusões em que:
A o aumento nos registros e a maior divulgação dos fatos
seriam consequências apenas de melhorias tecnológicas e
desenvolvimento dos meios de comunicação.
B a intensificação da quantidade de terremotos seria consequência de interferências humanas na natureza.
C terremotos atingem populações de diferentes níveis sociais,
e suas consequências são as mesmas para pobres e ricos.
D o aumento dos problemas sociais e o avanço dos meios de
comunicação são elementos responsáveis pela intensificação dos terremotos.
E o aumento da pobreza leva as populações a habitarem áreas
reconhecidas como de alto risco para a ocorrência de terremotos.

Fonte: editoria de arte, com base em KINDER, Herman; ALBECK, Raymond e HILGEMANN,
Werner. Atlas historique: novelle édition. Paris: Perrin, 2006.

Nota-se que o Império Romano do Ocidente constituiu o principal alvo das invasões bárbaras. As razões que explicam esse
significado decorrem da crise:
A política, em virtude da reorganização administrativa do Estado romano, na transição para o império.
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QUESTÃO 16
Energia geotérmica é a energia adquirida a partir do calor que
provêm da Terra, mais justamente do seu interior. Devido a necessidade de adquirir energia elétrica de uma forma mais limpa e em
quantidades cada vez maiores, foi desenvolvido um modo de usufruir esse calor para a geração de electricidade […].
Para uma melhor compreensão da forma como é aproveitada a
energia do calor da Terra deve-se primeiro perceber como o nosso
planeta é constituído. A Terra é formada por grandes placas, que nos
mantém isolados do seu interior, no qual encontramos o magma, que
resume-se basicamente em rochas derretidas. Com o aumento da profundidade a temperatura vai acrescendo, no entanto, há zonas de intrusões magmáticas, onde a temperatura é muito maior. Essas são as
zonas onde existe elevado potencial geotérmico.
Disponível em: http://energiasalternativas.webnode.com.pt (acesso em 12 out. 2015)

[Para Platão,] uma ação é justificada, legítima portanto, quando baseada numa decisão que por sua vez obedeceu a certos critérios que se fundamentam em princípios gerais, em normas da ação.
É por serem gerais, universais, por se aplicarem a todos os indivíduos
em circunstâncias equivalentes, que são justificados, isto é, estão de
acordo com a norma racional […].
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 58.

A proposição fundamental de Protágoras, o maior e mais famoso
dos sofistas, foi: “O homem é a medida de todas as coisas, das que
são pelo que são, e das que não são pelo que não são”. E por “medida” Protágoras deve ter entendido todos os fatos em geral.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1993. p. 201.

A leitura dos textos permite constatar que há:
A teocentrismo filosófico em Platão e humanismo em Protágoras.
B autoritarismo político em Platão e cinismo em Protágoras.
C teoria da reminiscência em Platão e ênfase cosmológica em
Protágoras.
D dualismo ontológico em Platão e empirismo em Protágoras.
E objetividade dos valores em Platão e relativismo moral em
Protágoras.

QUESTÃO 18
Observe a imagem.
06PHOTO/SHUTTERSTOCK
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A estrutura da Terra permite a existência da energia geotérmica, uma fonte alternativa relacionada:
A à ocorrência de reações químicas superficiais na crosta terrestre, as quais liberam grandes quantidades de calor.
B à reflexão do calor proveniente do Sol na superfície terrestre, sendo a energia geotérmica mais comum em regiões
equatoriais.
C a processos de obtenção que envolvem tecnologias avançadas, em países interessados na substituição de combustíveis
fósseis.
D a novas tecnologias que permitem acesso a zonas de intrusão
magmática, locais da crosta onde essa fonte de energia é mais
abundante.
E a áreas do planeta onde a estrutura da crosta permite aumentar a profundidade das perfurações, chegando a áreas
em que a energia é mais abundante.

QUESTÃO 17
Leia os textos.
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Considerando o conteúdo da imagem, o fenômeno histórico mais
diretamente ligado à sua constituição foi denominado:
A Reforma Protestante.
B Revolução Francesa.
C Revolução Industrial.
D Contrarreforma.
E invenção da imprensa.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

A união de Espanha e Portugal, em 1580, trouxe vantagens para
ambos os lados. Portugal era tratado pelos monarcas espanhóis não
como uma conquista, mas como um outro reino. Os mercados, as frotas e a prata espanhóis revelaram-se atraentes para a nobreza e para
os mercadores portugueses. A Espanha beneficiou-se da aquisição de
um porto atlântico de grande importância, acesso ao comércio de especiarias da Índia, comércio com as colônias portuguesas na costa da
África e contrabando com a colônia do Brasil.
Adaptado de SCHWARTZ, Stuart B. Da América portuguesa
ao Brasil. Lisboa: Difel, 2003. p. 188-189.

Observa-se que a União Ibérica foi vantajosa para ambos os lados. No plano interno, a autonomia de Portugal foi mantida, assim
como a administração do Brasil, mas, no plano externo, a política espanhola acabou refletindo no Brasil, como se comprova:
A no embargo espanhol à Companhia das Índias Ocidentais.
B na Insurreição Pernambucana do século XVII.
C na construção de um Estado holandês no Brasil e nas Antilhas.
D na Guerra dos Mascates ocorrida no nordeste colonial.
E na união do reino da Espanha com as Províncias Unidas.

QUE

É evidente que os processos de geração de energia desempenham
um papel fundamental no planejamento de políticas sociais, econômicas e ambientais que assegurem um desenvolvimento sustentável.
Da mesma forma, o acesso a serviços de eletrificação regulares e de
qualidade guarda importante relação com os níveis de desenvolvimento humano. No Brasil, estima-se que aproximadamente 3% da população ainda não tenham acesso às redes de distribuição de energia
elétrica. Essa situação agrava-se em zonas rurais, para as quais as estimativas equivalentes apontam para 29%. […]
Diante desse quadro algumas experiências mostraram que as
fontes alternativas e renováveis de energia podem se tornar uma
solução viável.
Disponível em: www.fee.rs.gov.br (acesso em 12 out. 2015)

O texto relaciona energia com desenvolvimento econômico,
de modo que fontes alternativas:
A devem fazer parte de políticas sociais como forma de melhorar o padrão de vida das populações, mesmo não estando voltadas a um desenvolvimento sustentável.
B consideradas não renováveis representam uma solução
viável para aumentar o acesso da população de baixa renda rural e urbana à energia.
C devem fazer parte de políticas sociais como forma de reduzir desigualdades econômicas, sobretudo comparando as
populações rural e urbana.
D devem ser instaladas em áreas urbanas para substituir antigas fontes fornecedoras, consideradas mais poluentes e distantes de políticas sustentáveis de desenvolvimento urbano.
E em geral apresentam baixa eficiência, garantem um abastecimento apenas satisfatório para áreas urbanas, mas de
reduzida qualidade para setores rurais.

QUESTÃO 21
Leia o texto.

Procurei o que era a maldade e não encontrei uma substância, mas,
sim, uma perversão da vontade desviada da substância suprema —
de Vós, ó Deus — e tendendo para as coisas baixas: vontade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescência.
AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cultural, 2000. p. 190.

O texto indica a concepção agostiniana segundo a qual o mal não:
A pertence à “cidade dos homens”.
B procede do livre-arbítrio humano.
C existe enquanto ser.
D é posterior ao bem.
E produz infelicidade.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Após a leitura do trecho a seguir, responda à questão proposta.

No dia 26 de agosto de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte
proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujos
principais pontos eram:
• O respeito pela dignidade das pessoas
• Liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei
• Direito à propriedade individual
• Direito de resistência à opressão política
• Liberdade de pensamento e opinião
Disponível em: www.infoescola.com (acesso em 10 out. 2015)

O trecho citado faz referência à Revolução Francesa (1789),
evento histórico de grande importância para a constituição da
sociologia, pois expressou a:
A constituição da sociedade burguesa do ponto de vista político.
B constituição da aristocracia como classe dominante em termos políticos.
C crise da sociedade burguesa do ponto de vista cultural.
D crise da sociedade burguesa do ponto de vista econômico.
E crise da sociedade burguesa do ponto de vista religioso.
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Opinião de um nobre sobre as causas da Revolta Inglesa
Essa gente miserável começou a se sublevar porque alguns diziam que eram mantidos em grande servidão e que, no começo do
mundo, não havia servos […] viam-se como homens livres semelhantes aos seus senhores e não como bestas […] motivo pelo qual não
queriam mais sofrer. Pelo contrário, eles desejavam ser iguais e, se
trabalhassem ou prestassem algum serviço para os senhores, queriam receber salários.
FROISSANT, Jean. “Chroniques”. Apud Jean Glenisson. In: MACEDO, José Rivair.
Movimentos populares da Idade Média. São Paulo: Moderna, 1995. p. 56.

No século XIV, o trabalho dos camponeses continuava a sustentar a opulência da nobreza. Mas vivia-se, ao mesmo tempo,
um período de mudanças caracterizado:
A pelo alto índice de mortalidade e pelo fim da servidão.
B pelo avanço das forças produtivas e pelo acesso aos bens
de consumo.
C pelas epidemias e pelo acesso dos camponeses às terras comunais.
D pela valorização do trabalho rural e pela contestação da ordem social.
E pela queda da produtividade e pela formação das ligas
camponesas.

QUESTÃO 25
QUESTÃO 23
Durante a segunda metade do século XVIII, dezenas de bandeiras devassaram todo o território, em uma guerra não declarada que
afugentou, exterminou, aprisionou e escravizou populações indígenas
de diversas procedências étnicas. Criaram-se, assim, condições para a
apropriação e a exploração das terras que se tornaram uma das maiores benesses para participantes dessas campanhas.
RESENDE, Maria Leônia Chaves de e LANGFUR, Hal. O ouro vermelho
de Minas Gerais. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de
Janeiro: Biblioteca Nacional, n. 10, maio-jul. 2006. p. 59-60.

Além da escravização e da apropriação das terras indígenas, os
bandeirantes podem ser responsabilizados pela:
A introdução das casas comerciais na região mineradora, o
que estimulou a economia local.
B criação de um complexo sistema de cobranças sobre a exploração do ouro.
C execução de uma política expansionista incentivada pela
Coroa portuguesa diante da crise da lavoura açucareira.
D descoberta de novas fontes de riqueza a serem exploradas,
como a produção agrícola nas férteis terras no Norte.
E diminuição dos conflitos na região mineradora, como a disputa pela terra, atuando como representantes da administração colonial.

