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

QUESTÃO 3

Leia o texto.

Os ofícios que se chamam artesanais […] arruínam fisicamente os
que a eles se dedicam e os que deles se ocupam, obrigando-os a viver sentados e à sombra, às vezes mesmo a passar o dia inteiro junto ao fogo. Os corpos ficando assim maltratados, as almas, por sua
vez, tornam-se bem menos robustas. Além disso e sobretudo, os ofícios chamados artesanais não deixam a quem os pratica nenhum ócio
para cultivarem os amigos e a cidade. Dessa forma, passam por maus
amigos e medíocres defensores de sua pátria. […]

QUE

Analise o mapa apresentado a seguir.
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XENOFONTE. Econômica. In: NAPOLITANO, Marcos e VILLAÇA, Mariana.
História para o ensino médio: volume único. São Paulo: Atual, 2013. p. 79.

Nas sociedades que se desenvolveram na Europa ocidental, da
Antiguidade clássica até o fim da Idade Média, o trabalho era
visto com desprezo, desvalorizado. Essa característica predominou nessas sociedades em razão:
A da desigualdade social existente entre proprietários e não
proprietários de terras.
B dos ofícios intelectuais serem mais valorizados, principalmente na área urbana.
C da relação de interdependência entre o cidadão e o governo de sua cidade.
D da existência do trabalho escravo, que executava as atividades manuais.
E da sobreposição do valor humano sobre o material, o que
valorizava as relações humanas.

QUESTÃO 2
Leia os textos.

Seja como for, a mulher egípcia era sui juris, podendo dispor livremente de seus bens, intentar processos na justiça, tomar a iniciativa
do divórcio tanto quanto o homem. […] a vida pública sempre esteve maciçamente em mãos masculinas […] . Na vida privada, porém,
em termos gerais se mantiveram os amplos direitos da mulher, mas,
é certo, entretanto, que a mulher era encarada como tendo uma vocação essencialmente doméstica.

OCEANO
PACÍFICO
Trópico de Capricórnio

Zona tropical
Zona temperada

OCEANO
ATLÂNTICO

N
621 km

Fonte: CALDINI, Vera Lucia de Moraes. Atlas Geográfico Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013.

Suas características mostram:
A um território brasileiro que não apresenta terras no hemisfério norte.
B que a zona temperada supera os 1.500 km de largura.
C a zona intertropical abrangendo a maior parte das terras
brasileiras.
D a zona temperada abrangendo somente os estados da região Sul.
E o Brasil localizado na porção centro ocidental da América
do Sul.

CARDOSO, Ciro Flamarion. Algumas visões da mulher na literatura do Egito faraônico
(II milênio a. C.). Apud: História. São Paulo: Unesp, 1993, v. 12. p. 103-105.

De fato, qualquer que tenha sido a sua posição na família, as mulheres não eram unidades a considerar. O censo romano da República
não contava senão as mulheres que, como herdeiras, deviam fornecer
prestações aos exércitos. No final do século III da era cristã, quando
Diocleciano ordenou o recenseamento de toda a população do império a fim de cobrar o imposto de capitação, fez contar as mulheres, aliás de modo desigual.

Os textos tratam do papel da mulher nas sociedades egípcia
e romana. Cabe considerar que em ambas sociedades a mulher era:
A desprestigiada pelo seu alto valor simbólico.
B submissa à figura masculina e com direitos civis limitados.
C tratada distintivamente como mãe, esposa e cidadã.
D valorizada pelo seu papel de reprodutora e sem direitos civis.
E considerada uma cidadã com garantias civis e jurídicas.
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ROUSELLE, Aline. A política dos corpos: entre procriação e continência
em Roma. In: PERROT, Michelle. História das mulheres no Ocidente:
Antiguidade. Porto: Afrontamento, 1990. p. 352-354.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

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

Voar tornou-se mais fácil e barato, com novas companhias aéreas,
mais rotas e centenas de voos a ligar numerosos aeroportos em toda
a Europa. A criação do Céu Único Europeu ajudará a prosseguir nesta via. Ao abrigo dos denominados acordos “de céu aberto”, qualquer companhia aérea europeia pode viajar de qualquer aeroporto
de um país da UE para uma cidade de outro país. Foram igualmente
assinados acordos deste tipo com os EUA, o Canadá, Israel, os países dos Bálcãs, Marrocos, Jordânia, Geórgia e Moldávia, estando previstos outros para breve.
Disponível em: http://europa.eu (acesso em 25 out. 2015)

Os “acordos de céu aberto” representam um avanço no sistema europeu de transportes aéreos porque:
A trocas comerciais ficarão facilitadas entre todos os países
europeus.
B o fluxo de passageiros será acelerado, sem maiores problemas com a segurança dos países envolvidos.
C representam um avanço comercial e político por unificar
legislações de diferentes países-membros.
D o acordo se estende a países europeus que oferecem
segurança contra atividades terroristas.
E países de outros continentes aderiram ao acordo, sem provocarem alterações nas legislações já existentes.

a, 2013.

O trecho da letra da canção a seguir é um rap, composto por
músicos brasileiros, e faz referências à situação contemporânea
dos indivíduos afrodescendentes no país. Após sua leitura, responda à questão proposta.
[…]
É desse jeito
Aê, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou irmão?
Você tá dirigindo um carro
O mundo todo tá de olho em você, morou?
Sabe por quê?
Pela sua origem, morou irmão?
É desse jeito que você vive
É o negro drama
Eu não li, eu não assisti
Eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama
Eu sou o fruto do negro drama
[…]

Racionais MC’s, “Negro drama”.

Em termos históricos e sociológicos, o texto citado nos permite entrever uma crítica ao conceito de:
A cultura.
B democracia racial.
C patrimonialismo.
D cordialidade.
E capitalismo.

emis-

a.
terras

da re-

mérica

QUESTÃO 7

QUESTÃO 5
Leia o texto.

O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se
em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio
é, segundo me parece, ou ele ou uma de suas formas, a justiça. Ora
nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimo-lo muitas vezes, se
bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada.
PLATÃO. A República. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 185.

O texto remete diretamente à tese platônica segundo a qual:
A o governo da cidade deve ser exercido pelos filósofos.
B a democracia é uma forma degenerada de poder político.
C a justiça se fundamenta na transmissão hereditária do poder.
D o progresso moral caminha linearmente para a república
ideal.
E a sociedade política deve se basear na primazia dos direitos individuais.

Leia o texto.

A Festa do Divino Espírito Santo é um ritual do catolicismo popular, de tradição portuguesa, incorporado ao tambor de Mina no Maranhão. Tem calendário móvel e reúne folguedos variados e danças
diversas. A festa começa com o levantamento de uma bandeira sobre
um mastro enfeitado, onde está desenhada, sobre fundo vermelho, a
pomba branca que é o símbolo do Espírito Santo. […] As participantes
da Festa do Divino brincam imitando as estratégias dos escravos que
ocultavam suas danças e cantos africanos, proibidos pelos brancos.
O tambor de Mina do Maranhão é uma prática religiosa de origem africana semelhante ao candomblé da Bahia, ao xangô do Recife e ao batuque do Rio Grande do Sul.
Estação Ciência. Projeto Em Torno de Zumbi. Navio Negreiro - Batuque
no Quilombo. Abril a julho de 2000. 2.ed. FFLCH-USP. Copatrocínio
da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. p. 42-44.

As matrizes religiosas portuguesas e africanas conceberam novas expressões culturais no Brasil. Essas inter-relações revelam:
A a existência de representações reais e simbólicas do cristianismo e dos afrodescendentes.
B o predomínio do sincretismo religioso por meio da imposição dos valores morais mais aceitos entre os africanos.
C a ausência de vitalidade das religiões cristãs e africanas,
que, para se fortaleceram, optaram pelo sincretismo.
D a relações de poder entre as instituições, como a Igreja e o
Estado, que buscavam ajustar os africanos à sociedade, integrando-os.
E a complexidade da religiosidade brasileira, marcada por um
processo de aculturação e transformação.
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QUESTÃO 8
Leia o texto.

[…] uma imagem, mesmo seletiva, não se limita a uma simples reprodução do real, mas […] produz um discurso sobre ele. Se a imagem
é um signo, ou um conjunto de signos, que traduz uma visão da realidade e transmite um sistema de valores, ela pode nos ensinar tanto
quanto um texto sobre as sociedades do passado.
OLIVEIRA, Carla Mary S. O cotidiano oitocentista pelos olhos de Debret. In:
1SÆCULUM – Revista de História. João Pessoa, jul./dez. 2008. p. 215.

Uma obra de arte é um documento histórico que recebe influências de seu produtor e do ambiente em que foi elaborado. As obras de Debret sobre o Brasil contribuem para:
A um registro oficial da história portuguesa durante a permanência da família real no Brasil.
B um retrato do Brasil colonial influenciado pela estética
francesa.
C o fortalecimento dos valores estéticos dominantes, pois era
influenciado pela escola de arte francesa.
D uma interpretação visual e histórica de um Brasil em transição vivido pelo artista.
E a criação de um imaginário popular que se sobrepõe à memória oficial do Brasil oitocentista.
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QUESTÃO 9

QUE

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

Organizações não governamentais estimam que aproximadamente 20 mil pessoas podem ter morrido tentando chegar à Europa nas
últimas duas décadas.
Para ter um diagnóstico mais preciso do problema, a Frontex
(agência europeia de fronteiras) e o Centro Internacional para Desenvolvimento de Políticas Migratórias produziram uma série de mapas
que identificam as maiores rotas centros de concentração usados pelos migrantes na região.
Nos dois casos mais recentes, centenas de imigrantes ilegais
morreram em dois naufrágios. No primeiro deles, [...] até 500 pessoas estavam em uma embarcação que afundou perto da ilha de Malta, no Mediterrâneo.
Disponível em: www.bbc.com (acesso em 25 out. 2015)

A atual fase do processo de globalização acelerou os fluxos
migratórios internacionais, sobretudo na Europa, onde são caracterizados:
A por grande número de imigrantes na região do Mediterrâneo, buscando áreas mais ricas, onde países receptores
criam políticas para acolher esses grupos.
B pela chegada de indivíduos em regiões mais prósperas, onde poderão desenvolver atividades de trabalho qualificado.
C por posturas de organizações não governamentais que buscam alternativas econômicas junto aos governos para acolher imigrantes.
D por elevados riscos na segurança de imigrantes europeus,
que, em razão da pobreza, são transportados de forma
precária.
E pelo acolhimento de trabalhadores para diversas atividades,
sendo suas famílias deportadas para os países de origem.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

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

Direito à comunicação e justiça racial
O Observatório de Favelas é uma organização não governamental que criou um Programa de Democratização da Comunicação que
visa aumentar o reconhecimento da relação entre as violências simbólicas e físicas promovidas pelo racismo contra a população negra,
moradora das favelas e espaços populares.
Historicamente, a cidade apresenta uma ordem espacial racializada, na qual a população negra predomina em áreas periféricas.
Segundo o Censo 2010, o Brasil é composto 47,7% de brancos e
50,7% de negros. Considerando a população das favelas, essa proporção muda radicalmente. Nestes espaços, são 68,3% de negros contra
30,5% de brancos (mais que o dobro). No país, enquanto os homicídios de homens brancos vêm caindo ao longo dos últimos anos, com
os negros ocorre o inverso.
Disponível em: http://of.org.br (acesso em 25 out. 2015)

Movimentos sociais criam ações para sensibilizar a sociedade,
buscando melhorar a realidade histórico-geográfica de populações menos favorecidas. Ações como a descrita no texto se
relacionam:
A à luta pela melhoria na qualidade de vida das populações
faveladas.
B principalmente à população negra, que, embora seja minoria no Brasil, é majoritária em favelas.
C à redução do número de homicídios em favelas, embora os
casos estejam aumentando entre a população branca.
D à melhoria da qualidade de vida da população negra, que
deseja deixar as favelas.
E à transformação da realidade em favelas, já que em outros
espaços populares problemas sociais dos negros foram superados.

Leia o texto.

A experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo que, em verdade, antes se deveria
dizer: tanto quanto nos foi dado verificar, não se encontram exceções
a esta ou àquela regra.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2008. p. 58.