De acordo com estudiosos, o Peru explora madeira desde o início do século XX, mas foi durante a década de 1960, depois da queda
da produção de borracha, que o país despontou como um dos grandes exploradores de madeira do mundo — posto que continua ocupando até os dias de hoje.
A extração foi tanta que, nas últimas décadas, a atividade madeireira se expandiu para as regiões amazônicas (inclusive dentro do
território brasileiro), buscando novas terras ainda inexploradas e ricas em madeira.
Segundo relatório do Banco Mundial feito em 2006, 80% da madeira peruana é extraída ilegalmente e gera entre US$ 44 milhões e
US$ 72 milhões por ano.
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br (acesso em 12 out. 2015)

O desmatamento de áreas amazônicas relaciona-se a uma série de atividades econômicas e leva a uma diversidade de implicações em que:
A a exploração clandestina de madeira realizada por peruanos
no Brasil tem como destino o próprio mercado brasileiro.
B o Peru explora madeira em território brasileiro por não possuir áreas localizadas na Amazônia.
C a exploração de madeira por parte do Peru deve diminuir
com a retomada do comércio internacional da borracha.
D a extração de madeira em terras brasileiras não constitui só
um problema interno, mas é também resultado de iniciativas em países vizinhos.
E o Peru é grande produtor mundial de madeira por apresentar grandes áreas de florestas resultantes de processos de
reflorestamento.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

No mundo inteiro a energia solar vem sendo difundida cada vez
mais […]. Devemos ressaltar que a utilização da energia solar não se
restringe apenas a dias e regiões ensolaradas, pois a produção de um
dia de sol pode ser armazenada em baterias, que continuam abastecendo a propriedade à noite e em dias de pouco sol […].
Nas cidades, o sistema de aproveitamento da energia solar mais
utilizado é para o aquecimento de água em residências […].
No campo e na agroindústria, a geração de eletricidade através
da energia do sol, além de reduzir custos e não agredir o meio ambiente, pode ser utilizada em muitas atividades, como na produção
avícola, piscicultura, bovinocultura de corte e leite, criação de cavalos, avestruzes, em mini-indústrias […].
Disponível em: www.ruralnews.com.br (acesso em 12 out. 2015)

A energia solar tem grande diversidade de emprego no meio
urbano e, principalmente, na zona rural. Essa fonte alternativa apresenta:
A melhor uso em áreas urbanas ensolaradas devido às dificuldades de armazenamento de energia.
B destaque para uso em áreas rurais visando ao aquecimento de água.
C emprego tanto no meio urbano como no rural, em regiões
de grande insolação durante todo ano.
D um uso para a produção de energia elétrica com custos elevados, tanto no meio urbano como no rural.
E custos reduzidos de uso no meio rural, porém com impactos
ambientais bastante significativos.

QUE

Leia o texto.

Todos os sofistas levantaram e aprofundaram, de diferentes maneiras, problemas morais ou problemas ligados estruturalmente com
a moral, mas não souberam alcançar, no nível temático, o princípio
do qual todos dependem. Esse princípio, como sabemos, consiste na
precisa, consciente e razoável determinação da essência do homem.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1993. p. 240.

De acordo com o texto do historiador da filosofia Giovanni
Reale, as teses morais dos sofistas:
A examinam adequadamente a condição do cidadão grego.
B ultrapassam conceitualmente as afirmações éticas dos pré-socráticos.
C avaliam as relações entre fé e razão no campo ético.
D superam as fronteiras fixadas por seus discursos cosmológicos.
E sustentam-se em uma sólida antropologia filosófica.

QUESTÃO 28
Leia o trecho a seguir e responda à questão proposta.

Uma das abordagens interessantes do livro [Conversa sobre fé e
ciência] diz respeito a como a relação da ciência e da fé com o poder
se transformou ao longo dos séculos na sociedade. […] Na modernidade, a racionalidade se sobrepôs à fé cristã e assumiu o topo de um
pedestal. Foi nesse contexto que a ciência, como instituição, se constituiu. Ter conhecimento passou a ser sinônimo de ter poder, controle e potencial de transformação.
Gabriela Reznik. Quando ciência e fé dialogam. Disponível em:
http://cienciahoje.uol.com.br (acesso em 10 out. 2015)

Do ponto de vista das ideias de Auguste Comte (1798-1857), o
texto apresenta o processo de constituição — no mundo contemporâneo — do estado denominado:
A teológico.
B ideológico.
C cultural.
D metafísico.
E positivo.

10

SIMULADO AZUL · CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

EM16_SIMAZUL_HN.indd 10

18/12/15 15:29

As
apoiar
contin
ca par
para a
de ade
disting
manei
volta d

A exp
endid
A ho
ta
B av
do
C co
cr
D o
çõ
E pr
o

es mae com
ncípio
ste na
omem.

3. p. 240.

vanni

rego.
s pré-

gicos.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

As palavras dos exploradores, de seus reis e dos papas que os
apoiaram sugerem que os descobrimentos eram de certa forma, uma
continuação das Cruzadas. Na verdade, as chamadas Cruzadas nunca pararam; o que mudou foi a disposição das potências europeias
para arriscar uma provável derrota e humilhação no Oriente. A ideia
de adentrar o mar Vermelho e o oceano Índico não era nova; o que
distingue os portugueses foi o fato de eles terem encontrado uma
maneira de chegar ao Oriente navegando por todo o caminho em
volta da África.

Graças à façanha de Vasco da Gama, Portugal entra agora em
contacto direto com a região das especiarias, do ouro e das pedras
preciosas, conquistando, praticamente, o monopólio desses produtos na Europa e pondo em xeque o comércio levantino das repúblicas italianas. A abertura da rota marítima das Índias assume, assim,
importância verdadeiramente revolucionária na época, e as suas consequências imediatas ultrapassam mesmo as do maior acontecimento
da história moderna das navegações: o descobrimento da América
por Cristovão Colombo.

Nigel Cliff. “Uma Cruzada pelos mares” In: Revista de História. Disponível
em: www.revistadehistoria.com.br (acesso em 10 out. 2015)

HOLLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira. A época colonial,
tomo I: do descobrimento à expansão territorial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 34.

A expansão marítimo-comercial europeia pode ser compreendida como uma extensão das Cruzadas na medida em que:
A houve a manutenção de uma política de modernização dos Estados europeus sobre as regiões encontradas e colonizadas.
B a velha ordem feudal e eclesiástica manteve os padrões de
domínio sobre os muçulmanos.
C completou-se um ciclo de conquistas de terras e domínio
cristão sobre o Oriente.
D o pioneirismo do Estado português nas grandes navegações o consolidou como grande potência colonial.
E preservou o caráter da integração de diferentes culturas sob
o domínio do Ocidente.

O desenvolvimento dos instrumentos e das técnicas de navegação tornaram possíveis as conquistas portuguesas. Além disso,
entretanto, as grandes navegações promoveram:
A um realinhamento das forças econômicas do Oriente para
o Ocidente.
B a expansão marítimo-comercial a partir da conquista da
América.
C o deslocamento do eixo comercial do mar Mediterrâneo
para o oceano Atlântico.
D fragilidade nos sistemas político e social do Estado português.
E a abertura de novos mercados ocidentais, o que superou
as especiarias asiáticas.

QUESTÃO 31
A fruticultura irrigada tem se mostrado como a atividade agrícola que mais se expande nos últimos anos. É crescente a demanda interna e externa por frutas, principalmente as do tipo exportação e a
adoção da técnica de irrigação por gotejamento no sertão nordestino, região semiárida, considerada adversa ao desenvolvimento de lavouras, tem tornado um sonho, antes considerado impossível, um fato
real. Quando bem implantada, a irrigação por gotejamento viabiliza a
produção agrícola e possibilita a obtenção de frutas de melhor qualidade, até mesmo na época da entressafra. Sem ela, seria impossível
aos agricultores vencer as condições climáticas da região nordeste,
muitas vezes agravadas pela estiagem prolongada.
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Disponível em: www.cpt.com.br (acesso em 12 out. 2015)
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O texto apresenta características da irrigação por gotejamento,
uma nova tecnologia aplicada em diversas partes do mundo. No
Brasil essa técnica:
A tem servido para atenuar os efeitos da seca para a população
nordestina devido ao maior acesso à água potável.
B permite a redução do período de secas no semiárido nordestino, devido a maior disponibilidade de umidade na
atmosfera.
C provoca a redução do nível de água nos rios do semiárido
nordestino, já bastante comprometidos com outras obras
de infraestrutura.
D é responsável pelo grande aumento nos processos de salinização dos solos do semiárido nordestino.
E desenvolveu o potencial agrícola em várias áreas do sertão
nordestino, favorecendo a economia de uma região desacreditada no passado.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

Entende-se área contaminada como sendo área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em condições que
causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente
ou a outro bem a proteger, que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural […].
As vias de contaminação dos contaminantes para os diferentes meios
podem ser a lixiviação do solo para a água subterrânea, absorção e
adsorção dos contaminantes nas raízes de plantas, verduras e legumes,
escoamento superficial para a água superficial, inalação de vapores, contato dermal com o solo e ingestão do mesmo por seres humanos e animais.
Disponível em: www.mma.gov.br (acesso em 12 out. 2015)

As diversas formas de ocupação do meio físico podem levar à
contaminação dos solos, um problema ambiental relacionado:
A ao acúmulo, depósito ou armazenamento de substâncias de
forma planejada ou acidental, descartando processos naturais.
B à preservação da saúde humana como prioridade, sendo
outros bens a proteger considerados secundários.
C principalmente a formas de contaminação associadas à ação
de águas subterrâneas e superficiais, sendo outras não registradas com frequência.
D a desastres de consideráveis proporções, dadas as inúmeras
possibilidades de contaminação dos contaminantes, comprometendo grandes áreas.
E a diferentes formas de contaminação principalmente no
meio rural, não se aplicando a áreas urbanas devido à
impermeabilização dos solos.

Texto

Leia o texto.

Quando os primeiros pensadores pré-socráticos apareceram, já
estava em curso, no meio social das cidades-Estado, um franco processo de racionalização. A organização política se desenvolveu ao
mesmo tempo que um logos se elaborou, proporcionando uma nova
atitude mental que marcou a singularidade do meio grego. No universo espiritual da cidade, já se encontravam dadas todas as condições fatuais para o nascimento do logos filosófico.
MACIEL JR, Auterives. Pré-socráticos: a invenção da razão. São Paulo: Odysseus, 2003. p. 26.

Nesse texto, explicitam-se os vínculos entre:
A pensamento mítico e pensamento filosófico.
B cosmologia e filosofia política.
C cidadania e atividade filosófica.
D ética e antropologia filosófica.
E cultura oriental e cultura filosófica.
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QUESTÃO 34
Com base na leitura do texto, responda à questão proposta.

A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional,
é um distúrbio psíquico descrito em 1974 por Freudenberger, um médico americano. O transtorno está registrado no Grupo V da CID-10
(Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde). Sua principal característica é o estado de tensão
emocional e estresse crônicos provocado por condições de trabalho
físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Profissionais das áreas de educação,
saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários,
bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm
risco maior de desenvolver o transtorno.
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Disponível em: http://drauziovarella.com.br (acesso em 10 out. 2015)

Segundo as teorias de Émile Durkheim (1858-1917), o conceito que expressa o contexto em que ocorre a síndrome de
burnout é o de:
A solidariedade orgânica.
B consciência coletiva.
C solidariedade mecânica.
D alienação.
E racionalização.
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Texto para as questões 35 e 36.

Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial [da colonização do Brasil]; nem se podia
colocar problema nenhum de maior ou melhor “aptidão” ao trabalho
escravo […]. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígines, e as dificuldades de seu apresamento, transporte
etc. Mas na “preferência” pelo africano revela-se, mais uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização; esta se processa
num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole; ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante
setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas
era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígines mantinham-se na colônia, com os
colonos empenhados nesse “gênero de vida”; a acumulação gerada
no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole; realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento
dessa “mercadoria”. Esse talvez seja o segredo da melhor “adaptação” do negro à lavoura […] escravista. Paradoxalmente, é a partir
do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário.
Adaptado de NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do
antigo sistema colonial. São Paulo: Hucitec, 1979. p. 105.

QUESTÃO 35
O escravismo colonial mantém suas peculiaridades em relação ao escravismo antigo. Na afirmação de Novais, essa diferenciação é observada:
A pela imposição da economia liberal-mercantilista.
B pela substituição da mão de obra indígena pela africana.
C na ausência de mão de obra abundante na colônia.
D na valorização do mercado interno em detrimento do externo.
E pelos lucros advindos do tráfico transatlântico.

Erupções vulcânicas afetam severamente localidades no Chile,
como o complexo vulcânico Taapaca, na localidade andina de Putre,
onde a educação da população jovem é fundamental, preparando-a para riscos futuros. No entanto, a preparação não se pode reduzir
somente à entrega de conhecimentos ou à realização de simulacros
de evacuação nas escolas, mas, a educação para os desastres deve
compreender o caráter estrutural das vulnerabilidades sociais, a complexidade dos processos para enfrentar ameaças e a formação de capital social e comunitário.
Disponível em: www.esforce.org.br (acesso em 12 out. 2015)

Várias sociedades se desenvolvem nas proximidades de vulcões, criando uma série de interações com o meio físico.
O texto apresenta comunidades chilenas onde se observa como mais importante:
A uma educação da população jovem, voltada para a prevenção de desastres.
B treinar estudantes para evacuação em áreas escolares, mais
vulneráveis a catástrofes.
C a conscientização da população em abandonar essas áreas
e migrar para outras mais seguras.
D entender vulnerabilidades sociais e formar um capital social e comunitário como prioridade.
E diminuir os riscos por meio da educação da população local, tendo por base tradições de povos nativos.

QUESTÃO 38
Leia o texto.

A quinta via [estabelecida por Tomás de Aquino para a demonstração racional da existência de Deus], ou argumento teleológico,
parte da noção de finalidade, ou causa final. Deve haver um propósito ou finalidade na natureza, caso contrário o universo não tenderia
para o mesmo fim ou resultado. A causa inteligente dessa determinação é Deus.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 132.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 36
O tráfico negreiro constituiu um dos principais recursos para a
acumulação primitiva do capital no contexto da modernidade.
Suas implicações na organização do trabalho no Brasil revelam:
A a escassez e a crise da mão de obra indígena.
B a coexistência de dois modelos de trabalho escravo.
C a existência de diversas modalidades de trabalho, inclusive
o escravo.
D o desprezo pela mão de obra indígena, escassa e desqualificada.
E uma opção econômica pelo trabalho escravo africano.

A leitura do texto permite constatar a:
A distinção que Tomás de Aquino estabelece entre verdades
reveladas e verdades racionais.
B perspectiva tomista segundo a qual o intelecto agente fornece a luz que transforma os objetos do mundo em objetos na mente.
C reflexão escolástica acerca das noções de essência e de
existência, bem como de suas relações.
D apropriação de concepções aristotélicas pela filosofia cristã de Tomás de Aquino.
E tese, defendida por Tomás de Aquino, de que, sem a participação dos sentidos, não haveria conhecimento.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

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

A estudante de jornalismo Roberta […] foi uma das que resolveu
abrir mão da vida nas redes sociais mesmo sabendo o que perderia.
Roberta explica que já havia excluído o perfil em 2012, mas acabou
voltando atrás. Em janeiro deste ano, a decisão foi definitiva e ela
sente as consequências de estar fora das redes. […]. Apesar de não
ter perdido o contato com os amigos, ela diz que perde informações
importantes de grupos fechados da faculdade e eventos que costumam ser marcados pelo Facebook.
Disponível em: http://noticias.r7.com (acesso em 10 out. 2015)

Considerando-se a perspectiva de Émile Durkheim (1858-1917),
um dos aspectos que caracteriza a participação nas redes sociais é o de:
A alienação.
B cultura.
C ideologia.
D coercitividade.
E anomia.

QUESTÃO 40
As conquistas sociais e políticas dos plebeus
494 a.C.

Instituição do Tribunato da Plebe, magistrado plebeu que
atuava em defesa dos direitos e interesses da plebe junto ao
Senado.

450 a.C.

Lei das Doze Tábuas, primeiro código de direito escrito em
Roma.

445 a.C.

Direito ao casamento misto (entre patrícios e plebeus).

366 a.C.

Os plebeus adquirem o direito a receber as terras conquistadas.

326 a.C.

Abolição da escravidão por dívidas.

300 a.C.

Os plebeus ganham acesso a todos os cargos públicos tanto
políticos quanto religiosos.

287 a.C.

Os plebiscitos, decisões tomadas pelo Tribunato da Plebe,
passam a ter força de lei.

QUE

Para muitos povos indígenas amazônicos, no início dos tempos
não existia o fogo. Foi preciso roubá-lo dos animais como a onça e o
urubu-rei, que foram condenados a comer carne crua para sempre.
Mas era preciso sempre manter uma brasa acesa, do contrário, corria-se o risco de perder o fogo. Para resolver esse problema, o homem
aprendeu a preparar as varetas para fazer fogo, e ficou independente.
No mito de origem do fogo, as varetas igníferas, ou seja, que “carregam” o fogo, são ferramentas que representam a emergência do
homem como ser transformador do mundo. Depois vieram outras: facas e machados de pedra, seguidos pela descoberta e a transformação do aço. O “roubo” do fogo, a nossa primeira fonte de energia,
representa o poder simbólico do homem de transformar a natureza
através da tecnologia.
[…]
Atualmente, vários povos têm desenvolvido projetos para o resgate cultural de suas manifestações artísticas e conhecimentos tecnológicos. Afinal de contas, manter esses conhecimentos em tempos
de profundas transformações socioambientais pode ser mais difícil do
que roubar o fogo da onça: apesar de termos as varetas para produzi-lo, precisamos de esforço coletivo para manter as brasas acesas.
Simone Athaide. Cientistas, engenheiros e artistas. Disponível
em: www.revistadehistoria.com.br (acesso 10 out. 2015)

A descoberta do fogo e o seu domínio pelo ser humano representam um marco na transformação da humanidade. Ainda hoje, entretanto, a relação entre o ser humano e o espaço
é conflituosa, devido:
A à estagnação do progresso científico diante do poder econômico.
B à instabilidade social decorrente das políticas de preservação ambiental.
C aos diferentes interesses que movem a ciência e o progresso humano.
D à precariedade dos recursos tecnológicos disponibilizados
para os cidadãos.
E à supremacia dos interesses socioculturais em detrimento
dos ambientais.

A aprovação de leis sociais e políticas que beneficiaram os plebeus ocorreu em um contexto marcado sobretudo:
A pelos conflitos fundiários entre patrícios e plebeus durante
o período republicano.
B por disputas políticas em que os plebeus reivindicavam ocupar cargos no Estado monárquico.
C por negociações realizadas pelos patrícios, detentores do
poder militar e de terras.
D por tensões militares e civis que acabaram por beneficiar os
plebeus, que constituíam a base de proteção do Estado romano.
E pela participação política dos cidadãos nos espaços públicos e nas assembleias em Roma.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

Fundamentalmente, o processo de erosão hídrica do solo pela
água da chuva é condicionado pelos fatores chuva, solo, topografia, cobertura e manejo e práticas conservacionistas de suporte […].
A cobertura do solo proporcionada pelos resíduos culturais deixados na superfície tem ação direta e efetiva na redução da erosão hídrica, em virtude da dissipação de energia cinética das gotas da chuva,
a qual diminui a desagregação das partículas de solo e o selamento
superficial e aumenta a infiltração de água. Ela atua ainda na redução
da velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, da
capacidade erosiva da enxurrada […].
Disponível em: www.scielo.br (acesso em 12 out. 2015)

A erosão hídrica é responsável por grandes perdas de solo em
áreas agrícolas espalhadas pelo mundo. Entende-se que nesse processo:
A existe o condicionamento dele a fatores naturais, e práticas
adequadas de manejo do solo em áreas bastante chuvosas
pouco interferem nesse tipo de erosão.
B os resíduos culturais na superfície aumentam a velocidade
de escoamento e, consequentemente, a capacidade erosiva da enxurrada.
C o selamento superficial provocado por resíduos culturais aumenta a infiltração da água, diminuindo a capacidade erosiva
da enxurrada.
D os resíduos culturais aumentam a dissipação da energia
cinética das gotas de chuva, agravando a capacidade erosiva da enxurrada.
E a presença de resíduos culturais deixados na superfície não
diminui processos severos de erosão hídrica, principalmente
em terrenos inclinados.