Nesse trecho de sua Crítica da razão pura, Kant constata que
os juízos:
A sintéticos e os juízos a priori fundamentam a metafísica.
B sintéticos a posteriori são contingentes e particulares.
C sintéticos a priori ampliam o conhecimento.
D analíticos são universais e necessários.
E sintéticos a priori fundamentam a ciência.

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

Em linhas gerais, o conceito de movimento social se refere à ação
coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais
por meio do embate político, conforme seus valores e ideologias dentro
de uma determinada sociedade e de um contexto específicos, permeados por tensões sociais. Podem objetivar a mudança, a transição ou mesmo a revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social.
Disponível em: www.brasilescola.com (acesso em 23 out. 2015)

Essa definição de movimento social põe em relevo as teorias de:
A Max Weber (1864-1920) e Karl Marx (1818-1883).
B Max Weber (1864-1920) e Auguste Comte (1798-1857).
C Max Weber (1864-1920) e Émile Durkheim (1858-1917).
D Karl Marx (1818-1883) e Auguste Comte (1798-1857).
E Karl Marx (1818-1883) e Émile Durkheim (1858-1917).
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

Leia o texto e observe a imagem.

Na cultura popular europeia tradicional, o tipo de cenário mais
importante era a festa: festas de família, como casamentos; festas de
comunidade, como a festa do santo padroeiro de uma cidade ou paróquia; festas anuais comuns a muitos europeus, como a Páscoa, o
Primeiro de Maio, o solstício de verão, os doze dias de Natal, o ano
novo e o dia de Reis, e por fim o carnaval.
BURKE, Peter. A cultura popular na Idade Moderna: Europa, 15001800. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 202.

QUE

Leia o texto.

Artigo 1. Sua majestade o imperador do Brazil declara a Província de Montevideo, chamada hoje Cisplatina, separada do território
do Império do Brasil, para que possa constituir-se em Estado livre e
independente de toda e qualquer nação […].
Artigo 2. O governo da República das Províncias Unidas do Rio
da Prata concorda em declarar e pela sua parte, a independência de
Montevideo chamada hoje Cisplatina; e em que se constitua em Estado livre e independente […].

PIETER BRUEGEL. O COMBATE DO CARNAVAL E DA QUARESMA,1559.

Convenção Preliminar de Paz de 1828. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRGS).

O nascimento do Uruguai é resultado de um conflito na região
do Prata desde o Tratado de Badajós, de 1801. O que estava
em jogo era(m):
A as lutas anti-imperialistas no continente sob a influência da
Inglaterra.
B os diferentes modelos de colonização na América, o de exploração e de povoamento.
C a disputa pela Colônia do Sacramento, fundada por Portugal e colonizada pela Espanha.
D o apoio argentino à Província Cisplatina contra o domínio
imperial luso-brasileiro.
E a soberania do império brasileiro diante da ameaça da Argentina de anexar a Província Cisplatina.

Obra de arte A luta entre o carnaval e a quaresma, de Pieter Brueghel, 1559.

As festas, como expressão da cultura popular, são uma importante fonte histórica. Levando em consideração o início da modernidade e a contraposição entre carnaval (lado direito da obra)
e quaresma (lado esquerdo), observamos:
A um conflito entre os valores da Renascença e da Contrarreforma.
B o desprezo da Igreja católica pelas manifestações pagãs.
C o contraste entre os dois lados da natureza humana, prazer
e castidade.
D uma simbologia da luta anticlerical que libertava o homem
do domínio da Igreja.
E o predomínio dos prazeres humanos sobre a austeridade
cristã.

QUESTÃO 15
Com base na leitura do texto a seguir, responda à questão
proposta.

Diferentemente do século XIX, quando o fluxo migratório era de
pessoas saindo do Velho Mundo (Europa) para o Novo Mundo (continente americano), o padrão migratório do século XX e início do século XXI é de grupos saindo de países do sul para residirem em países
do norte do planeta. Isso é devido à concentração de países subdesenvolvidos no hemisfério sul de onde saem pessoas que migram
para o hemisfério norte (onde se concentram países desenvolvidos,
com melhores salários e oportunidade de empregos), buscando melhores condições de vida.
Disponível em: http://geografia.uol.com.br (acesso em 25 out. 2015)

O texto apresenta um breve histórico sobre os movimentos migratórios internacionais que se caracterizam atualmente:
A pelo predomínio de grupos de imigrantes que partem do
sul em direção ao norte, apesar de populações de países
desenvolvidos ainda seguirem em grande número para os
países meridionais.
B por serem formados por grupos de indivíduos dos países
do norte que seguem para o sul, enfrentando reações xenófobas nos países de destino.
C pela redução nas reações xenófobas nos países de destino,
sobretudo europeus, em razão da frequência dos fluxos migratórios que partem dos países do sul.
D pela tendência de aumento dos fluxos migratórios de europeus
para as Américas provocados por severas crises econômicas.
E por reações xenófobas em países do hemisfério norte, um
comportamento que não era observado em migrações do
passado, quando os europeus se dirigiam sobretudo para
as Américas.
6
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

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

Nos países em desenvolvimento, o grande polo de absorção da
força de trabalho se concentra no setor terciário. No Brasil, em 1950,
este setor era responsável por 26,4% da força de trabalho, aumentando para 39,1% em 1973. Por outro lado, a sua participação na composição do produto interno líquido, no mesmo período, se manteve
entre 49,8% e 52,0%, respectivamente.
Dessa forma, o setor terciário foi o setor que mais absorveu os incrementos da força de trabalho. Essas dimensões podem ser creditadas por um lado à incapacidade de o setor primário reter o contingente
populacional nele engajado e, por outro, ao estágio técnico-econômico dos países centrais que condicionaram um padrão de industrialização baseado em uma tecnologia de capital intensivo e com pouca
capacidade de absorção da mão de obra.
Disponível em: http://biblioteca.senac.br (acesso em 25 out. 2015)
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O texto apresenta características da concentração da população economicamente ativa por setores da economia , pois:
A ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, nos
países em desenvolvimento, a população se concentra no
setor terciário da economia.
B acompanhando o estágio técnico dos países centrais, países
não desenvolvidos apresentam uma industrialização que emprega menos mão de obra.
C no Brasil a absorção da mão de obra pelo setor terciário foi
acompanhada por proporcionais aumentos na participação
do PIB desse setor.
D o setor primário deve reter maior quantidade de mão de
obra, por passar por recentes processos de modernização.
E nos países desenvolvidos e também no Brasil o setor terciário
emprega a maior quantidade de mão de obra qualificada.

Leia o texto.

O saber, para Bacon, é apenas um meio mais vigoroso e seguro
para conquistar o poder sobre a natureza e não tem valor apenas em
si mesmo. […] Por outro lado, sua filosofia não pretende entregar o
saber ao homem como instrumento para o domínio dos semelhantes;
ao contrário, desejou que a ciência servisse à humanidade em geral,
na sua permanente luta contra a natureza, deixando de ser concebida simplesmente como contemplação de uma ordem de coisas eternas e perfeitas, supostamente criadas por um ser superior.
ANDRADE, José Aluysio Reis de. Vida e obra. In: Bacon.
São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 12-13.

Nesse texto sobre o filósofo Francis Bacon, destaca-se:
A sua perspectiva empirista, ou seja, de que o conhecimento
se inicia com as experiências dos sentidos.
B sua convicção de que a igualdade natural entre os seres humanos se traduz em igualdade social.
C sua concepção de que o saber deve se realizar em domínio
humano sobre a natureza.
D sua conceituação de que os direitos dos animais constituem
um limite à ação humana no meio natural.
E sua recusa a todas as formas de saber legadas pela tradição ocidental, da Antiguidade à Idade Média.
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QUESTÃO 18
Após a leitura do trecho citado, responda à questão proposta.

Preguiça, desânimo, angústia, falta de vontade de fazer tarefas
simples, desinteresse e introspecção são comportamentos comuns na
adolescência, mas preocupam e incomodam os pais. […]. Muitos acabam recorrendo à punição — proíbem o uso do celular ou do computador, ou não os deixam sair de casa com os amigos — como forma
de impor disciplina, sem muito sucesso.
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Yannik D’Elboux. Castigar não fará filho adolescente mudar de comportamento.
Disponível em: http://mulher.uol.com.br (acesso em 23 out. 2015)
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Do ponto de vista da tipologia weberiana das formas de ação
social, a atitude dos pais descrita no texto poderia ser associada ao tipo de ação social:
A cultural ou racional.
B emocional ou afetiva.
C racional com relação a um objetivo.
D cultural ou afetiva.
E racional com relação a um valor.
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QUESTÃO 19
Leia o texto.

A afirmação do absolutismo monárquico foi facilitada com a Reforma: Henrique VIII, fundador da Igreja anglicana, confiscou e vendeu parte dos bens eclesiásticos, o que contribuiu para expandir o
“cercamento dos campos” e o capitalismo agrário. A publicação do
ato de Supremacia (1534) conferiu ao rei a chefia da nova Igreja, convertida em um dos sustentáculos do absolutismo.
AQUINO, Rubim Santos Leão et al. História das sociedades: das sociedades
modernas às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978. p. 45.

O absolutismo monárquico e o mercantilismo consolidaram o
capitalismo mercantil inglês. Essa relação implicou:
A o surgimento de uma nova ordem política e religiosa marcada pelo anglicanismo.
B a propagação das guerras religiosas, como a Guerra das
Duas Rosas.
C o fortalecimento do poder real de inspiração católica e submisso ao Parlamento.
D a elaboração da Declaração de Direitos, que limitava o poder real.
E o aparecimento de novas forças sociais, como a burguesia
e o campesinato.

QUESTÃO 20

QUE

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

Desde as nossas primeiras descobertas em águas profundas,
na bacia de Campos, nos anos 1970, até chegarmos à nova fronteira exploratória do pré-sal, temos trilhado uma longa jornada
tecnológica.
A descoberta dessas extensas reservas de petróleo e gás ao longo da costa sudeste do Brasil, em 2006, representou um novo capítulo na história do petróleo mundial. A nova província de óleo apresenta
uma extensão de quase 800 km de comprimento e reservas estimadas em bilhões de barris de óleo leve.
Disponível em: http://presal.hotsitespetrobras.com.br (acesso em 25 out. 2015)

O texto trata da evolução das tecnologias na produção de petróleo no Brasil, uma vez que:
A suas aplicações serviram para consolidar a produção petrolífera brasileira em áreas oceânicas.
B o aumento na produção ainda está abaixo das expectativas.
C a produção aumentou, mas o produto extraído não apresentou a qualidade esperada.
D as formas de exploração terrestre foram desativadas devido às grandes quantidades em áreas oceânicas.
E os custos para extração em áreas profundas são considerados baixos comparados a outras áreas.

Após

A
direito
ganha
ciedad
cebeu
Carol
como
res a s

O slo
levo,
a imp
A do
B da
C da
D da
E da

QUE
QUESTÃO 21

Leia o

Leia o texto.

[…] A função da razão na ética não é orientar a vontade sobre
como melhor escolher os meios para fins posteriores, mas produzir
uma vontade que é boa em si mesma, e uma vontade somente é boa
se motivada pelo dever. A boa vontade, para Kant, é a única coisa que
é boa sem qualificação. […] A boa vontade é o mais elevado bem e a
causa de todos os outros bens, inclusive a felicidade.
KENNY, A. O despertar da filosofia moderna. São Paulo: Loyola, 2006. p. 298.

Discorrendo sobre a teoria ética kantiana, o texto enfatiza a:
A dimensão consequencialista na filosofia moral de Kant.
B importância dos imperativos hipotéticos na filosofia moral
de Kant.
C equivalência entre autonomia e heteronomia na filosofia
moral de Kant.
D centralidade da noção de dever na filosofia moral de Kant.
E fundamentação religiosa na filosofia moral de Kant.
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QUESTÃO 24

Após a leitura do texto, responda à questão proposta.