A energia hídrica é a energia renovável que já é utilizada há muitos anos. As civilizações antigas aproveitavam o relevo dos solos para
utilizar a água na agricultura, em terrenos de regadio. Os romanos começaram a utilizar a água numa espécie de sistemas hidráulicos para
a moagem dos cereais, ao longo dos anos esses sistemas vieram a
ter uma grande utilização.
No século XX, a energia hídrica foi e é utilizada para a produção
de energia elétrica.
Esta energia alternativa, a energia hídrica resulta da água dos rios
em movimento, águas essas que vão em direção ao mar e que para
além de conduzirem a água das nascentes captam a água das chuvas.
O movimento ou queda dessas águas das chuvas contém energia cinética que pode ser aproveitada para produzir energia.
Hoje em dia a finalidade de energia hídrica é a produção de energia elétrica nas chamadas centrais hidroelétricas.
Disponível em: http://energiasalternativas.webnode.com.pt (acesso em 12 out. 2015)

O texto apresenta características da energia hídrica evidenciando que:
A sua utilização ocorre desde épocas remotas, evoluindo na
atualidade para a produção de energia elétrica.
B atualmente ela é bastante utilizada e classificada como fonte não renovável, em virtude da irregularidade das chuvas.
C considerada fonte alternativa e limpa, é bastante utilizada
para a produção de energia elétrica, não apresentando impactos ambientais.
D está relacionada à produção de energia elétrica desde o século XIX, com a Primeira Revolução Industrial.
E é obtida em terrenos de baixa declividade que facilitam a
construção de lagos e barragens.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Quando os ecossistemas sofrem impactos ambientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento da natureza a ser atingido, pois
é reflexo combinado das condições naturais de solo, relevo e clima
do lugar em que ocorre.
Atualmente todas as formações vegetais, em maior ou menor grau,
encontram-se modificadas pela ação humana. Isso ocorreu principalmente por causa das atividades agropecuárias e pelos impactos causados pela industrialização e urbanização. Em muitos casos, sobram
apenas algumas manchas em que a vegetação original é encontrada,
nos quais, embora com pequenas alterações, ainda preserva suas características principais.
Disponível em: http://educacao.globo.com (acesso em 12 out. 2015)

A evolução nos processos de ocupação humana do planeta
Terra e o desenvolvimento de atividades econômicas foram
responsáveis por impactos ambientais com grande reflexo nas
paisagens vegetais. Esses impactos:
A atingem antes de tudo as formações vegetais que representam o elemento da natureza que apresenta a maior capacidade de recuperação.
B ocorrem desde tempos remotos, tendo o desenvolvimento de novas tecnologias de exploração nos últimos tempos
acelerado a devastação.
C levaram à total destruição de formações vegetais no planeta, sem restarem paisagens que preservam características
originais.
D permitem o aparecimento de manchas remanescentes de
vegetação em áreas urbanas, não sendo encontradas na
paisagem rural.
E apresentam recuperação mais avançada em áreas de povoamento mais antigo, em virtude de projetos de reflorestamento.

QUESTÃO 45
Leia o trecho da música e responda à questão proposta.
Visto GG, você P
Você P, eu GG
Redondo, quadrado e reto
Cada um tem seu formato
Apertado, colado, justo
Largo, folgado, amplo, vasto
Cheio, graúdo, forte, farto
Esguio, fino, compacto […]

“Proporcional”, Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz.

QUE

Para espantar traças que estão dentro de armários com roupas,
é usual distribuir em seu interior bolinhas de naftalina, substância que espanta traças e baratas. Sabe-se que ao longo do tempo essas bolinhas diminuem de tamanho até desaparecerem
sem deixar vestígio. Esse fenômeno acontece porque:
A as traças e baratas comem as bolinhas.
B a naftalina é capaz de sofrer sublimação.
C as bolinhas reagem com o oxigênio do ar.
D a corrente de ar, dentro do armário, pulveriza a naftalina.
E a madeira do armário absorve todo o material.

QUESTÃO 47
A remediação de solos contaminados por substâncias poluentes pode ser feita com diferentes tecnologias, dependendo do
tipo de substância contaminante. Veja a seguir.
• Extração de vapores: usa-se de poços perfurado no solo no
qual é feita uma extração a vácuo.
• Estabilização: nesse caso são acrescentados, ao solo contaminado, sais com íons que promovem a formação de compostos insolúveis.
• Dessorção térmica: consiste no aquecimento do solo para
promover a vaporização de compostos voláteis.
• Contenção: é a cobertura e a colocação de barreiras laterais
para evitar a propagação dos contaminantes.
• Biorremediação: envolve o uso de microrganismos capazes
de degradar poluentes, transformando-os em compostos
inertes.
Quantas das técnicas citadas para a remediação de solos são
consideradas fenômenos químicos?
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

No texto, o aspecto sociológico que pode ser destacado na
constituição das sociedades modernas e contemporâneas é
o da:
A semelhança dos indivíduos.
B indiferença entre os indivíduos.
C crítica à diversidade dos indivíduos.
D diversidade dos indivíduos.
E diversidade religiosa.
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Um instrumento que começa a ganhar popularidade entre
arquitetos e engenheiros civis é o medidor ultrassônico de
distâncias, também conhecido como trena eletrônica. Esse instrumento permite a realização de medidas em ambientes de
difícil acesso de forma rápida e precisa. Seu princípio de funcionamento é simples: um transdutor emite uma série de pulsos
ultrassônicos que refletem no objeto cuja distância se deseja
determinar. Sabendo que o ultrassom se propaga a uma velocidade de 340 m/s, qual é o tempo transcorrido entre a emissão
e a recepção de um pulso direcionado a um objeto situado a
85 m de distância?
A 0,25 s
B 0,35 s
C 0,50 s
D 0,65 s
E 0,70 s

QUESTÃO 50
Leia a notícia a seguir.

Governo estabelece adição de 27% de etanol na gasolina
Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Armando Monteiro; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia
Abreu; de Minas e Energia, Eduardo Braga; e da Fazenda, Joaquim
Levy, assinaram a resolução do Conselho Interministerial do Açúcar
e do Álcool (Cima) que amplia percentual obrigatório de adição de
etanol anidro combustível de 25% para 27% à gasolina comum na
quarta-feira (4).
Disponível em: www.brasil.gov.br (acesso em 21 abr. 2015)

Após entrar em vigor a nova determinação do governo, em um
posto de gasolina, um consumidor pede ao frentista que faça
o teste para determinação do teor de etanol na gasolina, com
a sequência de procedimentos a seguir.
Aspecto
inicial

Adição de
50 mL de
solução
saturada
de NaCl

oluendo do

olo no

ontacompara

terais

pazes
ostos

os são

QUESTÃO 49
Para melhorar o trânsito em um setor de uma grande cidade, foi
construída uma linha de metrô. O trem se desloca a 108 km/h e
o trajeto total mede 24 km. Existem sete estações e o trem para durante 3 minutos em cada uma. Sabendo que o trem fará
cinco paradas entre os pontos inicial e final do trajeto, o tempo total da viagem é de, aproximadamente:
A 12 minutos.
B 14 minutos.
C 16 minutos.
D 28 minutos.
E 20 minutos.

Aspecto
intermediário

Aspecto
final

Gasolina
(amostra)

Adição de
50 mL de

Forte agitação

gasolina
(amostra)

para mistura
dos líquidos

Gasolina
V = 36 mL
Solução
saturada
NaCl + etanol

Após efetuar os cálculos relativos aos resultados obtidos, o consumidor conclui que o combustível está:
A dentro do padrão oficial, porque o teor de etanol na gasolina analisada é de 25%.
B fora do padrão oficial, porque o teor de etanol na gasolina
analisada é de 26%.
C dentro do padrão oficial, porque o teor de etanol na gasolina analisada é de 27%.
D fora do padrão oficial, porque o teor de etanol na gasolina
analisada é de 28%.
E dentro do padrão oficial, porque o teor de etanol na gasolina analisada é de 26%.
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QUESTÃO 51
O detector de fumaça pode funcionar por dois princípios: o detector fotoelétrico, que mede variações provocadas pela fumaça em um feixe de luz; e o iônico, que usa o amerício-241, um
alfa emissor. As partículas alfa ionizam espécies químicas presentes no interior do aparelho retirando elétrons. Quanto mais
fácil for a retirada de elétrons do material que sofre ionização,
mais sensível será o equipamento. Se entrar fumaça no aparelho, ela interromperá a ionização, soando o alarme. Dos metais
a seguir, qual seria o mais adequado para aumentar a sensibilidade do detector de fumaça?
A 11Na
D 32Ge
B 23V
E 37Rb
C 27Co

QUESTÃO 53

QUE

No trajeto entre duas cidades, existe um grande rio, cuja largura
no ponto de travessia é de 800 m. A travessia do rio é feita com
uma balsa que desenvolve velocidade constante de 18 km/h.
Para encurtar o tempo de viagem, será construída uma ponte no
local de travessia. Considerando que os veículos poderão cruzar
a ponte com velocidade constante de 72 km/h, qual será a economia de tempo na travessia do rio?
A 1 minuto.
D 4 minutos.
B 2 minutos.
E 5 minutos.
C 3 minutos.
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QUESTÃO 54
QUESTÃO 52
Durante uma viagem de ônibus entre duas cidades, uma criança pergunta a sua mãe:
“– Por que o passageiro da frente fica parado enquanto as árvores lá fora se movimentam?”
De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados
na mecânica, a explicação correta para a pergunta da criança é:
A o passageiro da frente se movimenta, pois o ônibus está em
movimento pela estrada.
B as árvores estão fixas ao solo, logo estão em repouso.
C em relação à criança, o passageiro da frente está em repouso, pois a distância entre eles não muda.
D para que o passageiro da frente esteja em repouso, é necessário que o ônibus fique parado.
E as árvores só estarão em movimento se considerarmos a rotação da Terra.