A segunda onda feminista, já marcada pela conquista anterior de
direitos, tem seu início no começo da década de 1960. As feministas
ganharam espaço mais uma vez e conseguiram ser ouvidas pela sociedade. Esse segundo movimento durou até a década de 1980 e recebeu o slogan “O pessoal é político”, que foi criado pela feminista
Carol Hanisch. A nova fase identificava o problema da desigualdade
como a união de problemas culturais e políticos, encorajando as mulheres a serem politizadas e combaterem as estruturas sexistas de poder.
Antonio Gasparetto Junior. Segunda onda feminista. Disponível
em: www.infoescola.com (acesso em 23 out. 2015)

O slogan “O pessoal é político”, citado no texto, põe em relevo, considerando o ponto de vista das teorias sociológicas,
a importância:
A do trabalho.
B da religião.
C da economia.
D das interações sociais.
E da desigualdade econômica.

devi-

Leia o texto.

A “pacificação” em 1845, apesar de não realizar a federação, como
aspiravam os revolucionários, acabou por consolidar o predomínio dos
grandes produtores rurais. A maior parte de suas exigências foi aceita
e fortaleceu-se a assembleia local, conseguindo-se manter um equilíbrio entre o poder central e o provincial. A resistência dos rebeldes
não havia sido em vão, os interesses da aristocracia hegemônica que
se impunha (café e açúcar) tiveram ali que ceder. Porém, o Estado tutelador e paternal que se montava era capaz de aceitar um filho rebelde, para consolidar-se sobre o resto da nação.
MENDES JR., Antônio; RONCARI, Luiz; MARANHÃO, Ricardo. Brasil história,
texto e consulta – império. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 234.

As revoltas regenciais tiveram consequências na resolução de
problemas nacionais e locais. O texto analisa o resultado obtido na:
A Revolta dos Malês.
B Cabanagem.
C Sabinada.
D Farroupilha.
E Balaiada.

dera-

QUESTÃO 23
Leia o texto.
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Convém recordar o quanto o problema do abastecimento das áreas
de mineração se tornou importante. Descuidaram dele os primeiros descobridores, sobrevindo, como resultado, as terríveis crises de fome por
que passaram as terras mineiras, dada a carência total de gêneros alimentícios e com reflexos muito sérios nas próprias cidades do litoral. Acredita-se
mesmo que tais crises teriam feito os paulistas imprevidentes abandonarem os territórios explorados e que, ao voltarem, teriam encontrado suas
lavras ocupadas por forasteiros […].
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira.
São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1960. T.1, v. 1. p. 299-300.

A instabilidade social na região das minas foi marcada por conflitos e disputas por terras e minas, como:
A a Aclamação de Tiradentes.
B a Conjuração Mineira.
C a Guerra dos Emboabas.
D a Guerra dos Mascates.
E o Tratado de Methuen.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

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

Uma ferrovia que começa no Rio de Janeiro banhada pelo oceano
Atlântico, atravessa a floresta amazônica e a cordilheira dos Andes e
termina na costa peruana em pleno oceano Pacífico: este é o ambicioso plano que a China quer consolidar na América do Sul.
Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o Brasil no sentido leste-oeste cortando o continente sul-americano […].
Com o projeto da ferrovia, Pequim pretende aumentar sua presença econômica no continente e facilitar o acesso a matérias-primas,
o que também gera interesse do Brasil e do Peru.
Disponível em: www.bbc.com (acesso em 25 out. 2015)

A construção da ferrovia transcontinental trará uma série de
benefícios, entre eles:
A intensificará o comércio brasileiro com a China interessada
nos produtos industriais brasileiros.
B levará o Brasil a importar o carvão chinês, enquanto os chineses importarão o petróleo brasileiro da bacia de Campos
no Rio de Janeiro.
C permitirá ao Brasil maior acesso ao comércio na região do
Pacífico.
D servirá para o Brasil exportar matérias-primas para os países andinos, principalmente o Peru.
E facilitará o acesso chinês aos recursos amazônicos, com destaque para a madeira brasileira e a peruana.

QUE

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

Ao todo, 4.084 escolas do campo foram fechadas em 2014 no
Brasil, o que totaliza oito instituições de ensino das zonas rurais que
deixaram de funcionar por dia, em todo o país. Pelo menos 83 mil
alunos foram prejudicados.
A região Nordeste lidera o ranking: só em 2014 foram 872 escolas fechadas na Bahia, seguida pelo Maranhão (407) e pelo Piauí (377).
“Esses números revelam o fracasso da atual política de educação no
campo”, afirmou a professora da Universidade de Brasília (UnB), Clarice Santos, em entrevista ao portal do MST. “Se por um lado existe
um esforço do governo federal em ampliar o transporte escolar rural, por outro, esse esforço não é o mesmo para evitar o fechamento das escolas.”
Disponível em: www.planetaosasco.com (acesso em 25 out. 2015)

A realidade retratada no texto é resultado:
A de programas sociais governamentais que incentivam a entrada de jovens no mercado de trabalho, o que os leva a
abandonar os estudos precocemente.
B da necessidade de os jovens dedicarem todo o tempo ao
trabalho, para ajudar suas famílias.
C de ações do MST, que deseja aumentar o número de filiados com o recrutamento de jovens, que são levados a abandonarem a escola.
D da falta de empenho do governo federal, que investe na
modernização escolar, mas não se esforça em combater o
fechamento de escolas.
E da redução crescente do nível de escolarização dos pais, o
que os torna incapazes de entender a necessidade de manterem os filhos na escola.

QUESTÃO 27
Leia o texto.

O hábito é, assim, o grande guia da vida humana. É só esse
princípio que torna nossa experiência útil para nós, e faz-nos
esperar, no futuro, uma cadeia de acontecimentos semelhante às
que ocorreram no passado. Sem a influência do hábito, seríamos
totalmente ignorantes de toda questão de fato que extrapole o que
está imediatamente presente à memória e aos sentidos.
HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre
os princípios da moral. São Paulo: Unesp, 2002. p. 77.

O texto revela a tese, defendida pelo filósofo David Hume, segundo a qual:
A as relações de ideias manifestam-se em raciocínios demonstrativos formais.
B o hábito permite a projeção futura e integral do futuro da
humanidade.
C os saberes científicos não produzem benefícios para a humanidade.
D a razão é incapaz de justificar a conjunção de dois eventos
na natureza.
E as questões de fato remetem os seres humanos à crença na
supranaturalidade.
10

SIMULADO LARANJA · CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

EM16_SIMLARANJA_HN.indd 10

14/01/16 11:21

Após
tão pr

Nu
Eu
Qu
No
Ni
Tra
Pr
Qu
Le
Eu
Qu
Nu
Se
De
E
Qu
[…

As teo
rica, s
das co
A pe
B pe
C pe
D pe
E te

QUESTÃO 28

estão

14 no
is que
83 mil

esco(377).
ção no
B), Claexiste
lar ruamen-

ut. 2015)

a eneva a

po ao

e filiaaban-

ste na
ater o

QUESTÃO 29

Após a leitura do trecho da letra da canção, responda à questão proposta.
Num bar de Ribeirão Preto
Eu vi com meus olhos esta passagem
Quando champanha corria a rodo
No alto meio da grã-finagem
Nisto chegou um peão
Trazendo na testa o pó da viagem
Pro garçom ele pediu uma pinga
Que era pra rebater a friagem
Levantou um almofadinha e falou pro dono
Eu tenho má-fé
Quando um caboclo que não se enxerga
Num lugar deste vem pôr os pés
Senhor que é o proprietário
Deve barrar a entrada de qualquer
E principalmente nesta ocasião
Que está presente o rei do café
[…]

Tião Carreiro e Pardinho, “O rei do gado”.

As teorias sociológicas que focalizam, de maneira geral e teórica, situações como a descrita no trecho citado são classificadas como:
A perspectivas do conflito.
B perspectivas do consenso.
C perspectivas funcionalistas.
D perspectivas positivistas.
E teorias culturalistas.

pais, o
man-

Leia o texto.

Essa unidade produtora — o engenho — foi a célula da sociedade colonial, tornando-se, por muito tempo, a base econômica e social
da vida brasileira. Era, como a sociedade que dele nascera, medularmente feudal. E se se quer dar uma designação mais precisa, tendo
em conta os aspectos fundamentais de seu modo de produção, como
feudal-escravista é que se deve definir tanto o engenho, como todo
o período colonial da sociedade brasileira.
GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 64.

No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa colonial, mais complexa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo
caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu.
JR, Caio Prado. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1971. p. 22-23.

O sentido da colonização brasileira produz diferentes interpretações. A montagem do sistema colonial obedeceu:
A à lógica sistêmica da exploração do comércio mercantil, segundo Caio Prado.
B às rígidas regras do modo de produção feudal em crise na
Europa, segundo Guimarães.
C a uma estrutura híbrida de sociedade, influenciada pelo
modelo feudal, em extinção, escravista e mercantilista,
presente nas duas abordagens.
D à necessidade política das metrópoles de reerguer na
América a sociedade aristocrática fragilizada na Europa.
E aos princípios do sistema mercantil, que exigia um rompimento com o modelo econômico vigente na Europa.

QUESTÃO 30
Leia o texto.

A primeira inovação técnica foi o uso de uma nova forma de atrelar os animais de tração. O novo sistema possibilitou a utilização da
charrua, tipo de arado que revolvia mais profundamente o solo. […]
Outra importante inovação foi a adoção do sistema trienal de cultivo,
em vez do tradicional sistema bienal. […] O cultivo de novas leguminosas alterou a qualidade nutricional da dieta alimentar, e foram significativas para as mulheres.

ó esse
az-nos
nte às
íamos
o que

ALVES, Alexandre e OLIVEIRA, Letícia Fagundes. Conexões
com a História. São Paulo: Moderna, 2010. p.180.

e sobre
02. p. 77.

As transformações nas técnicas de produção acabaram por
influenciar o comportamento social e promoveram impactos:
A negativos, pois houve redução da oferta de trabalho devido
ao progresso técnico.
B positivos no início da modernidade europeia, pois diminuíram a mortalidade infantil e feminina.
C culturais, na medida em que a retração na mortalidade
feminina fez crescer a aceitação da mulher no mercado
de trabalho.
D negativos e positivos, como a diminuição do mercado interno
e a ampliação da reserva de alimentos.
E positivos na Baixa Idade Média, como a geração de excedente agrícola, que possibilitou o crescimento demográfico.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

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

O desemprego estrutural, nos dias de hoje, tem caráter essencialmente tecnológico, eis que a introdução de tecnologia nos sistemas produtivos e a consolidação de novos padrões de organização
do trabalho produzem um aumento substancial da produtividade sem
que seja necessária a contratação de pessoas.
A crescente produtividade propiciada pela revolução tecnológica
enseja um constante aumento do desemprego estrutural, de modo
que, para alguns estudiosos, ele torna-se quase sinônimo de desemprego tecnológico.
Disponível em: www.egov.ufsc.br (acesso em 25 out. 2015)

As modificações apresentadas por novas tecnologias ao mundo
do trabalho refletem na vida social, pois:
A o desemprego estrutural é reversível quando ocorre crescimento econômico.
B a qualificação profissional representa uma saída eficiente
para o desemprego estrutural.
C o desemprego estrutural não afeta o setor terciário da economia, já que o desenvolvimento tecnológico leva a uma
maior necessidade de serviços.
D sistemas produtivos inovadores devem substituir os atuais,
criar novos padrões e aumentar a oferta de trabalho.
E no desemprego tecnológico, novos softwares permitem que
o trabalho humano possa ser realizado por máquinas.

QUE

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

Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm ocorrendo com uma frequência alarmante nestes últimos anos, devido ao
crescimento desordenado das cidades, com a ocupação de novas
áreas de risco, principalmente pela população mais carente.
Há que, considerar três fatores de influência na ocorrência dos deslizamentos: tipos de solos, declividade da encosta, infiltração de água […].
A época de ocorrência dos deslizamentos coincide com o período das chuvas, intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas
e infiltradas vão desestabilizar as encostas. Nos morros, os terrenos
são sempre inclinados e, quando a água entra na terra, pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão embaixo.
Disponível em: www.marica.rj.gov.br (acesso em 25 out. 2015)

Os deslizamentos de encostas íngremes acontecem com frequência no domínio dos mares de morros e representam verdadeiros desastres, uma vez que provocam grandes perdas
materiais e humanas. Sua ocorrência e desdobramentos sociais estão relacionados:
A à rápida ocupação agrícola dessas regiões, onde a não aplicação de métodos preventivos leva a grandes deslocamentos de massa.
B ao constante desmatamento para retirada de madeira,
acompanhado de inadequados processos de reflorestamento, provocando deslizamentos.
C à substituição da vegetação nativa por pastagens, cultivo
considerado inadequado em áreas íngremes.
D à rápida ocupação humana nas encostas de morros, consideradas áreas de alto risco de deslizamento, associada a
períodos de chuvas intensas e prolongadas.
E à ocupação desordenada de novos espaços urbanos pela
população mais carente, que constrói habitações precárias,
visto que o problema não atinge condomínios de luxo.

QUESTÃO 33
Leia o texto.

A filosofia do helenismo é fortemente marcada por uma preocupação central com a ética, entendida em um sentido prático com o estabelecimento de regras do bem viver, da “arte de viver”. […] Embora,
na época o mundo fosse, em grande parte, grego, o homem sentia-se desenraizado, perdia sua referência social básica que era a pólis,
necessitando, portanto, de uma ética com forte conteúdo prático […].
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos présocráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 87.

Nesse texto, Danilo Marcondes constata que as escolas filosóficas helenísticas:
A orientam suas atenções para as questões morais do indivíduo.
B articulam discursivamente conhecimento, lógica e ética.
C preconizam a suspensão do juízo para a obtenção da ataraxia.
D recusam o conjunto de convenções da vida em sociedade.
E afirmam nossa impotência diante das adversidades da vida.
12
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

Leia o texto e, a seguir, responda à questão proposta.

Não estranhe se um dia você chegar em algum país africano e
perguntar:
— A que horas vai começar a reunião?
E ouvir como resposta:
— Quando as pessoas chegarem.
O diálogo, narrado pelo jornalista Ryszard Kapuscinski no livro
Ébano: minha vida na África (São Paulo: Companhia das Letras, 2002),
ilustra bem como a percepção do tempo é uma construção moldada
pela cultura, longe de ser um dado objetivo de realidade.
Enquanto no Ocidente a perspectiva do relógio e da hora certa é hegemônica, em países de predomínio agrícola como Moçambique, na África subsaariana, a contagem das horas ainda está vinculada
aos ciclos naturais. Em vez de ser um imperativo ditando normas, o
tempo é vivido como uma dimensão interna, e portanto mais flexível.
Letícia Duarte. A ditadura da pressa.
Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br (acesso em 23 out. 2015)

Considerando as teorias de Max Weber (1864-1920), o conceito
que caracteriza as mudanças na relação com o tempo no contexto do capitalismo ocidental é o de:
A ideologia.
B racionalização.
C secularização.
D crise cultural.
E alienação.

ultivo

, conada a

Leia o texto.

Entre 1545 e 1558 descobriram-se as férteis minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, e as de Zacatecas e Guanajuato no México […].
O rush da prata eclipsou rapidamente a mineração do ouro. Em meados do século XVII, a prata englobava mais de 99% das exportações da América hispânica. […] Como se dizia no século XVII, “a
Espanha é como a boca que recebe os alimentos, mastiga-os, tritura-os, para enviá-los logo aos demais órgãos, e não retém deles, por
sua parte, mais do que um gosto fugidio ou as partículas que por acaso se agarram aos dentes”.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 34-35.

A colonização da América espanhola estabeleceu uma relação
entre exploradores e explorados que fugiu da lógica convencional. Essa situação pode ser comprovada:
A pela supremacia da prata diante do ouro e pelo endividamento espanhol diante da evolução da exploração mineradora na
América.
B pela relação de espoliação imposta pelos espanhóis aos
povos nativos da América e de superioridade diante da
economia europeia.
C pela dependência da economia espanhola da prata da
América e pelas dívidas contraídas com bancos e credores
europeus.
D pela substituição da moeda como valor corrente nas economias europeias pela circulação de ouro e prata.
E pelo dinamismo comercial europeu, alimentado pela intensa
circulação de metais e a fragilidade da América diante do
espólio espanhol.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

Leia o mapa e o texto.
Confederação do Equador e Província Cisplatina

Equador

Rio A m azonas

GRÃO-PARÁ

RIO GRANDE
CEARÁ DO NORTE

MARANHÃO

Ri o S

GOIÁS

ã o Franc

isco

PIAUÍ

MATO
GROSSO

QUE

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

PARAÍBA
PERNAMBUCO Recife
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA
Salvador

Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões atuais sobre desenvolvimento sustentável […].
Os primeiros impactos ambientais acontecem durante a construção das hidrelétricas. [...] para que a usina funcione é necessário um reservatório. Sua construção acaba afetando consideravelmente a fauna
e flora local. De uma hora para outra, a floresta vira lago. Essa mudança, se não for bem orientada, pode acabar com a flora local. Além do
corte das árvores, muitas espécies acabam submersas e, consequentemente, morrem, criando uma espécie de limbo que pode comprometer o funcionamento da usina […].
Outro problema é a mudança climática que os lagos podem causar.
Afinal, como já foi dito, onde havia floresta agora há um lago, o que pode
elevar a temperatura ambiente e mudar o ciclo de chuvas.
Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br (acesso em 25 out. 2015)

Pa
ra

ná

OCEANO
PACÍFICO

Rio Para

Confederação do Equador
Área em litígio
Província Cisplatina
(1821-1828)

guai

Rio

Trópico de Capricórnio

RIO
GRANDE
DO SUL

SÃO
PAULO

MINAS
GERAIS

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro
(município neutro)

SANTA CATARINA

OCEANO
ATLÂNTICO

N
621 km

Segundo o texto, as hidrelétricas:
A não causam problemas ambientais como o efeito estufa.
B não se relacionam a mudanças climáticas locais e regionais.
C podem causar problemas ambientais que comprometem
seu próprio funcionamento.
D são consideradas fontes de energia limpa.
E criam problemas para a flora local, mas não para a fauna,
que pode migrar para outras regiões.

Fonte: IstoÉ Brasil, 500 anos. Atlas histórico. São Paulo: Editora Três, 1998. p. 50.

No dia 2 de julho de 1824, exatamente um ano após a consolidação da independência na Bahia, explodia em Pernambuco uma
revolução separatista que pode ser considerada uma espécie de
avant-première das várias revoltas regenciais que iriam abalar o Brasil durante a Regência.
BUENO, Eduardo. Brasil: uma história. São Paulo: Ática, 2003. p. 177.

A Confederação do Equador foi um movimento republicano,
federalista e antiportuguês que abrangeu várias províncias e se
opôs ao imperador, em razão:
A de questões abolicionistas e protesto contra a pequena autonomia das províncias.
B da forte crise econômica que afetou a agricultura canavieira e algodoeira no Nordeste.
C da promulgação da Constituição de 1824, que manteve o
princípio da unidade territorial e o voto indireto.
D da dissolução da constituinte, do fechamento da Assembleia e do protesto contra a centralização do poder.
E de seu caráter polêmico, ao propor um revisionismo liberal
na Constituição e preservar a escravidão.

QUESTÃO 38
Leia o texto.

Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso que, por indústria, sempre me engana. Não há
dúvida, portanto, de que eu, eu sou, também, se me engana: que me
engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja,
enquanto eu pensar que sou algo.
DESCARTES. Meditações. Campinas: Unicamp, 2004. p. 45.

Apresentando, nesse trecho, a hipótese do gênio maligno, o
filósofo René Descartes:
A atinge seu primeiro cogito, “penso, logo existo”.
B fundamenta racionalmente a existência de substâncias extensas.
C declara a existência de mentes sem corpo.
D retoma o dualismo ontológico elaborado por Platão.
E renuncia ao seu ceticismo metodológico.
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QUESTÃO 39
Leia o texto e, a seguir, responda à questão proposta.

Blocos virtuais de construção. É mais ou menos assim que se pode
definir o Minecraft, game adquirido pela [Empresa] Microsoft em 2014
[…]. O jogo permite criar casas, edifícios, monumentos e até naves
espaciais, tudo em escala real. A diversão de muitas crianças e jovens
já chegou a diversas escolas e está sendo usada para trabalhar conteúdos de ensino em cerca de 40 países.
Maria Laura Albuquerque. Entenda como o game Minecraft pode ajudar seu filho
na escola. Disponível em: http://mulher.uol.com.br (acesso em 23 out. 2015)

A leitura do texto nos permite verificar:
A o fim do uso dos recursos tradicionais de aprendizagem na
escola.
B o uso de games para aprendizagem está presente em todas as escolas do Brasil.
C o uso dos games substitui o uso de recursos tradicionais de
aprendizagem.
D a presença significativa da cultura digital na vida social contemporânea.
E o uso de games para aprendizagem é um fenômeno exclusivo de países desenvolvidos.

auna,

so, suNão há
ue me
a seja,

QUESTÃO 40
Leia os textos.

Os que participam do governo da cidade (Atenas) mantêm também as suas ocupações privadas, e os que se dedicam as suas atividades profissionais podem manter-se perfeitamente a par das questões
públicas. Nós somos, de fato, os únicos a pensar que aquele que não
se ocupa da política merece ser considerado não como um cidadão
tranquilo, mas como um cidadão inútil. Intervimos todos, pessoalmente, no governo da pólis, quer pelo nosso voto, quer pela apresentação
de propostas. Pois não somos dos que pensam que palavras prejudicam a ação. Pensamos, ao contrário, que é perigoso passar aos atos
antes que a discussão nos tenha esclarecido sobre o que se deve fazer.
Excerto do discurso de Péricles, quando das obséquias dos primeiros atenienses mortos na
Guerra do Peloponeso. In: TUCÍDIDES. A Guerra do Peloponeso, livro II, capítulo 1, § 40.

Cerca de 10 milhões de gregos estão convocados ao referendo
deste domingo, 5 de julho. Os eleitores deverão dizer “sim” ou “não”
às condições que a Troica (Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) apresentou na semana passada, para seguir financiando o país.
“Conceitos para entender os motivos do referendo grego”. In: Carta maior.
Disponível em: http://cartamaior.com.br (acesso em 25 out. 2015)

A temporalidade histórica aproxima os dois fragmentos. O primeiro apresenta um conceito e o segundo uma ação, que se
articulam na defesa:
A da democracia representativa de base parlamentar.
B da institucionalização do sistema democrático de governo.
C do populismo de representação simbólica.
D da ampliação do conceito de democracia representativa via
referendos.
E da participação ativa do cidadão por meio de consultas populares.

QUESTÃO 41
Leia o texto.

Doce aldeia risonha, graciosos relvados,
Teus prazeres fugiram, teus encantos retiraram-se
Qual névoa em teus jardins, vê-se a mão do tirano
E a desolação entristece todo o teu verde.
Um senhor apenas é dono do lugar inteiro
Aumenta o júbilo dos ricos, os pobres decaem...

04. p. 45.

gno, o

The Desert Village, poema escrito em 1770 por Oliver Goldsmith, citado
por Frank, A. G. Acumulação mundial. 1492-1789. Zahar Editores. p. 207. In:
AQUINO, Rubim S. L. et al. História das sociedades: das sociedades modernas
às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978. p. 128.

as ex-

O poema é um lamento sobre a Revolução Industrial, na Inglaterra. Neste sentido, a dinamização na produção decorrente
das inovações tecnológicas foram responsáveis:
A pelo cercamento das terras e o êxodo urbano.
B pelo desmatamento e por crises de fome.
C pela extinção das terras comunais e ampliação das terras
cultiváveis.
D pela expansão do latifúndio e a valorização da comunidade aldeã.
E pela drenagem de pântanos e formação da classe camponesa.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
Com base na leitura do texto a seguir, responda à questão
proposta.