18

Um indivíduo adquiriu um determinado microrganismo bacteriano patogênico e, em uma consulta médica, recebeu uma indicação de um antibiótico bacteriostático que retardaria o ciclo
reprodutivo da bactéria em 10 minutos. Sabe-se que as bactérias apresentam um ciclo vital completo de 20 minutos.
Agora imagine duas situações hipotéticas: a primeira com uma
bactéria no organismo de um indivíduo antes que ele tomasse
o antibiótico (bactéria A), e a segunda, com uma bactéria da
mesma espécie e no mesmo organismo, mas sob o efeito do
antibiótico receitado (bactéria B). Assim, quantas bactérias teríamos no organismo, a partir de uma bactéria A e uma bactéria B, após três horas?
A Bactéria A: 512 indivíduos e bactéria B: 64 indivíduos.
B Bactéria A: 18 indivíduos e bactéria B: 12 indivíduos.
C Bactéria A: 729 indivíduos e bactéria B: 36 indivíduos.
D Bactéria A: 512 indivíduos e bactéria B: 676 indivíduos.
E Bactéria A: 729 indivíduos e bactéria B: 324 indivíduos.
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QUESTÃO 55

.

As doenças cardiovasculares estão entre as causas mais comuns
de óbitos, principalmente em grandes centros urbanos. Essas
doenças estão relacionadas a vários fatores disparadores, como hereditariedade, fumo, obesidade, estresse, dentre outros.
Há alguns anos, a medicina e os meios de pesquisa apontam
alguns agentes químicos metabólicos como fatores diretos de
risco para o estabelecimento desse tipo de patologia. Uma dessas estruturas químicas é:
A um esteroide de alto peso molecular.
B uma proteína de cadeia longa.
C um lipídio de cadeia curta e baixo peso molecular.
D um glicolipídio de alto peso molecular.
E uma lipoproteína de baixo peso molecular.
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QUESTÃO 56

Leia os casos apresentados a seguir.
Fato 1. Algumas pessoas começam a realizar exercícios com
o intuito de perder peso, porém, impacientes, realizam exercícios pouco duradouros ou, ainda, anaeróbios. Nesses casos,
os exercícios não são capazes de ajudar na perda de peso, porque essa perda de “massa gorda” obedece a uma hierarquia
na “queima” de reservas energéticas, e as séries pouco duradouras não são suficientes para atingir a reserva que se pretende eliminar nos casos de perda de peso.
Fato 2. Certos casos patológicos levam algumas pessoas a atingirem quadros extremos de descompensação orgânica, como
a anorexia e a bulimia. Nesses casos, extremamente graves, as
pessoas ultrapassam suas reservas normais de compostos energéticos e passam a “queimar” estruturas químicas não destinadas a esse fim (reserva energética). Dessa forma, se o processo
não for revertido, o resultado pode ser fatal.
Observe o gráfico a seguir.

I
0

1

2

3
4
Semanas de jejum

Considere, no fato 1, uma pessoa realizando uma série de 20 minutos de exercícios e, no fato 2, uma pessoa em caso extremo de
anorexia. Essas duas pessoas apresentariam, respectivamente,
gastos energéticos representados por quais linhas do gráfico?
A Fato 1 – linha II / fato 2 – linha III
B Fato 1 – linha III / fato 2 – linha I
C Fato 1 – linha I / fato 2 – linha III
D Fato 1 – linha III / fato 2 – linha II
E Fato 1 – linhas II e III / fato 2 – linha III

.
s.
s.
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QUESTÃO 57

QUE

Sabe-se que os compostos orgânicos voláteis (COV) são capazes de ser transportados a longas distâncias por diferentes processos e velocidades, sendo depositados em diferentes regiões geográficas, dependendo de propriedades físicas. A tabela a seguir mostra a mobilidade para alguns poluentes aéreos orgânicos.
Comportamento de
transporte global

Mobilidade
baixa

Mobilidade
relativamente baixa

Mobilidade
relativamente alta

Mobilidade alta

Propriedades
Pressão de vapor do
líquido a 25 °C em
pascals
Temperatura de
condensação

10–4

10–2

1

30 °C

–10 °C

–50 °C

Leia c

A
cidade
colas r
do com
ambie
As
res ve
carreg
descar
os resí
cletes

Exemplos
> 4 anéis

4 anéis

3 anéis

1 – 2 anéis

—

—

5 – 6Cl

0 – 4Cl

PCBs

9 – 8 Cl

4 – 8Cl

1 – 4Cl

0 – 1Cl

PCDDs/PCDFs

4 – 8 Cl

2 – 4Cl

0 – 1Cl

–

Clorobenzenos

A seg
E2 MARKETING

HPAs

Adaptado de BAIRD, C; CANN, M. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 4a edição.
HPAs: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos; PCBs: bifenilas policloradas; PCDDs: policlorodibenzodioxinas; PCDFs: dibenzofuranos policlorados.

A análise do ar em determinada região do planeta detectou a presença das seguintes substâncias:

Naftalina

Cl

Antraceno

O

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

O

O

Cl

2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina

Cl

O
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Para s
de ma
casse
O res

Octaclorodibenzo-p-dioxina

Cl

Cl

O

I

1,9-diclorodibenzofurano

O
Cl
1,4,9-triclorodibenzofurano

Após análise dos dados, qual substância poderá ter vindo, respectivamente, de fontes poluidoras mais próximas e mais distantes?
A Octaclorodibenzo-p-dioxina e naftalina.
B Antraceno e 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina.
C 1,9-diclorodibenzofurano e 1,4,9-triclorodibenzofurano.
D Naftalina e antraceno.
E 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina e octaclorodibenzo-p-dioxina.
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QUESTÃO 59

Leia com atenção o trecho da notícia a seguir.

Obrigatoriedade das sacolinhas plásticas começa
a valer neste domingo
A partir deste domingo (5), os estabelecimentos comerciais da
cidade de São Paulo poderão oferecer a seus clientes apenas as sacolas reutilizáveis, produzidas com matéria-prima renovável. De acordo com a prefeitura, o material é considerado menos nocivo ao meio
ambiente. [...]
As novas sacolas deverão ser oferecidas em dois modelos nas cores verde e cinza. A sacolinha verde será usada pelo consumidor para
carregar as compras e, posteriormente, deverá ser reutilizada para o
descarte do lixo reciclável. Já a sacolinha cinza deverá ser usada para
os resíduos orgânicos e rejeitos, como fraldas, bitucas de cigarro, chicletes, absorventes femininos, lixo de banheiro e fitas adesivas. [...]

Em um circuito receptor de rádio, emprega-se um capacitor de
10 mF carregado por uma ddp de 80 V. Na sua construção,
constatou-se que estavam à disposição apenas capacitores de
20 mF e que suportavam uma ddp de 40 V. O problema foi resolvido com uma associação:
A em paralelo contendo três capacitores.
B em série contendo três capacitores.
C mista com dois capacitores em paralelo e um em série.
D em série contendo dois capacitores.
E em paralelo contendo dois capacitores.

Fonte: http://noticias.r7.com (acesso em 14 out. 2015)

QUESTÃO 60
E2 MARKETING

A seguir há uma parte das informações contidas nas duas sacolas.

Grau
Para longe

edição.

antes?

O funcionário de uma óptica recebe a seguinte receita prescrita por um oftalmologista:

Para perto

Esférica

Cilíndrica

Eixo

OD

– 4,00

– 0,35

100°

OE

– 4,00

– 0,35

100°

OD

+ 2,50

– 0,15

130°

OE

+ 2,50

– 0,15

130°

A fim de confeccionar a lente para a correção de miopia, ele
deverá construir uma lente:
A cilíndrica com distância focal 0,35 m.
B divergente com distância focal 0,25 m.
C convergente com distância focal 4 m.
D divergente com distância focal 0,4 m.
E cilíndrica com distância focal 6 m.

Para saber se a população tem conhecimento sobre a natureza
de materiais, um pesquisador pediu a cinco pessoas que colocassem diferentes materiais dentro das sacolas cinza e verde.
O resultado está na tabela a seguir.
Indivíduo

Sacola cinza

Sacola verde

1

Chiclete

Bituca de cigarro

2

Latas de refrigerante

Jornais

3

Fraldas

Vidros

4

Garrafas pet

Pilhas

5

Revistas

Folhagem

A análise da tabela mostra que o único indivíduo que colocou
os materiais corretamente na sacola foi o de número:
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

QUESTÃO 61
Um vestibulando, quando em visita a uma praia do litoral paulista, notou um aviso para os banhistas:
Proibida a presença de animais domésticos nessa praia.

Ele também observou que a placa era de autoria da vigilância sanitária. Logo se lembrou das aulas de seu professor de
biologia e pensou: “Esse aviso diz respeito, principalmente,
à prevenção relacionada à transmissão de um protozoário,
o   I  , e de um verme, o   II  , ambos causadores
de patologias em humanos”.
O preenchimento correto das lacunas e as respectivas patologias ocasionadas por esses agentes patogênicos são:
A I – Giardia lamblia, II – Ascaris lumbricoides e as patologias
são giardíase e ascaridíase.
B I – Entamoeba histolytica, II – Ascaris lumbricoides e as patologias são disenteria amebiana e ascaridíase.
C I – Toxoplasma gondii, II – Acylostoma braziliense e as patologias são toxoplasmose e bicho geográfico.
D I – Plasmodium falciparum, II – Acylostoma duodenale e as
patologias são toxoplasmose e amarelão.
E I – Balantidium coli, II – Acylostoma braziliense e as patologias são balantidiose e bicho geográfico.
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QUESTÃO 63

Sem veneno

Controle com
veneno

Aparecimento
do parasita

Antes do
surgimento
do parasita

Números de indivíduos

Larvas
Parasitas

100
90
80
60
50
40
30
20
10
1

6

12

18

24

30

36 Meses

Tendo em vista o gráfico, além da questão ambiental, podemos deduzir que o veneno:
A evidentemente não age com eficácia sobre os parasitas das
larvas, pois sua aplicação fornece um resultado semelhante ao inicial, sendo o objetivo do produtor aumentar a produção.
B age de forma eficiente sobre o parasita, fato representado
em toda leitura do gráfico e o motivo para o abandono é o
custo do produto.
C agiu com eficácia sobre os parasitas, porém seu abandono ao longo de um ano resultou em uma produção de larvas considerável, mesmo na presença do parasita, fato que
aparentemente satisfez ao produtor.
D agiu eficientemente sobre os parasitas, porém seu abandono ao longo de um ano resultou em uma produção de larvas igual à produção durante a aplicação do produto, fato
que anulou a viabilidade de sua aplicação.
E agiu eficientemente sobre os parasitas, porém seu abandono ao longo de um ano resultou em uma produção de larvas, indicativo de que a relação entre os parasitas e as larvas
passou a ser benéfica à produção.