Disponível em: www.ibama.gov.br (acesso em 25 out. 2015)

Disponível em: http://ecen.com (acesso em 25 out. 2015)

O uso de novas tecnologias pode melhorar a fiscalização contra o desmatamento em várias áreas do planeta. No caso brasileiro, essas tecnologias:
A são desenvolvidas por cientistas brasileiros, não havendo a
necessidade de contribuições internacionais.
B são cada vez mais avançadas e permitem melhorar a eficiência das operações de fiscalização.
C são pouco eficientes, pois dependem de informações complementares, nem sempre disponíveis já que são obtidas
em solo pelos fiscais do Ibama.
D são destinadas ao controle do desmatamento e não se aplicam a outros fins, como medir a poluição de recursos hídricos.
E permitem obter imagens de grandes áreas, mas de baixa
resolução, e, por isso, não são utilizadas para monitorar crimes contra a fauna silvestre.

A importação do gás boliviano é feita por meio do gasoduto
Bolívia-Brasil, que teve sua construção:
A financiada com capitais estatais brasileiros para garantir
uma possível substituição da energia gerada por centrais
hidrelétricas.
B visando atender ao parque industrial do estado de São Paulo, com possibilidades futuras de se estender para o Sul do
Brasil.
C voltada para o abastecimento das regiões Sul e Sudeste,
mercados que necessitavam de muita energia devido a suas
atividades econômicas.
D voltada ao atendimento do setor industrial do Sul e Sudeste,
já que o gás não é usado para outros fins, como o residencial e o automobilístico.
E visando o fornecimento de gás para substituir o carvão
mineral em termelétricas, sobretudo na região Sul, para
reduzir impactos ambientais atmosféricos.

Exploração seletiva de madeira da Amazônia, corte raso em área
de cerrado, poluição do solo e de curso hídrico, construção em APP
(área de proteção permanente) e crime contra a fauna silvestre. Esses
foram os resultados das primeiras fiscalizações da Operação Roncador realizada pelo Ibama na região nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará. Assessorados por um conjunto de sistemas detectores de
desmatamentos, fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os agentes do Ibama contam com ajuda de uma outra
ferramenta. Eles utilizam as primeiras imagens do satélite Advanced
Land Observing Satellite (Alos) — satélite de observação avançada
da Terra equipado com radar que não sofre interferência das nuvens.
O convênio foi firmado entre a Agência de Exploração Aeroespacial
Japonesa (Jaxa) e o Ibama.

16

QUE

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

A ideia de construir um gasoduto entre Bolívia e Brasil foi objeto
de discussão por quase meio século.
Durante este período de negociações frustradas com o Brasil, a
Bolívia passou a exportar gás para a Argentina. Entretanto, a partir
do final dos anos 1970, a Argentina tornou-se autossuficiente em gás.
As negociações entre Brasil e Bolívia começaram a tomar novo rumo.
A Bolívia é fortemente dependente da exportação de gás natural e,
com a Argentina autossuficiente no suprimento de gás natural, o Brasil
apareceu como o principal mercado consumidor para o gás boliviano.
No final da década de 1980, a importação de gás natural passou
a ser uma imposição da sociedade, particularmente nas regiões Sul
e Sudeste, onde a disponibilidade de gás nacional era inferior ao potencial do mercado.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

A partir da leitura do texto a seguir, responda à questão proposta.

O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que
a água, cuja cor varia de acordo com a sua origem, oscilando entre o
negro e o castanho. Qualquer tipo de derramamento de petróleo nos
oceanos é considerado uma catástrofe ambiental. Os impactos ambientais causados pelo derramamento de petróleo são incalculáveis.
A mancha de petróleo que se propaga pelo mar, além de contaminar a água, mata milhares de aves, peixes e corais. Os navios transportadores de petróleo (chamados petroleiros) e os oleodutos vêm
causando problemas no meio ambiente marinho ocasionando a contaminação das águas e a morte dos seres vivos, provocados por vazamentos, lavagens irregulares dos tanques dos navios e etc.
Disponível em: www.ifrn.edu.br (acesso em 25 out. 2015)

O uso de combustíveis fósseis provoca grandes problemas
ambientais. No caso do petróleo, diferentes formas de manejo causam impactos ainda mais significativos e caracterizados:
A em maior escala pelo vazamento que ocorre em oleodutos
que atravessam grandes áreas oceânicas.
B pelo derramamento de petróleo de navios transportadores, quando manchas mais densas que a água seguem para pontos mais profundos do oceano.
C principalmente por manchas que viajam pelo mar, já que
aquelas recolhidas rapidamente não caracterizam uma catástrofe ambiental.
D pelo grande impacto, mas que fica limitado à superfície, não
atingindo seres vivos de camadas intermediárias e profundas.
E pela contaminação resultante de resíduos provenientes de
transporte, vazamentos e lavagem de navios transportadores.

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

A controvérsia sobre [o] ensino superior para indígenas no Brasil […] parece ganhar maior amplitude de ressonância no debate público da sociedade nacional e na pauta de discussões do movimento
indígena e indigenista brasileiro especialmente a partir do começo
dos anos 2000, quando uma confluência de fatores inicia sua problematização […].
Por um lado, o processo de avanço da educação escolar indígena
produziu o aumento da demanda pelo acesso de indígenas no nível
superior de educação. A exigência por formação superior de professores de nível básico (prevista pela lei de Diretrizes e Bases (LDB) de
1996) e o aumento do número de estudantes indígenas formados no
nível médio que desejavam continuar seus estudos fizeram com que
organizações do movimento indígena passassem a formular reivindicações quanto ao acesso ao ensino superior. […]
Disponível em: https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com (acesso em 23 out. 2015)

A existência de uma política do ensino superior para os povos indígenas do Brasil indica, do ponto de vista cultural e sociológico:
A a diversidade da formação étnico-racial brasileira e a educação como um fato social.
B a pequena diversidade étnico-racial brasileira e a educação
como um fenômeno anômico.
C a necessidade da indústria de capacitação de força de trabalho e a educação como um fato social.
D a crise cultural das sociedades indígenas e a educação como um fator de anomia.
E a influência das crises econômicas na cultura e a educação
formal como uma forma de solução dessa questão.

arvão
para

QUESTÃO 46
Dia quente, verão, sol a pino. Ainda assim, logo após sairmos
de uma piscina, temos uma sensação de frio em nosso corpo.
Isso é provocado:
A pela alta temperatura ambiente que nos confunde, em relação à nossa sensação térmica.
B pela evaporação da água da nossa pele que, ao absorver
calor, provoca a sensação de frio.
C pela baixa temperatura da água da piscina, que só é percebida quando fora da piscina.
D pelos ventos que sopram, que só são percebidos ao sair da
piscina, por causa do aumento da sensibilidade.
E pela liberação de calor dos raios ultravioleta provenientes
do Sol, por causa da falta de protetor solar.
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QUESTÃO 49

QUE

Na elaboração do projeto de uma estrada, houve a preocupação com as derrapagens nas curvas. Para evitar acidentes,
uma placa indicativa da velocidade máxima é colocada na entrada da curva. A curva em questão tem raio de 81 m e coeficiente de atrito igual a 0,4. A indicação na placa deve ser de,
aproximadamente:
(Dado: g = 10 m/s2)
A 27 km/h
B 35 km/h
C 42 km/h
D 57 km/h
E 64 km/h
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QUESTÃO 47
Um caminhão carregado de ácido sulfúrico sofreu um acidente e tombou sua carga no pasto de um sítio, às margens da rodovia. Para recuperar o terreno, o sitiante tem à sua disposição
as substâncias a seguir:
1. sulfato de cobre II – CuSO4
2. cloreto de sódio – NaCl
3. ácido muriático – solução de HCl
4. óxido de cálcio – cal virgem (CaO)
5. água
Qual dos materiais citados o sitiante deve usar para recuperar
o terreno de forma mais eficiente?
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
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QUESTÃO 48
Morcegos são exímios caçadores de mariposas, pois usam a
ecolocalização para encontrar suas presas. Nesse processo,
eles emitem ondas ultrassônicas, que são refletidas pela presa
e permitem a estimativa da distância em que ela se encontra.
Durante uma caçada, um morcego emite uma onda de ultrassom que se propaga com velocidade de 340 m/s e é detectada
0,3 s após a sua emissão. No instante da emissão, a distância
da presa ao morcego é:
A 15 m
B 34 m
C 51 m
D 76 m
E 102 m

18

QUESTÃO 50
Um rótulo de determinada marca de soda cáustica (NaOH impuro) mostra que a quantidade máxima de impurezas é de
20% m/m. Para verificar se determinado lote estava dentro do
padrão, um técnico de laboratório separa uma alíquota de 1 g
dessa soda cáustica, dilui em água e titula com 15 mL de solução de ácido clorídrico 1 mol/L. Após efetuar os cálculos, sabendo que a massa molar do NaOH é 40 g/mol, o técnico constata
que o lote verificado estava:
A dentro do padrão, pois a porcentagem de NaOH era de 85%.
B fora do padrão, pois a porcentagem de NaOH era de 20%.
C no limite do padrão, pois a porcentagem de NaOH era de 80%.
D dentro do padrão, pois a porcentagem de NaOH era de 90%.
E fora do padrão, pois a porcentagem de NaOH era de 60%.

SIMULADO LARANJA · CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

EM16_SIMLARANJA_HN.indd 18

14/01/16 11:21

QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

Um dos problemas que atinge a população é a quantidade de
água potável necessária para o consumo em geral. É possível
obter água potável por meio da captação — em rios ou represas (mananciais) — de água imprópria para o consumo. Essa
água torna-se potável depois de passar pelo tratamento apresentado no esquema a seguir.

Manancial

eocuentes,
na encoefier de,

Esquema simplificado
Estação de tratamento de água

Tanque de
dosagem
Sulfato de
alumínio
Cal

Bomba

Reservatório
d’água
Tanque de
floculação

Tanque de
decantação

Filtro

Durante suas férias escolares, Marcos assistiu a vários filmes.
Um deles chamou sua atenção, pois alguns astronautas pareciam flutuar numa expedição em solo lunar. Resolveu perguntar a seu irmão mais velho por que aquilo acontecia. O irmão,
que cursa o ensino médio, respondeu corretamente com a seguinte explicação:
A Os astronautas flutuam porque a Lua não tem atmosfera.
B A sensação de leveza é porque a Lua está muito distante
da Terra.
C Os astronautas parecem flutuar porque a Lua gira muito rápido.
D A sensação se deve ao fato de a Lua ser menor que a Terra.
E Os astronautas flutuam porque a Lua não tem gravidade.

Cloro
Água
impura

Água
potável

Nas estações de tratamento de água:
A a cal virgem (CaO) reage com o sulfato de alumínio
(Al2(SO4)3), dissolvendo os sólidos provenientes da água impura.
B a substância responsável pela sedimentação dos sólidos
contidos na água impura é a cal hidratada (Ca(OH)2).
C o cloro (Cl2) é usado como agente bactericida para eliminar
microrganismos patogênicos.
D a função do processo de filtração é remover as substâncias
solúveis na água impura.
E a adição de cloro gasoso à água produz ácido hipocloroso,
cujo nome comercial é ácido muriático.

QUESTÃO 53
Na praça central de uma cidade foi construída uma pista de
skate. Logo após a sua inauguração, verificou-se que os skatistas caíam muito, pois a pista era muito lisa. Foi construído,
então, um piso mais áspero, o que fez com que a velocidade
desenvolvida pelos skatistas diminuísse. Considere o trecho
da pista a seguir:
B

H imé de
ro do
de 1 g
soluabennstata

2m

A

e 85%.
20%.
e 80%.
e 90%.
60%.

Sabendo que do ponto A ao ponto B o atrito dissipa 20 J, aproximadamente com qual velocidade um skatista de 50 kg deve
passar pelo ponto A para que ele consiga alcançar o topo da
rampa (ponto B)? (Considere g = 10 m/s2)
A 1 m/s
B 4 m/s
C 6 m/s
D 8 m/s
E 10 m/s
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QUESTÃO 54

QUESTÃO 55

Em uma aula de biologia, o professor projetou em uma tela o
seguinte diagrama de um coração humano:
V

IV

I

III

II

VII
VIII

X
IX
VI

Ele deu a seguinte explicação:
“Um paciente fumante, após queixas de dores no peito, passou por um exame de cateterismo, em que foi diagnosticada
uma obstrução importante no vaso II. Como resultado, um relatório foi composto:
Vaso afetado: 1
Tipo de sangue transportado: 2
Órgão ou órgãos de destino: 3
Cavidade cardíaca de origem: 4”
Os números de 1 a 4 podem ser corretamente preenchidos com:
A 1 – ramo esquerdo da artéria pulmonar, 2 – sangue venoso,
3 – ventrículo direito, 4 – pulmões
B 1 – ramo direito da artéria pulmonar, 2 – sangue venoso,
3 – ventrículo esquerdo, 4 – pulmões
C 1 – artéria aorta esquerda, 2 – sangue arterial, 3 – ventrículo esquerdo, 4 – todos os órgãos do organismo
D 1 – artéria aorta, 2 – sangue arterial, 3 – ventrículo direito,
4 – todos os órgãos do organismo
E 1 – veia cava superior, 2 – sangue venoso, 3 – ventrículo direito, 4 – pulmões

20

QUE

A doença celíaca é uma patologia autoimune intestinal (intestino delgado) que pode se manifestar em qualquer idade, em
indivíduos predispostos geneticamente ao seu aparecimento.
Essa doença se caracteriza por uma reação inflamatória promovida por prolaminas, como a gliadina, existentes no glúten,
componente do trigo, e outras substâncias presentes na cevada e no centeio. Essa condição leva a uma acentuada hipotrofia das vilosidades da mucosa intestinal.
Determinado indivíduo apresentou essa doença desde muito
cedo, porém, seu diagnóstico só foi realizado na adolescência.
Sua mãe perguntou ao médico quais das disfunções que seu
filho apresentava estavam relacionadas à doença celíaca e ao
seu diagnóstico tardio.
Disfunções apresentadas:
I. diarreias crônicas;
II. diminuição da densidade óssea;
III. arritmia cardíaca;
IV. retardo do crescimento corporal;
V. tendência à obesidade;
VI. anemia ferropriva.
O médico, após analisar as disfunções relatas, marcou as ligadas diretamente à doença celíaca. Ele assinalou:
A I – IV – V – VI
B I – II – IV – V
C I – II – IV – VI
D I – III – V – VI
E I – III – IV – V
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QUESTÃO 56
A meiose é um tipo de divisão celular extremamente interessante, pois, ao contrário da mitose, que apresenta um aspecto
basicamente quantitativo, ela apresenta um caráter mais qualitativo. Graças a essa divisão celular, a diversidade de informações
genéticas e o processo de estabilização numérica do aparelho
cromossômico se estabelecem nas crias. Isso só é possível por
causa de um comportamento cromossômico característico.
Esse comportamento e o momento em que essa divisão ocorre são, respectivamente:
A a duplicação cromossômica, que ocorre na prófase I da primeira divisão da meiose.
B o pareamento dos homólogos, que se completa na prófase I da primeira divisão da meiose.
C a separação dos homólogos, que ocorre na anáfase II da
segunda divisão da meiose.
D a condensação máxima dos cromossomos, que ocorre na
metáfase I da primeira divisão da meiose.
E a separação das cromátides irmãs, que ocorre na anáfase II
da segunda divisão da meiose.

QUESTÃO 57
O enxofre é um elemento importante para nossa vida, entre
outras razões, por entrar na constituição de aminoácidos. Na
natureza, vegetais absorvem enxofre, também encontrado em
rochas, principalmente vulcânicas e sedimentares, provocando
acúmulo desse elemento em combustíveis fósseis como carvão,
petróleo, gás natural etc. A emissão do enxofre para a atmosfera forma a chuva ácida, que provoca danos ao meio ambiente.
O ciclo do enxofre está representado na figura a seguir.

2

1

3

5

4

7

6

9

10

8

14

11
12

13
15

17

s liga18

19

1
2

SO2 proveniente da combustão de
combustíveis fósseis
Sulfatos (SO24− ) na atmosfera

3

Chuva ácida

4

Enxofre biogênico e sal marinho

5

Enxofre nos organismos vivos (–S–)

6

Elevação com águas subterrâneas
ou intemperismo
Minas

7
8

Enxofre reduzido (H2S)

9

Decomposição e outros processos

16

11 Sulfatos (SO24− ) no solo
12 Microrganismos
13 Sedimentação de sulfatos e sulfetos
14 Sulfatos (SO24− ) na água
15 Solo marinho
16 Deposição orgânica
17 Enxofre inorgânico (S)
18 Sulfetos de ferro em solo profundo
e sedimentos
19 Enxofre em combustíveis fósseis

10 Absorção pelas plantas

A descrição correta de um fenômeno associado ao ciclo do
enxofre é:
A A formação de chuva ácida deve-se, exclusivamente, à ação
antropogênica.
B No corpo humano existem proteínas que apresentam enxofre em sua composição.
C O enxofre, sob ação de microrganismos, é transformado em
um oxiácido com cheiro de ovo podre.
D As plantas não têm enxofre em sua composição porque não
são capazes de absorvê-lo.
E O ciclo mostra que não existe nenhum mineral formado, exclusivamente, pelos elementos enxofre e ferro.

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA · SIMULADO LARANJA

EM16_SIMLARANJA_HN.indd 21

21

14/01/16 11:21

QUESTÃO 58

QUESTÃO 60

Leia o texto a seguir.

O crescimento do número de veículos nas capitais e nas cidades
do interior, a priori, parece ser sinal distintivo do crescimento econômico, pois geralmente vem acompanhado de grandes projetos de
desenvolvimento urbanístico, que quase sempre subestimam os impactos ambientais em função do progresso tecnológico, e na maioria
das vezes não garantem o desenvolvimento sustentável das cidades.
Fonte: Revista Metropolitana de Sustentabilidade - RMS,
São Paulo, v. 4, n. 2, p. 110-124, maio/ago. 2014.

A seguir estão listados alguns impactos ambientais decorrentes da atividade humana:
I. poluição do ar;
II. intrusão visual;
III. segregação de comunidades.
Qual(is) está(ão) relacionado(s) ao texto apresentado?
A Apenas I.
B Apenas II.
C Apenas III.
D Apenas I e II.
E Todos.

QUE

Um produtor de flores usa uma estufa para o desenvolvimento de determinada espécie de rosas. O gráfico a seguir mostra
a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda da
luz incidente sobre as plantas.
(Dado: c = 3 · 108 m/s)
Taxa de
fotossíntese

250

300

350

400

λ (10–9 m)

As plantas irão se desenvolver mais rapidamente se expostas
à luz de frequência:
A 0,8 ⋅ 1015 Hz
B 1,0 ⋅ 1015 Hz
C 1,2 ⋅ 1015 Hz
D 1,4 ⋅ 1015 Hz
E 1,6 ⋅ 1015 Hz
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QUESTÃO 59
A decoração de final de ano de uma loja foi feita com 108 lâmpadas idênticas com as seguintes especificações técnicas: 2 W – 10 V.
A rede elétrica da loja é 120 V. Um eletricista foi contratado para
montar um circuito associando as lâmpadas em grupos iguais,
obedecendo suas especificações. A quantidade de lâmpadas
em cada grupo, o número de grupos e a corrente elétrica total
do circuito são, respectivamente:
A 4 grupos com 27 lâmpadas e 2,4 A.
B 6 grupos com 18 lâmpadas e 2,8 A.
C 6 grupos com 18 lâmpadas e 1,6 A.
D 9 grupos com 12 lâmpadas e 2,2 A.
E 9 grupos com 12 lâmpadas e 1,8 A.
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QUESTÃO 61
Leia o texto a seguir.

As proteínas são definidas por trincas específicas de nucleotídios
para os aminoácidos da cadeia proteica. Pode-se, teoricamente, definir essas trincas no RNAt, RNAm e, consequentemente, na molécula de DNA, por meio da análise dos aminoácidos componentes da
cadeia polipeptídica.

Sobre o texto, temos que:
A está correto e hoje esse é um dos principais métodos usados na determinação de sequência de bases em DNA (projeto genoma).
B está incorreto em parte, pois para um pequeno número dos
aminoácidos existe mais de uma trinca para a codificação.
C está incorreto, pois, para a maioria dos aminoácidos, existe mais de uma trinca para a codificação.
D está correto, pois, apesar de existirem várias trincas para a
codificação de um aminoácido, no ribossomo só uma é reconhecida como codificadora.
E está incorreto, pois, em cada espécie, essas trincas codificadoras variam, dificultando a aplicação do projeto genoma de forma generalizada.

QUESTÃO 63
Os principais carboidratos da nossa alimentação são os monossacarídios e os oligossacarídios. Os monossacarídios mais
comuns são a glicose (dextrose) e a frutose (levulose), cujas fórmulas estruturais são:
O

H
C

H — C — OH
HO — C — H

H
H — C — OH
C—O
HO — C — H

H — C — OH

H — C — OH

H — C — OH

H — C — OH

CH2OH
Glicose

CH2OH
Frutose

A análise dessas estruturas mostra que são isômeros de:
A função.
B cadeia.
C posição.
D compensação (metameria).
E tautomeria.

QUESTÃO 62
Sabe-se que a bilateralidade é uma característica comum aos
animais, com exceções. Entre essas exceções encontramos os
poríferos, os cnidários e um grupo de invertebrados taxonomicamente “próximos” aos cordados. Mesmo em grupos onde a
bilateralidade prevalece, podemos encontrar alguns grupos específicos de animais que fogem, em parte ou totalmente, dessa distribuição corporal.
Esse grupo taxonomicamente “próximo” aos cordados e seu
principal tipo de simetria são, respectivamente:
A filo Echinodermata e simetria radial completa.
B filo Mollusca (gastrópodes) e simetria bilateral imperfeita.
C filo Mollusca (cefalópodes) e simetria octo e decarradial.
D filo Echinodermata e simetria pentarradial.
E filo Arthropoda (aracnídeos) e simetria tetrarradial.
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QUESTÃO 64

QUESTÃO 66

A produção de polímeros é feita de substâncias denominadas
de monômeros. Esses monômeros podem originar polímeros de
adição — que são produzidos de reações de adição, ou polímeros de condensação — produzidos por reações de eliminação.
Das reações a seguir, qual produz uma substância capaz de atuar
como monômero na produção de um polímero de adição?
A

H3C — CH3 + Cl — Cl w H3C — CH2 + HCl
Cl

B

H2C

CH2 + Cl — Cl w H2C — CH2
Cl

C
D

Cl

HC
CH + H2 w H2C
CH2
H3C — CH2 — Cl + NaOH w H3C — CH2 — OH + NaCl
O

E

H3C — C

+ HO — CH3 w

Água

1,333

Vidro 1

1,52

Álcool etílico

1,362

Vidro 2

1,54

Acetona

1,357

Vidro 3

1,58

Querosene

1,448

Vidro 4

1,63

Nujol

1,477

Vidro 5

1,67

Glicerina

1,482

Vidro 6

1,71

Benzeno

1,504

Vidro 7

1,78

Em um
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Considerando que o raio de luz monocromática incida no vidro com ângulo compreendido entre 0º e 90º, qual é o conjunto líquido-vidro que apresenta o maior ângulo de refração?
A Água – vidro 2
B Querosene – vidro 7
C Benzeno – vidro 1
D Glicerina – vidro 6
E Água – vidro 7

OH
O
w H3C — C

QUE

Um laboratório produz lâminas para uso em microscópios com
vários tipos de vidro. As lâminas são cortadas, suas bordas são
lixadas e suas faces são polidas. A última etapa é o teste de
refração, que consiste em mergulhar a lâmina em um líquido
e incidir um raio de luz monocromática sobre ela. A lâmina é
classificada de acordo com o ângulo de refração apresentado.
A tabela a seguir mostra os índices de refração dos líquidos e
vidros usados nos testes:

+ H2O
O — CH3

QUE
QUESTÃO 65

A vida
orige
organ
a vida
plicid
No es
ou am
sim, p
de or
tema,
A pr
tri
B ta
tri
C id
D pe
tri
E es
qu

Uma indústria que produz placas de revestimentos cerâmicos,
para o controle de qualidade da rugosidade, realiza o seguinte
teste: várias placas são fixadas ao longo de uma esteira e um
bloco de madeira de 1 kg é lançado com velocidade de 4 m/s
e desliza sobre elas até parar. O gráfico da velocidade em função do tempo é mostrado na figura a seguir.
(Dado: g = 10 m/s)
v (m/s)
4

3

2

1

2

4

6

8

t (s)

Pela análise do gráfico, constata-se que o coeficiente de atrito das placas é:
A 0,05
B 0,10
C 0,15
D 0,20
E 0,25
24
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QUESTÃO 67
Em uma avaliação de biologia, em que era cobrada a fórmula
de uma molécula do dissacarídio sacarose, alguns alunos responderam C12H24O12. O professor ofereceu como gabarito a fórmula C12H22O11. Os alunos erraram a questão porque:
A se esqueceram de que essa “fusão” de moléculas ocorre
sempre com a saída de uma molécula de H2O.
B se esqueceram de que a fórmula da glicose é C6H12O6 e a
fórmula da frutose é C6H10O5, daí a molécula formada.
C se esqueceram de que houve a formação de uma molécula de NADH2 e liberação de O2 no processo.
D se esqueceram de que ocorre também a liberação de uma
molécula de CO2 e de uma molécula de H2O no processo.
E se esqueceram de que ocorre a formação e liberação de
gás hidrogênio (H2) e de gás oxigênio (O2) no processo.

no vio conação?