10

100

1.000

10.000
Tempo (dias)

Fonte: http://en.wikipedia.org (acesso em 2 jan. 2015)

A quantidade e o elemento químico que formam os nuclídeos
variam, porque são dependentes de fatores como forma de
decaimento, instabilidade e tempo de meia-vida. Assim, o nível de radiação também será variável. Pela análise do gráfico,
teremos que:
A no ano de 2016, a atividade radioativa na região será proveniente, praticamente, apenas do 134Cs.
B após 10 dias do acidente, os nuclídeos que mais contribuíam
para o nível de radioatividade eram o 95Zr, 95Nb, 140Ba, 140La,
131
I e 134Cs.
C decorridos 3 meses da explosão, a porcentagem de 95Zr/95Nb
era, aproximadamente, 2 vezes maior que a porcentagem
de Xe.
D 24 h após a explosão, a intensidade de radiação do 131I era
aproximadamente igual à metade da radiação do 95Zr/95Nb.
E a atividade radioativa dos isóbaros mais pesados é praticamente zero após 100 dias da explosão.
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QUE

Em 2016 completará 30 anos de um dos maiores acidentes nucleares do planeta: a explosão de um reator na usina nuclear
na região de Chernobyl, em 1986. O gráfico a seguir refere-se à
porcentagem de nuclídeos que foram encontrados em Prypiat,
uma cidade próxima ao reator, em função do tempo.
% contribuição para o nível de radiação

QUESTÃO 62
Em um sítio, onde a atividade principal é a piscicultura de peixes ornamentais, o produtor estava preocupado com o tanque
destinado à cultura de larvas que seriam usadas na alimentação dos alevinos. Nesse tanque surgiu um parasita que atacava as larvas, diminuindo a produção. O produtor comprou um
veneno que age sobre os parasitas, porém de alto custo. Para testar a eficiência de tal veneno, adquiriu algumas doses e
aplicou em seu tanque. Como resultado, ele traçou o gráfico a
seguir e abandonou o uso do produto.

18/12/15 15:30
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QUESTÃO 64

QUESTÃO 65

Os fertilizantes podem ser considerados “os alimentos das
plantas” e é possível retirar seus constituintes do próprio solo. Para ajudar no desenvolvimento dos vegetais, pode ser necessário, em alguns casos, o fornecimento de uma quantidade
maior de determinado nutriente. Para isso, existem diversas
formulações de adubos do tipo NPK, em que N é nitrogênio
(14 g ⋅ mol–1), P é fósforo (31 g ⋅ mol–1) e K, potássio (39 g ⋅ mol–1),
conforme tabela a seguir.
Adubo

Formulação

1

4–14–8

2

4–30–16

3

25–25–25

4

10–10–10

5

20–25–20

Os números da formulação se referem às porcentagens, em
massa, respectivamente, de cada elemento químico.
Ao realizar a análise de 100 g de uma amostra retirada do pacote
de um adubo, cujo rótulo estava rasgado, um técnico constatou
a presença de 11,4 g de NH4NO3 (massa molar = 80 g ⋅ mol–1),
32 g de P2O5 (massa molar = 142 g ⋅ mol–1) e 9,6 g K2O (massa
molar = 94 g ⋅ mol–1). Logo, o técnico concluiu que no interior
do pacote havia a formulação referente ao adubo:
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

r/95Nb
agem

Durante um teste, um móvel foi submetido a um movimento retilíneo uniformemente variado, partindo do repouso, até
atingir a velocidade limite de 6 m/s. Um supervisor construiu
um gráfico da posição do móvel em função de sua velocidade, exibido a seguir.
x (m)
9

4

1
2

4

6

v (m/s)

Pela análise do gráfico, conclui-se que a aceleração do móvel é:
A 1,0 m/s2
B 1,5 m/s2
C 2,0 m/s2
D 2,5 m/s2
E 3,0 m/s2
QUESTÃO 66
Em uma usina solar experimental, espelhos móveis são espalhados por uma grande área, de maneira a refletirem a luz solar em direção a um receptor situado a determinada altura do
solo. No transcorrer do dia, os raios solares incidem formando
vários ângulos com o solo, considerado na horizontal. Vamos
dividir essa incidência solar em três etapas: sol a pino, antes do
sol a pino e após o sol a pino.
Um desses espelhos é mostrado na figura a seguir.

31

I era
/95Nb.
atica-

Receptor

20 m
10 m

Espelho
α

Considerando que na etapa de sol a pino os raios solares incidem verticalmente em relação ao solo, qual é o ângulo de incidência no espelho para que o raio refletido atinja o receptor?
A 0°
B 15°
C 30°
D 45°
E 60°
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QUESTÃO 67

QUESTÃO 68

Observe os diagramas a seguir.
Superfície da Terra
(%)
70
60

Produtividade primária
líquida média
(g/m2/ano)
2.000

50

25

1.500

40
30

20
15

1.000

20

10

500

10
0

5

0
Gráfico 1

Produção primária
líquida da Terra
(%)

0
Gráfico 2

Gráfico 3

Ecossistema A
Ecossistema B
Ecossistema C
Adaptado de SAVADA, D. e outros. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Os ecossistemas representam, respectivamente:
Ecossistema A: mar aberto
Ecossistema B: deserto
Ecossistema C: floresta tropical perenifólia
Se observarmos os gráficos 2 e 3, notamos uma coerência entre os índices no ecossistema C, uma vez que essas florestas
se encontram em ambiente tropical e apresentam vegetais de
grande porte, o que justifica sua alta produtividade primária líquida média e sua grande produção primária líquida da Terra.
Já nos mesmos gráficos, para o ecossistema A, existe uma aparente discrepância entre índices apresentados, ou seja, o mar
aberto apresenta baixa produtividade primária líquida média
e uma grande produção primária líquida da Terra.
O fator que justifica e retira essa discrepância da análise é:
A os tipos de produtividade primária líquida marinha e terrestre serem diferentes.
B a produção primária líquida da Terra ser mensurada pela
produção de O2 liberado e, nesse caso, o mar libera uma
quantidade maior para a atmosfera.
C apesar de a PPL média do mar ser menor por área ou volume específico, sua colaboração para a produção primária terrestre é alta graças à sua enorme área de distribuição
no planeta.
D o mar apresentar grandes profundidades, onde vivem vários
tipos de seres produtores, em grande parte de sua extensão.
E o mar aberto apresentar regiões mais produtivas e menos
produtivas e, na determinação da produtividade terrestre,
todas serem consideradas.

24

QUE

Em um experimento, alguns animais tiveram determinado gene anulado em seu genótipo. Os cientistas desejavam inibir
a produção de uma enzima importante para o metabolismo,
pois essas moléculas agem sobre um resíduo metabólico muito comum — a água oxigenada (H2O2). Durante essa reação,
é produzido um conhecido gás. Para testar a eficiência da inibição gênica, pedaços de fígado dos animais “tratados” e de
animais “controle” foram colocados em tubo de ensaio, e em
cada tubo foram adicionados 10 mL de H2O2, sendo todos lacrados com balões de festas para a captura do gás produzido.
Após algum tempo, observaram que os balões dos tubos teste estavam vazios e os dos tubos controle estavam cheios de
gás, mostrando que, aparentemente, a inibição havia dado certo. No entanto, faltava verificar se a produção do gás nos tubos controle era composta pelo gás produzido pela ação das
catalases. Para esse teste, os pesquisadores usaram palitos de
fósforos em brasa, os quais foram expostos então ao conteúdo dos balões e o resultado foi positivo.
O resultado obtido pelos cientistas no segundo experimento e o
organoide que, nas células dos animais tratados, deixou de apresentar seu conteúdo são, respectivamente:
A a incandescência deixou de existir nos palitos e os organoides são os lisossomos.
B a incandescência aumentou nos palitos e os organoides são
os centríolos.
C a incandescência produziu chama nos palitos e os organoides são os lisossomos.
D a incandescência produziu chama nos palitos e os organoides são os peroxissomos.
E a incandescência aumentou nos palitos e os organoides são
os peroxissomos.
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QUESTÃO 69
A obtenção de substâncias usadas como matéria-prima em determinado processo químico é feita da decomposição de uma
substância química cujos átomos se encontram fortemente ligados por causa da atração elétrica entre cargas reais. Qual das
substâncias a seguir pode ter sido usada na obtenção da matéria-prima, a partir de sua decomposição?
A C6H12O6
B H2O
C KCl
D NH3
E H2SO4

to e o
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ganoi-
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ganoi-
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QUESTÃO 70
A geração de energia é fundamental para qualquer sociedade
desde o início da vida na Terra. Por exemplo, luz solar é fundamental para a fotossíntese, as fogueiras de nossos antepassados, para o aquecimento no interior das cavernas, cozimento
de alimentos e fabricação de utensílios em geral. A grande demanda de energia da sociedade atual acarreta, muitas vezes, sérios problemas ambientais. A comunidade científica hoje busca
formas de energia que não agridam o meio ambiente, as quais
são chamadas de energias limpas. A correta relação entre o tipo de energia e seus prós e contras é:
A Solar: a energia proveniente do Sol é transformada em eletricidade por um fenômeno químico. Já as placas solares
podem ser usadas para aquecer água.
		Prós: fonte inesgotável de energia; equipamentos de baixa
manutenção; pode ser usada também em localidades em
que não há acesso à rede elétrica.
		Contras: não há produção durante a noite e diminui nos dias
em que o tempo está encoberto ou com poucas horas de sol.
B Eólica: o vento gira as pás de um enorme cata-vento, o que
aciona um gerador, produzindo energia elétrica.
		Prós: fonte inesgotável de energia; pode ser instalada em
qualquer lugar; abastece locais a que a rede elétrica comum
não chega.
		Contras: poluição visual, por causa do grande número de
cata-ventos e sonora, porque alguns equipamentos são barulhentos. Também podem provocar a morte de pássaros
que se chocam com as pás dos cata-ventos.
C Biocombustíveis: é a produção de etanol e biodiesel para
veículos, de produtos agrícolas como cana-de-açúcar e outros vegetais capazes de produzir óleos.
		Prós: substitui diretamente componentes do petróleo; os vegetais usados absorvem CO2 atmosférico durante seu crescimento.
		Contra: a produção desses vegetais ocupa terras destinadas ao plantio de outros alimentos.
D Marés: as águas do mar movimentam uma turbina que aciona um gerador de eletricidade.
		Pró: fonte de energia inesgotável, capaz de abastecer as cidades próximas a mares e já é amplamente usada em diversas partes do planeta, inclusive no Brasil.
		Contras: a diferença de nível da água durante as marés, ao
longo do dia, deve ser de, pelo menos, 5 metros; sua produção é intermitente porque as marés duram, aproximadamente, 12 horas e 30 minutos.
E Biogás: fermentação de excrementos animais e lixo orgânico, como restos de alimentos, que formam uma mistura
de gases, capaz de substituir o gás de cozinha, derivado do
petróleo. O subproduto é usado como adubo.
		Prós: substitui um componente do petróleo e reduz o volume de lixo orgânico doméstico — como comida, cacos de
louça e vasos de barro; além de produzir fertilizantes, pode gerar renda aos produtores rurais com a venda do gás.
		Contras: o armazenamento do gás é difícil, além de gerar
dióxido de carbono, um gás-estufa.
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QUESTÃO 71

QUESTÃO 72

A figura representa a série triboelétrica, que consiste em uma
relação de materiais em que, ao atritarmos dois deles, o material situado na posição inferior recebe elétrons do material
situado na parte superior. Por exemplo, ao atritarmos mica e
ebonite, a ebonite recebe elétrons da mica.

QUE

Nos televisores de plasma, as imagens são obtidas por descargas elétricas em gases, contidos em pequenas células. Essas
células se comportam como capacitores de placas planas e paralelas, como representado na figura a seguir.

Pele de coelho
Vidro

+

Mica

A

Lã
Pele de gato
Seda
Tendência
de
eletrização

Algodão

d

Madeira
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Foi realizada uma experiência em que um pano de algodão e
um pedaço de âmbar, ambos neutros, foram atritados. Após o
atrito, o pedaço de âmbar foi colocado em contato com uma
moeda de cobre neutra, sendo separados em seguida.
Ao final da experiência, os sinais das cargas elétricas do pano,
do pedaço de âmbar e da moeda, nessa ordem, são:
A positivo, positivo, positivo.
B positivo, negativo, positivo.
C negativo, positivo, positivo.
D positivo, negativo, negativo.
E negativo, negativo, negativo.
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Considere que a permissividade elétrica seja, aproximadamente, 9 · 10–12 F/m, cada célula possua placas com área igual a
4 · 10–7 m2 e a distância entre elas seja 0,02 mm. Aplicando-se
uma tensão de 100 V entre as placas, a carga elétrica armazenada em pC (10–12 C) será:
A 3
B 6
C 12
D 15
E 18

QUESTÃO 73
A célula eucariótica vegetal apresenta diferenças importantes em relação à célula animal, mostrando que suas funções
estruturais e fisiológicas evidenciam distinções consideráveis
em relação às nossas células. Tendo em vista essas diferenças,
um conjunto de exemplos de estruturas diferenciais, presentes em uma célula do tipo vegetal, associadas as suas respectivas funções, é:
A cloroplasto – fotossíntese; mitocôndria – respiração; ribossomo – digestão.
B membrana celular – realização de fagocitose; mitocôndria –
respiração; cloroplasto – fotossíntese.
C vacúolo – acúmulo de água; ribossomo – respiração; cloroplasto – fotossíntese.
D mitocôndria – respiração; centríolos – orientação da divisão
celular; cloroplasto – fotossíntese.
E vacúolo central – controle osmótico; parede celular – proteção e estrutura; plastos – reserva de substâncias.
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QUESTÃO 74

QUESTÃO 75

Leia atentamente o texto a seguir.

[...] em 1958, enquanto colocava em ação seus planos para o Grande Salto à Frente, Mao deflagrou uma ampla campanha de combate aos pardais. A ave era um dos alvos da chamada Campanha das
Quatro Pestes, que pretendia eliminar também os ratos, as moscas e
os mosquitos, considerados inimigos públicos pelo líder chinês. Mao
dizia que cada pardal, ciscando nas plantações, consumia 4 quilos de
grãos por ano. [...] os chineses, então, saíram às ruas e começaram a
caça aos pardais. Seus ninhos eram destruídos, os ovos quebrados e
os filhotes mortos.
[...] A campanha foi um retumbante fracasso. Não se levou em
conta que os pardais, além de comer grãos, se alimentam também
de insetos, e que uma de suas iguarias prediletas são os gafanhotos. A população de gafanhotos se multiplicou pelos campos chineses, arruinando plantações e causando desequilíbrio ao ecossistema.
Veja, 14 set. 2011.

Os pardais fazem parte de uma espécie de aves muito adaptável aos ambientes. Esses tipos de animais são rapidamente
considerados como “pragas”, pois coexistem com a humanidade e o conflito, com frequência, aparece. No caso dos pardais,
suas ações alimentares, nidação (feitura de ninhos), produção
de fezes, dentre outras trazem problemas para o ser humano
e para os seus sistemas.
Além dos problemas ambientais relacionados no texto e na explanação, um contexto conceitual da ecologia é principalmente
analisado nos relatos, sendo denominado de forma correta em:
A intersecção de hábitats e oposição de nichos ecológicos.
B sobreposição de hábitats e oposição de nichos ecológicos.
C intersecção de hábitats e sobreposição de nichos ecológicos.
D sobreposição de hábitats e intersecção de nichos ecológicos.
E sobreposição de hábitats e nichos ecológicos.

Uma planta que apresenta grande potencial terapêutico, apesar de suas propriedades psicotrópicas, é a Cannabis sativa.
O uso medicinal da Cannabis hoje é permitido em alguns estados americanos e em países como Holanda e Bélgica, para
aliviar sintomas relacionados ao tratamento de câncer, aids, esclerose múltipla, glaucoma e síndrome de Tourette. Uma das
substâncias responsáveis pelos efeitos terapêuticos é o tetraidrocanabinol (THC), que faz parte do grupo do canabinoides
(componente encontrado na Cannabis sativa). Essa substância
apresenta cadeia heterocíclica, polinuclear condensada aromática e, exclusivamente, as funções éter e fenol.
A fórmula estrutural da substância responsável pelos efeitos
terapêuticos da molécula Cannabis sativa é:
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QUESTÃO 76

QUESTÃO 77

Leia o texto a seguir.

A oferta interna de energia no Brasil cresceu 5,6% em 2007, passando de 226,1 milhões de tep (tonelada equivalente de petróleo)
em 2006 para 238,8 milhões de tep em 2007. Esse crescimento foi
superior ao crescimento da economia no ano passado (5,4%), registrado pelo IBGE.
A oferta de energia renovável teve um crescimento em relação a
2006 de 7,6%, enquanto o incremento na oferta de energia não renovável foi de quase 4%. Com isso, a participação das fontes renováveis
na Matriz Energética Brasileira passou a representar cerca de 46%.
Além disso, a cana-de-açúcar foi confirmada como segunda mais importante fonte primária de energia do país, registrando 37,8 milhões
de tep, suplantando os 35,5 milhões de tep da energia hidráulica.

QUE

No cruzamento entre duas avenidas, havia quatro faixas de pedestres ligando os pontos A, B, C e D, como representado na
figura 1 (linhas pretas). Para encurtar o tempo da travessia, foram pintadas duas faixas na diagonal, como representado na
figura 2 (linhas cinzas).
B

C

B

D

A

C

Fonte: Informativo BEN (Balanço Energético Nacional), Resultado
final 2008 – EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Os dados estão compilados na tabela a seguir.

A
Figura 1

D
Figura 2

BEN 2008
Oferta interna de energia

Unidade: 106 tep
2007

2006

Oferta total

238,8

226,1

Energia não renovável

129,1

124,2

Petróleo e derivados

89,2

85,3

Gás natural

22,2

21,7

Carvão mineral e derivados

14,4

13,5

Urânio (U3O8) e derivados

3,3

3,7

Energia renovável

109,7

101,9

Produtos da cana-de-açúcar

37,8

33,0

Hidráulica e eletricidade

35,5

33,5

Lenha e carvão vegetal

28,6

28,6

Outras renováveis

7,7

6,8

Analisando-se as informações, a única fonte primária de energia que teve redução na sua oferta de 2006 para 2007 foi a de:
A lenha e carvão vegetal.
B urânio (U3O8) e derivados.
C gás natural.
D carvão mineral e derivado.
E produtos da cana-de-açúcar.

Caminhando ao longo das faixas sobre os lados do quadrado,
um pedestre leva 20 s para ir do ponto A ao ponto B, espera 10 s para o sinal abrir e leva mais 20 s para ir do ponto B ao
C. Caminhando com a mesma velocidade média e sobre a faixa da diagonal, quanto tempo ele economiza na travessia entre os pontos A e C?
Considere 2 = 1,4.
A 12 s
B 15 s
C 24 s
D 32 s
E 35 s

QUESTÃO 78
Durante um treinamento para uma maratona, um atleta corre
durante 1 h 30 min com velocidade constante de 3 km/h. Descansa durante 30 minutos e volta a correr por mais 1 hora com
velocidade constante de 2 km/h. Qual a velocidade média desenvolvida pelo atleta no treinamento?
A 1,8 km/h
B 2,2 km/h
C 2,5 km/h
D 2,7 km/h
E 3,4 km/h
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O tigre e o leopardo são grandes felinos predadores que,
apesar de suas capacidades físicas, necessitam da proximidade com as presas para apresentarem uma maior eficiência nos
ataques, portanto suas colorações se aproximam muito da vegetação de seus ambientes. A borboleta-monarca é um inseto
extremamente predado por aves, porém, embora algumas variedades apresentem um sabor impalatável, outras são palatáveis. A evolução permitiu uma estratégia muito interessante a
algumas das espécies palatáveis, que se assemelham com as
variedades impalatáveis, e, desse modo, são também evitadas
pelas aves predadoras.
No caso dos grandes felinos e das borboletas-monarcas, temos
uma amostra de efeitos da coloração em benefício dos animais.
Os conceitos para as características de coloração nos grandes
felinos e nas borboletas-monarcas são:
A mimetismo batesiano e padrão críptico (camuflagem).
B padrão críptico (camuflagem) e mimetismo batesiano.
C em ambos os casos, o mimetismo, porém no primeiro vegetal e no segundo animal.
D padrão críptico (camuflagem) e aposematismo (coloração
de advertência).
E em ambos os casos, um mimetismo batesiano.