QUESTÃO 68
A vida no planeta apresentou uma longa história desde suas
origens até a complexidade que encontramos hoje, tanto em
organismos como em suas relações. Os itens relacionados com
a vida foram ficando cada vez mais complexos, sem que a simplicidade tenha deixado de existir.
No estudo dos resultados dos passos evolutivos em organismos
ou ambiente, surgem os níveis de organização da biologia. Assim, podemos considerar características associadas aos níveis
de organização: indivíduo, população, comunidade e ecossistema, respectivamente:
A proporção de sexos, fluxo de energia, idade e ciclo de nutrientes.
B taxa de mortalidade, altura, estrutura trófica e ciclo de nutrientes.
C idade, ciclo de nutrientes, natalidade e estrutura trófica.
D peso, taxa de natalidade, riqueza de espécies e ciclo de nutrientes.
E estrutura etária, proporção sexual, ciclo dos nutrientes e riqueza de espécies.

QUESTÃO 69
Usinas termelétricas, centrais nucleares e várias indústrias usam
água para refrigerar suas caldeiras. Essa água funciona como
líquido “trocador de calor”, ou seja, entra “fria” no processo e
dele sai “quente”. Observe no exemplo de uma usina termonuclear apresentado a seguir.
Edifício do reator
Container
de pressão

Vapor

Gerador
de vapor

Gerador
Turbina
Bomba

Bomba
Núcleo
radioativo
Trocador
Água pressurizada de calor

Condensador

Água de
circulação

Água fria

A água aquecida entra em contato com o ambiente aquático
mais próximo do polo de produção, transferindo calor para esse
ambiente, aquecendo-o. Esse fato origina a poluição térmica,
que ocorre quando a temperatura atinge limites tais que passa a interferir prejudicialmente na vida aquática.
Um dos possíveis danos ambientais ocasionados pelo exposto é (são):
A a diminuição da concentração do oxigênio dissolvido na
água, pois a solubilidade dos gases decresce com a elevação da temperatura.
B as transformações químicas indesejáveis que podem ocorrer
porque o aumento da temperatura diminui a rapidez com
que ocorrem.
C a formação de vapor-d’água, que sofre imediata condensação, aumentando o volume de água do corpo d’água.
D a formação de uma mancha de óleo sobre a lâmina d’água,
bloqueando a entrada de luz e a troca gasosa, impedindo
a fotossíntese.
E o aumento da temperatura em locais próximos à liberação de
calor, alterando as condições meteorológicas do ambiente.
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QUESTÃO 70

QUESTÃO 72

Quando estão em campanha, soldados usam um dispositivo
chamado esquenta-ração, que consiste em uma bolsa plástica dividida em duas partes, separadas por uma película. Uma
parte contém CaCl2(s) e a outra, água. Quando essa película é
rompida, o CaCl2(s) entra em contato com a água e ocorre a liberação de 81,3 kJ/mol de CaCl2.
Supondo que não haja perdas no processo, qual é a massa de
água em gramas, aproximada, que pode ser aquecida de 21 °C
até 60 °C, usando um mol da CaCl2? Sabe-se que o calor específico da água é de 4,18 J/g ⋅ °C.
A 0,5
B 5
C 50
D 500
E 5.000

QUE

Os espelhos retrovisores externos servem para auxiliar o motorista a enxergar as áreas traseira e lateral do veículo, a chamada
visão periférica do condutor. Dependendo do posicionamento
do espelho esquerdo, surge o ponto cego, em que o condutor
não consegue enxergar. Para minimizar esse efeito, o retrovisor
da esquerda é um espelho convexo, e não um espelho plano.
A explicação para tal uso é:
A a imagem se apresenta mais distante que o objeto real, aumentando o campo visual.
B a imagem se apresenta mais próxima que o objeto real, diminuindo o campo visual.
C a distância da imagem é a mesma, mas o campo visual é
maior.
D a imagem se apresenta mais próxima que o objeto real, aumentando o campo visual.
E a imagem se apresenta mais distante que o objeto real, diminuindo o campo visual.
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QUESTÃO 71
Uma dona de casa, como medida de economia, fez um levantamento dos aparelhos que consomem mais energia em sua
residência. Para tal, anotou os valores de tensão e corrente de
cada aparelho e o respectivo tempo de funcionamento durante
um dia. Esses dados são mostrados na tabela a seguir:
Corrente (A)

Tensão (V)

Tempo (h)

Chuveiro

Aparelho

9

220

0,8

Aquecedor

4

110

4

Ferro de passar

3

110

1,2

De acordo com a análise da tabela, a energia elétrica consumida pelos aparelhos durante um dia de funcionamento é:
A 2,83 kWh
B 3,74 kWh
C 4,78 kWh
D 5,21 kWh
E 6,32 kWh
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QUESTÃO 73

QUE

Leia o trecho a seguir.

A caatinga cobre aproximadamente 825.143 km2 do Nordeste e
parte do vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, apresentando planícies e chapadas baixas. A vegetação é composta de vegetais lenhosos, misturados com grande número de cactos e bromélias. A secura
ambiental, pelo clima semiárido, e o sol inclemente impõem hábitos
noturnos ou subterrâneos. Répteis e roedores predominam na região.
Entre as mais belas aves estão a arara-azul e o acauã, um gavião predador de serpentes.
Fonte: http://ambientes.ambientebrasil.com.br (acesso em 23 out. 2015)

O texto faz referência a uma importante unidade ecológica em
nosso país, caracterizando sua enorme importância ecológica.
Essa unidade pode ser adequadamente definida como:
A população, tendo em vista a proximidade ambiental de seus
componentes vivos.
B bioma, por causa do aspecto fitofisionômico que o define.
C comunidade, por causa da identidade adaptativa que associa seus componentes.
D biosfera, por causa do limite muito bem definido geograficamente.
E biótopo, por causa da identificação geográfica exata de sua
existência.
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QUESTÃO 74

QUESTÃO 76

Em um trecho de um livro de ecologia, lê-se o seguinte conceito:

São seres encontrados na lâmina superficial dos leitos aquáticos,
sem ou com motilidade própria, porém apresentando como principal
movimento no ambiente “o arrasto” promovido pelos movimentos
da massa de água ou do ar adjacente. Nesse caso específico constituem a base das cadeias tróficas daquele ambiente.

A denominação mais correta para esse conceito é:
A plâncton, no caso, mais especificamente o zooplâncton.
B nécton, no caso, as algas macroscópicas.
C plâncton, no caso, mais especificamente o fitoplâncton.
D nécton, no caso, as algas microscópicas.
E bentos, no caso, as algas macroscópicas
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O interior do carro com os vidros fechados se aquece rapidamente porque o Sol emite radiações em todos os comprimentos de onda,
mas a maior parte está dentro da faixa da luz visível, que passa pelo
vidro para dentro do carro. Parte dessa energia é absorvida pelos materiais no interior do carro e parte é refletida de volta.
Assim, haverá um armazenamento de energia dentro do carro, aumentando a temperatura, já que nem toda a energia que entrou sairá.
Podemos comparar esse processo ao efeito estufa global.
Gases como o gás carbônico, o metano e o vapor-d’água funcionam como uma cortina de gás, da superfície da Terra em direção ao
espaço, impedindo que a energia do Sol absorvida pela Terra durante o dia volte para o espaço.
Adaptado de www.usp.br (acesso em 4 jun. 2015).

Pela análise do texto, os modelos que representam as geometrias moleculares das substâncias responsáveis pelo fenômeno citado no texto são:
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Leia o texto a seguir.

A

B

QUESTÃO 75
Na escolha do combustível que será usado por um motor, um
dos fatores que devem ser levados em consideração é a quantidade de calor liberada na queima do combustível. Analisando
apenas esse fator, qual dos combustíveis a seguir libera maior
quantidade de calor por unidade de massa?
Substância

Calor de combustão
(kJ/mol)

Massa molar (g/mol)

A

Etanol

–1.368

46

B

Octano

–5.471

114

C

Hidrogênio

–286

2

D

Metanol

–726

32

E

Metano

–890

16

C

D

E
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QUESTÃO 77
Pode-se observar em vários locais que as pessoas sempre procuram tomadas para carregar seus celulares. Essa necessidade
pode ser suprida com a utilização de um dispositivo denominado power bank, também conhecido como carregador portátil. Ao conectar um aparelho celular a um power bank, este
dispositivo se comporta como um:
A resistor.
B capacitor.
C motor.
D fusível.
E voltímetro.

QUESTÃO 79

QUE

A China contra os pardais
[...] 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.

QUESTÃO 78
Na linha de produção de uma fábrica existe um dispositivo que
freia as caixas para que o funcionário possa retirá-las da esteira. O dispositivo consiste de uma mola de constante elástica
140 N/m, que reduz a zero a velocidade das caixas de 2 kg que
se deslocam pela esteira. Considerando g = 10 m/s2 e sabendo que o coeficiente de atrito entre a caixa e a esteira é 0,2 e
a compressão máxima sofrida pela mola quando a caixa para
é 10 cm, a velocidade da caixa no instante que ela toca no dispositivo é, aproximadamente:
A 1 m/s
B 2 m/s
C 3 m/s
D 4 m/s
E 5 m/s

28

Os pardais são representantes de uma espécie de aves extremamente adaptável aos ambientes. Esse texto traz um exemplo
dessa capacidade, pela “maleabilidade” dos hábitos alimentares dessas aves. Outro importante fenômeno ecológico mencionado no texto é a preocupação que devemos ter com a
eliminação de agente considerado “agressor”, tendo em vista
que sua presença provoca, a médio ou longo prazo, um efeito
“tampão” ambiental em relação a outras espécies também potencialmente “agressivas” (no caso, os gafanhotos).
A denominação para a “maleabilidade” alimentar apresentada por pardais e o significado do termo “tampão” na explicação são, respectivamente:
A onivoria e a espécie apresenta um efeito controlador na composição numérica de outras populações, pela predação.
B herbivoria transitória e a espécie apresenta um efeito controlador na composição numérica de outras populações,
pela predação.
C onivoria e a espécie apresenta um efeito depressor na composição numérica das outras populações, pela competição
intraespecífica.
D onivoria e a espécie apresenta um efeito depressor na composição numérica de outras populações, pela predação.
E herbivoria transitória e a espécie apresenta um efeito depressor na composição numérica de outras populações, pela predação.
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QUESTÃO 80
As verminoses correspondem a um verdadeiro flagelo em algumas regiões do Brasil, sendo uma das mais importantes causas
de mortes nessas regiões. Os vermes, como vários parasitas,
apresentam ciclos de reprodução, desenvolvimento e transmissão extremamente complexos, envolvendo mais de uma espécie em seus ciclos. A Taenia solium é um exemplo disso, pois
apresenta um humano e um suíno em seu ciclo parasitário, enquanto sua “prima”, a Taenia saginata, apresenta um humano e um bovino.
Com relação aos ciclos das tênias, suína e bovina, a melhor
conclusão é:
A A tênia suína apresenta um ciclo monoxênico, com o porco
como hospedeiro intermediário e vetor. Uma vertente para esse ciclo é a neurocisticercose. A tênia bovina também
apresenta um ciclo monoxênico, com o boi como hospedeiro intermediário e vetor. Uma vertente para esse ciclo é
a neurocisticercose.
B A tênia suína apresenta um ciclo heteroxênico, com o porco como hospedeiro intermediário e vetor. Uma vertente
para esse ciclo é a neurocisticercose. A tênia bovina apresenta um ciclo monoxênico, com o boi como hospedeiro
intermediário e vetor. Uma vertente para esse ciclo é a neurocisticercose.
C A tênia suína apresenta um ciclo heteroxênico, com o porco como hospedeiro intermediário. Uma vertente para esse
ciclo é a neurocisticercose. A tênia bovina apresenta também um ciclo heteroxênico, com o boi como hospedeiro
intermediário. Para essa tênia só existem casos de teníase.
D A tênia suína apresenta um ciclo heteroxênico, com o porco
como hospedeiro intermediário. Para esse verme só existem
casos de teníases. A tênia bovina apresenta também um ciclo heteroxênico, com o boi como hospedeiro intermediário. Uma vertente para esse ciclo é a neurocisticercose.
E A tênia suína apresenta um ciclo monoxênico, com o porco como hospedeiro intermediário. Uma vertente para esse ciclo é a neurocisticercose. A tênia bovina apresenta um
ciclo heteroxênico, com o boi como hospedeiro intermediário. Uma vertente para esse ciclo é a neurocisticercose.