QUESTÃO 80
Em um caso de identificação de corpos, encontrou-se o DNA
completo, porém mitocondrial. A polícia científica, após identificar o corpo como masculino, chamou os possíveis pais do
indivíduo morto a comparecer no distrito policial. Um dos componentes do casal foi utilizado no teste e o outro não. Tendo
em vista os conhecimentos sobre mitocôndrias, indique qual
dos dois componentes do casal foi escolhido para o exame e
o motivo para essa escolha.
A O pai, pois, como se trata de um corpo masculino e provável
filho do casal, o DNA, mesmo mitocondrial, apresenta maior
semelhança com o DNA das mitocôndrias do pai.
B O pai, pois, como se trata de um corpo masculino e provável filho do casal, o DNA, mesmo mitocondrial, apresenta
genes do DNA nuclear e a porção desse DNA utilizada para a cópia no filho vem dos cromossomos paternos.
C A mãe, pois, como se trata de um provável filho do casal, o
DNA, mesmo mitocondrial, apresenta genes do DNA nuclear e a porção desse DNA utilizada para a cópia no filho
vem dos cromossomos maternos.
D O pai, pois, como se trata de um corpo masculino e provável filho do casal, o DNA, mesmo mitocondrial, apresenta
genes masculinizantes e no caso de um filho as mitocôndrias são as paternas.
E A mãe, tendo em vista que as mitocôndrias de qualquer
descendente de um casal são provenientes de duplicações
das mitocôndrias do óvulo e, dessa forma, o DNA mitocondrial, nesses casos, deve ser comparado sempre aos DNAs
de ancestrais femininos.

QUESTÃO 81
O uso de amianto em produtos, como telhas, foi proibido ou
limitado por problemas que afetaram grande parte dos trabalhadores desses setores da indústria. O amianto apresenta sílica em sua composição, que forma cristais que, se inalados, vão
para os alvéolos pulmonares, sendo capturados por células de
defesa presentes no tecido conjuntivo adjacente ao epitélio
alveolar. Essa aparente defesa pode se transformar em um sério
problema, pois, após essa captura, ocorre o rompimento dessas células, gerando uma reação em cadeia nos tecidos pulmonares, o que leva a graves lesões nesses órgãos.
O processo patológico mencionado é ocasionado pelo rompimento dos:
A peroxissomos dos macrófagos.
B peroxissomos dos linfócitos.
C lisossomos dos macrófagos.
D lisossomos dos linfócitos.
E peroxissomos dos eritrócitos.
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QUESTÃO 82
Analisando os dados do exercício anterior, sobre a oferta interna de energia elétrica no Brasil, podemos dizer que, de 2006
para 2007, o aumento na oferta e a participação das energias
renováveis foram:
A inadequadas, pois comprometem o uso da energia nuclear
que sofreu um crescimento em sua utilização no período.
B insignificantes para o desenvolvimento econômico e social
do país, porque não contribuem para a geração de divisas.
C inadequadas, pois essas energias liberam dióxido de carbono, contribuindo significativamente para o aquecimento global.
D importantes, pois já permitem ao ser humano descartar as
fontes de energia derivadas do petróleo.
E importantes, porque, pelo uso dessa forma de energia, teremos um crescimento sustentável, minimizando a agressão ao ambiente.

QUESTÃO 83

QUE

No processo de enriquecimento do urânio, temos a separação
de átomos de U235 (0,7% de abundância isotópica natural), usado na indústria nuclear porque apresenta fissão autossustentada e U238 (99,3% de abundância isotópica natural), que pode ser
usado em armas convencionais, como mísseis, por apresentar
propriedades físicas superiores às do chumbo.
O Irã é um dos países que podem enriquecer urânio em níveis
de aproximadamente 20%, o que faz aumentar as tensões políticas no Oriente Médio.
Esses isótopos, após tratamento de seus minérios, são transformados em UF6 (g), que é injetado no interior de várias centrífugas (desenho a seguir) instaladas, em série, para aumentar o
rendimento do processo. Esse equipamento promove a separação dos isótopos pela diferença de suas massas.
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Fração separada
De U258 F6 (g)

Fração separada
de UF6 (g)

Fração separada
de U258 F6 (g)

QUE

Motor

No enriquecimento do urânio:
A o gás contendo o isótopo mais pesado estará acumulado
em maior quantidade na região central da centrífuga.
B o rendimento será de 100% logo no início da separação, na qual
o 235UF6 se concentrará na região central do equipamento.
C não há nenhum tipo de preocupação mundial, porque o Irã
é um país que já tem armas nucleares desde a Revolução
Islâmica.
D após a separação, o isótopo a ser usado em bombas de fissão nuclear é o isótopo mais leve (235U).
E o isótopo mais pesado não apresenta nenhum uso em artefatos bélicos.
30
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QUESTÃO 84
No estudo do átomo de hidrogênio, denomina-se raio de
Bohr a distância entre o próton e o elétron que constituem o
átomo. Essa distância é aproximadamente 0,5 · 10–10 m. Por outro lado, a carga do próton e a do elétron são iguais em módulo e o valor correspondente é 1,6 · 10–19 C. Considerando que a
constante eletrostática do vácuo é 9 · 109 Nm2/C2, a intensidade da interação elétrica entre essas partículas é:
A 1,2 · 10–4 C
D 7,8 · 10–7 C
–5
B 3,4 · 10 C
E 9,2 · 10–8 C
–6
C 5,6 · 10 C

QUESTÃO 86
Além de os isótopos de um elemento serem diferentes em massa, alguns são ainda instáveis, liberando radiação. Um exemplo de aplicação desses elementos está no uso de um isótopo
radioativo em mapeamentos de tireoide e também em tratamentos de câncer nessa glândula. Considerando as funções
dos sais minerais no organismo, indique qual é esse elemento.
A 14C
D 131I
B 137Cs
E 197Mg
15
C
N

QUESTÃO 87
Observe o gráfico a seguir.

QUESTÃO 85
Uma professora de ciências propôs a seguinte experiência para os alunos: plantar sementes de feijão em quatro recipientes
e numerá-los de 1 a 4. Após a germinação, cada recipiente foi
coberto com uma folha de papel celofane. O recipiente 1 com
a cor azul, o 2 com a cor vermelha, o 3 com verde e o 4 com
papel transparente. Os recipientes foram deixados sob a incidência de luz solar por vários dias e os alunos deveriam observar o desenvolvimento das plantas. Verificou-se que as plantas
do recipiente 3 tiveram o pior desenvolvimento. A explicação
para o fato é:
A o papel celofane verde refletiu a radiação verde da luz solar, impedindo às plantas que realizassem a fotossíntese.
B o papel celofane verde permitiu a passagem da radiação verde da luz solar, que foi absorvida em excesso pelas folhas.
C o papel celofane verde refletiu todas as cores da radiação
solar, impedindo a realização da fotossíntese.
D o papel celofane verde permite a passagem da radiação
verde e reflete as demais cores, porém essa radiação verde é refletida pelas folhas.
E o papel celofane verde permitiu a passagem de todas as
cores da radiação solar, porém essa radiação verde é refletida pelas folhas.
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Esse gráfico foi obtido por meio de um estudo realizado em um
laboratório de biologia marinha, no qual algumas algas foram
criadas em aquários e suas células analisadas quanto à composição hidrossalina para diversos íons. O gráfico demonstra
os resultados comparativos entre as concentrações de cinco
íons em dois ambientes, o interno às células (barras escuras) e
o meio aquático circundante (barras claras).
O mecanismo que explica as diferenças relacionadas às concentrações dos íons no meio celular e no ambiente externo encontradas no experimento é:
A osmose.
B transporte passivo através da membrana, mas com gasto
de energia.
C transporte passivo através da membrana, sem gasto de
energia.
D transporte ativo através da membrana com gasto de energia obrigatório.
E transporte ativo através da membrana com ou sem gasto
de energia, dependendo do íon.
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QUESTÃO 89

Manancial

Concentração de mercúrio (µmol/L)

I

5,7 · 10–3 µmol/L

II

2,4 · 10–3 µmol/L

III

2,95 · 10–3 µmol/L

Leia o texto a seguir.

Captar a energia solar e utilizá-la no preparo dos alimentos é
hoje uma prática que ganha cada vez mais adeptos e em diversos
países do mundo.
A principal vantagem do uso do fogão solar é a disponibilidade de
energia gratuita e abundante, além da ausência de chamas, fumaça,
perigo de explosão, incêndios etc. A energia calorífica concentrada
na zona focal do fogão é suficiente para fornecer as calorias necessárias à ebulição da água, cozinhar, assar, fritar, aquecer alimentos etc.

Um espelho esférico côncavo, com raio de curvatura igual a
2 m, vai ser usado na montagem de um fogão solar, como ilustrado na figura a seguir.
CHRISS73/SHUTTERSTOCK

QUESTÃO 88
O mercúrio (massa molar = 200 g/mol) é muito tóxico para a saúde humana e seu uso indevido pode trazer graves consequências. O Ministério da Saúde permite um valor máximo de 1 µg/L
em água destinada ao consumo humano. Como esse metal é
amplamente usado em regiões garimpeiras, como no Norte do
Brasil, o controle da água dos mananciais que abastecem cidades tem de sofrer análises periódicas, para verificar a qualidade
da água que será distribuída para a população. A tabela a seguir mostra os resultados da análise em relação ao mercúrio de
três mananciais diferentes.

Qual(is) do(s) manancial(is) está(ão) com concentração de mercúrio acima do permitido?
A Somente o I.
B Somente o II.
C Somente o III.
D Somente I e II.
E Todos.

Qual é a distância entre a panela e o vértice do espelho?
A 0,5 m
B 1,0 m
C 1,5 m
D 2,0 m
E 2,5 m
QUESTÃO 90
Um grupo de ratos Wistar, previamente selecionado, respirou
uma composição preparada com ar contendo o isótopo 18O, e
outro grupo — o grupo controle —, respirou ar com 16O. Após
a realização do experimento, o 18O deverá ser encontrado primeiramente:
A na molécula de adenosina trifosfato (ATP).
B na molécula de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH).
C no monossacarídeo de glicose ou de frutose.
D na água.
E no gás carbônico.
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