QUESTÃO 81
A piramboia (Lepidosirem paradoxa) apresenta uma característica extremamente interessante: é capaz de sobreviver por
longos períodos fora da água, o que permite sua sobrevivência na secagem de leitos de água temporários existentes na
Amazônia. Além da adaptação do sistema de locomoção, esses animais apresentam mudanças consideráveis em seu processo respiratório.
Sobre a adaptação morfofisiológica associada ao processo respiratório apresentada pela piramboia, temos que:
A esse peixe apresentou uma adaptação no seu sistema branquial, processo que “gerou” um novo tipo de brânquias altamente adaptado e capaz de realizar trocas gasosas com
o ar atmosférico.
B esse animal, nesses ambientes particulares, “passou” a
apresentar uma adaptação em sua bexiga natatória, que
possibilitou a esse órgão, normalmente usado para a flutuabilidade, se tornar um eficiente reservatório de água
em épocas de seca.
C esse peixe, nesses ambientes particulares, “passou” a apresentar uma adaptação em sua bexiga natatória, processo esse
que possibilitou a “transformação” desse órgão, normalmente usado para a flutuabilidade, em pulmão, o que permite a
sobrevivência do animal em condições de seca.
D esses peixes apresentam hoje uma adaptação semelhante
à encontrada nos anfíbios, ou seja, sua pele é extremamente fina e vascularizada, permitindo a troca de gases respiratórios com o ar atmosférico com eficiência garantida pela
sua longa superfície corporal.
E como esse animal apresenta uma cloaca avantajada, e esse órgão é revestido por uma mucosa ricamente vascularizada, a evolução permitiu a adaptação dessa cloaca para a
respiração aérea, até mesmo com a execução de movimentos respiratórios.
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QUESTÃO 82

QUESTÃO 84

Os lançamentos de petróleo em sistemas aquáticos, principalmente no mar, provocados por derramamentos ou vazamentos e/ou seus derivados são de grande preocupação ambiental.
Para limpar ou conter esses lançamentos podem ser feitas diversas intervenções no ambiente, entre elas a adição de detergentes que dissolvem o petróleo na água. Esse processo não é
muito usado porque o complexo petróleo-detergente também
é tóxico e sua degradação no meio aquático é lenta. Analisando as fórmulas a seguir, a que pode estar relacionada no problema ambiental descrito é:
A H3C — CH2 — OH
B
C

C15H31

SO–3Na+

H2C — CH — CH2
OH OH

D

QUE

Os aparelhos de televisão antigos apresentavam um tubo, denominado de tubo de raios catódicos, em que os elétrons são
emitidos pelo cátodo e enviados à tela com o auxílio dos eletrodos aceleradores. Considere um elétron com massa igual a
9,1 ⋅ 10–31 kg e carga elétrica de módulo igual a 1,6 ⋅ 10–19 C que
se insere entre os eletrodos aceleradores com velocidade nula
e os abandona com velocidade igual a 5 ⋅ 107 m/s.
Analisando os dados, a diferença de potencial nos eletrodos
aceleradores é, aproximadamente:
A 2 kV
B 5 kV
C 7 kV
D 8 kV
E 9 kV

OH

O

H3C — CH — C
O

NH2

OH
O

C — CH2 — CH2 — C

E

HO

OH

QUESTÃO 85

QUESTÃO 83
O elemento químico flúor apresenta a característica de atuar
evitando a perda dentária. Preconiza-se a adição de sais de flúor
até a concentração máxima de 1 mg/L, pois estudos mostram
que, acima desse valor, podem ocorrer efeitos que prejudicam
a dentição. Por outro lado, sabe-se que uma fonte natural de
flúor é um mineral chamado de fluoroapatita (Ca5(PO4)3F), que
pode estar presente em águas de abastecimento. Portanto, a
análise da quantidade dessa espécie química na água que abastece a população precisa ser frequentemente avaliada porque:
A pode estar contaminada com excesso de flúor.
B sempre precisará ter adição de sais com flúor.
C haverá excesso de flúor proveniente da fluoroapatita.
D o flúor pode se depositar no encanamento de água.
E o flúor é um perigoso contaminante em qualquer concentração.

30

Como um edifício pode derreter um carro? Esse fato apareceu na mídia e descreveu uma situação em que um edifício de
37 andares em construção foi o causador de estragos feitos em
um carro estacionado próximo. Segundo as pessoas, várias partes plásticas do carro “derreteram”. O fato foi em consequência
dos raios solares, refletidos pelas janelas espelhadas do edifício, incidirem sobre o carro.
De acordo com o texto, o edifício se comportou como:
A um espelho plano.
B um espelho côncavo.
C um espelho convexo.
D uma lente convergente.
E uma lente divergente.
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QUESTÃO 86

QUESTÃO 87

Em biologia é muito comum nos depararmos com esquemas
didáticos para ilustrar um processo evolutivo. Nesses estudos
é comum encontrarmos cladogramas e também a disposição
dicotômica, como a que se apresenta a seguir.

Quando botânicos estão em campo, ou mesmo em laboratórios, precisando representar os detalhes de uma flor para colegas ou para exposição didática em estudos e/ou pesquisas,
usam um diagrama floral, como o apresentado a seguir.

Algas
II

rodos

Pétala

Briófitas

III

Sépala

Fungos
Gimnospermas

I

IV

V

Angiospermas

Bráctea

Pteridófitas

Lembre-se de que existe um ancestral comum no lado esquerdo
do diagrama e que as bifurcações são determinadas por um ou
mais ganhos evolutivos. Tendo em vista somente a ideia apresentada pelo diagrama, indique em que pontos do esquema estão,
respectivamente, o aparecimento dos vasos condutores, a presença de estróbilos ou flores e a presença de frutos.
A I, II e III.
B III, V e IV.
C I, IV e V.
D III, I e V.
E II, V e IV.

aparecio de
os em
s paruência
edifí-

Estame

Pistilo

Características observadas em uma flor encontrada:
1. pétalas brancas;
2. cheiro atrativo;
3. amplo espaço entre os componentes florais;
4. estames curvados para a parte central da flor;
5. grande produção de néctar;
6. produção mediana de pólen.
Por essas características, podemos dizer que a planta é do grupo das:
A angiospermas dicotiledôneas, cujos agentes polinizadores
são, provavelmente, morcegos.
B angiospermas monocotiledôneas, cujos agentes polinizadores são, provavelmente, abelhas.
C angiospermas monocotiledôneas, cujos agentes polinizadores são, provavelmente, beija-flores.
D angiospermas dicotiledôneas, cujos agentes polinizadores
são, provavelmente, beija-flores.
E angiospermas monocotiledôneas, cujo agente polinizador
é o vento.
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QUESTÃO 88

QUESTÃO 90

Leia o texto a seguir.

Com o aquecimento global já em curso e diante de previsões
nada animadoras sobre o futuro do clima, a comunidade científica
mundial corre contra o relógio em busca de soluções para contornar
o problema. [...]
A ideia por trás dessas tecnologias é a mesma: capturar o gás
carbônico da atmosfera ou de qualquer outra fonte, concentrá-lo e
injetá-lo em formações geológicas subterrâneas, tanto no continente quanto no oceano.
Como a diminuição do uso de combustíveis fósseis, grandes vilões do aquecimento global, e o rearranjo ecológico do uso da terra,
fundamental para contornar o problema, ainda estão longe de serem concretizados […]
Embora a técnica de armazenamento de gás carbônico seja bem
recebida em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Japão,
Inglaterra e Alemanha, ainda é empregada numa escala relativamente pequena.
De acordo com o Relatório Especial para Captura e Armazenamento de Dióxido de Carbono do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), publicado em 2005,
“as indústrias não usam o CCS como opção para mitigação por causa de seu alto custo”. […]
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br (acesso em 4 jun. 2015)

O processo descrito:
A pode armazenar CO2(g) em formações salinas, em que ele
se incorporaria à água salgada, sem prejuízo no futuro.
B não pode ser usado em locais que ainda apresentam petróleo, porque pode haver riscos de explosão no subterrâneo.
C mostra que, com o rearranjo ecológico do uso da terra, o
fim do efeito estufa está próximo de ser concretizado.
D já está sendo usado em larga escala em regiões industriais
próximas a bacias petrolíferas, como na região do pré-sal.
E é perigoso, pois, se houver vazamento em ambientes marinhos,
acidificará o meio, alterando o equilíbrio ecológico.

O mal ou doença de Alzheimer (D.A.) é um dos males do fim do
século XX e início do século XXI. O avanço da medicina melhora a capacidade de fornecimento de diagnóstico e o aumento
da expectativa de vida das pessoas com essa doença. Hoje já
existem casos diagnosticados em pessoas jovens e são classificados como D.A. precoce. Nesses casos

1
apresenta fami3

liaridade, por isso famílias inteiras estão sendo estudas para a
determinação genética da propensão à doença. Estudos já indicaram que a D.A. precoce é motivada por uma herança monogênica e autossômica, por um gene de caráter dominante
extremamente raro.
Em uma família, o pai e a avó paterna de um menino apresentaram a D.A. precoce. Sua mãe, os avós maternos e o único tio
paterno não apresentam a doença. O menino é o filho mais
novo do casal e deseja saber a probabilidade de apresentar a
doença, já que uma de suas irmãs mais velhas começara a apresentar os sintomas. Na procura de aconselhamento genético,
o garoto e sua mãe (cuja família não apresenta casos de D.A.),
receberam a seguinte resposta:
A “A probabilidade de você apresentar a doença é de 50%”.
B “A probabilidade de você apresentar a doença é nula”.
C “A probabilidade de você apresentar a doença é de 100%”.
D “A probabilidade de você apresentar a doença é de 25%”.
E “A probabilidade de você apresentar a doença é de 12,5%”.

QUESTÃO 89
Leia o texto a seguir.

O corpo humano usa energia para o seu funcionamento. Todas as
atividades realizadas diariamente necessitam de energia, como o ato
de respirar, os batimentos cardíacos e até para pensar, consumimos
energia. Em uma situação de repouso, para manter o funcionamento
de células, tecidos e órgãos usamos energia com uma potência da ordem de 100 W, em que cerca de 20% são consumidos pelo cérebro.
Adaptado de mundoestranho.abril.com.br (acesso em 3 dez. 2015).

De acordo com o texto, em uma situação de repouso, a quantidade de energia utilizada pelo cérebro, em um período de
quatro horas, é, aproximadamente:
A 1,4 ⋅ 105 J
B 1,8 ⋅ 105 J
C 2,2 ⋅ 105 J
D 2,9 ⋅ 105 J
E 3,6 ⋅ 105 J
32
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