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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 CARTÃORESPOSTA com os dados solicitados.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃORESPOSTA, 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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Leia o mapa a seguir.

Michelangelo, A criação de Adão, detalhe do teto da Capela Sistina, Vaticano (c.1511).

Com base na interpretação da obra de arte, qual característica
do movimento cultural que marcou o seu contexto de origem
é possível ser identificada?
A Teocentrismo
D Humanismo
B Mosaico
E Futurismo
C Expressionismo

Percentual de
municípios com
esgotamento
sanitários
Até 10
10 a 50
50 a 90
90 a 100

Fonte: IBGE

QUESTÃO 2
O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou sua infância no atual Mali.

Texto I
Em novembro de 1918, a África, como a metrópole, festejou o fim
da Grande Guerra Mundial e a vitória da França e seus aliados […].
Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. […] Os sobreviventes que voltaram em
1918-1919 foram a causa de um novo fenômeno social que influiu na
evolução da mentalidade nativa. Estou falando do fim do mito do homem branco como ser invencível e sem defeitos.
BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, o menino fula. São Paulo:
Palas Athena/Casa das Áfricas, 2003. p. 312-313.

O relato a seguir é do reverendo britânico John Stanhope
Walker durante a Primeira Guerra Mundial.

Os dados fornecidos mostram que:
A a maior parte dos estados nordestinos possuem o mesmo
nível de esgotamento sanitário se comparado aos estados
da região Sul.
B todos os estados nordestinos têm o mesmo nível de esgotamento sanitário.
C os melhores índices de esgotamento sanitário nas unidades da federação estão na região Sudeste.
D a região Norte tem o maior número de estados com baixo
percentual de esgotamento sanitário.
E a região Centro-Oeste, sem considerar o Distrito Federal,
observando apenas os quatro estados, apresenta o mesmo
nível de esgotamento sanitário.

Texto II
7h30 da manhã, o céu e a Terra estão em polvorosa, a hora da insanidade chegou, cada arma que temos dispara mais forte do que nunca por mais de uma hora. Em um morro perto de Veils estão grandes
balões de observação, dezoito no total. Aeroplanos cortam os céus, a
neblina da manhã e a fumaça das armas obscurecem a visão. […] Mais
tarde. Temos 1.500 no recinto e eles não param de chegar, 3.400 oficiais, que visão — camaradas com terríveis feridas deitados em agonia,
a maioria paciente, outros fazem barulho, um vai para a maca, coloca a
mão na testa, está fria, acende um fósforo, está morto […].
Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Os textos I e II revelam a construção de memórias diferentes
sobre a Primeira Guerra Mundial em virtude, respectivamente:
A da belle époque e da Primeira Revolução Industrial.
B do imperialismo e da corrida armamentista.
C do fascismo e dos direitos humanos.
D do colonialismo e das armas químicas.
E da disputa por mercados consumidores e das disputas nacionalistas.
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QUESTÃO 4
As reuniões do “Quíntuplo de Xangai”, criadas para definição das
fronteiras entre países da Ásia Central, China e Rússia, após a queda da URSS, transformaram-se em Organização para Cooperação de
Xangai, em junho de 2001. Atualmente a organização é composta de
seis países-membros (China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão) e quatro países observadores (Irã, Mongólia, Paquistão e Índia) […]. Até o começo da década de 1990 (século XX), a
Ásia Central não era considerada uma região estratégica pela política internacional. Todavia, com a queda da URSS e a criação dos cinco
Estados independentes no território das ex-repúblicas, essa região
se tornou palco do novo “grande jogo” pela influência e disputa dos
recursos naturais entre as principais potências.
Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O texto apresenta aspectos para a configuração de uma nova geopolítica global. A criação da Organização para Cooperação de Xangai significa:
A uma nova forma de distribuição do poder global, com vistas
em reformas no Conselho Permanente de Segurança da ONU.
B um caminho para garantir apenas a segurança dos recursos naturais da região contra interesses regionais de países
controlados por governos islâmicos.
C uma nova fase da geopolítica global caracterizada pela acirrada disputa entre China e Rússia.
D uma aliança econômica e política que pode fazer frente ao
Ocidente, representado pela Otan, por exemplo.
E um acordo exclusivamente comercial entre os países-membros, interessados em intensificar suas exportações de carvão e petróleo.
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QUESTÃO 5
Texto I
Em conclusão: dado que há um movimento eterno, é necessário haver um princípio eterno que o produza, e é necessário que tal
princípio seja: a) eterno, se eterno é o que ele causa, b) imóvel, se a
causa absolutamente primeira do móvel é o imóvel, e, c) ato puro,
se é sempre em ato o movimento que ele causa.
ARISTÓTELES. In: REALE, G. História da filosofia antiga: II
Platão e Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1994. p. 366.

Texto II
Tudo o que é movido há de sê-lo por outro. Se, portanto, o motor é por sua vez movido, também ele deve ser movido por outro,
e este por outro. Ora, não se pode proceder assim ao infinito, pois
não haveria nenhum primeiro motor, e, por conseguinte, não haveria absolutamente nenhum motor; pois os motores segundos (ou subordinados) não movem senão enquanto são movidos pelo primeiro
motor: como não move o báculo sem ser movido pela mão. Logo, é
necessário chegar a um primeiro motor que não seja movido por nenhum outro ao qual todos dão o nome de Deus.
TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, Vol. I, Que. II, Art.III. Apud SKWARA, W.
“Argumento cinético para a existência de Deus em São Tomás de Aquino”. In:
Ágora filosófica. Disponível em: <www.unicamp.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

Desde a Antiguidade, pensadores se debruçam sobre questões
de ordem metafísica, na tentativa de compreender melhor a realidade. A leitura dos textos evidencia que:
A tanto Aristóteles quanto Tomás de Aquino pretendem apresentar argumentos racionais que comprovem a existência
de Deus.
B Aristóteles defende a existência de uma causa responsável
pelo movimento dos corpos, sendo essa causa movida por
Deus, ser imóvel.
C devido à influência aristotélica, Tomás de Aquino usa da
questão do movimento para provar a existência de Deus.
D para Aristóteles é necessário que um primeiro motor permaneça em eterno movimento, na medida em que é responsável pelo movimento dos demais seres.
E ambos os autores têm como principal objetivo explicar a
origem do movimento dos corpos.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Texto I
Aqueles eram dias difíceis, e nós aprendemos com os cânticos
de Oxóssi e as armas de Ogum o que era se humilhar, sofrer e servir,
até que nosso espírito estivesse acostumado tanto ao sofrimento e
a servir sem discutir, sem nada obter em troca, que, a um simples sinal de dor ou qualquer necessidade, nós estávamos ali, prontos para
servir, preparados para trabalhar. E nosso pai Oxalá nos ensinou, em
meio aos toques dos tambores nas senzalas ou aos chicotes do capitão, que é mais proveitoso servir e sofrer do que ser servido e provocar a infelicidade dos outros.
PINHEIRO, R. Tambores de Angola. Contagem:
Casa dos Espíritos, 2006. p. 196.

Texto II
Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais
defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo,
num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge
como etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos.
RIBEIRO, D. O povo brasileiro. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. p. 19.

Os textos abordam a colonização brasileira, em especial, o
processo de aculturação ocorrido nesse período, destacando:
A aspectos da religiosidade africana responsáveis pelo surgimento de novas religiões, tipicamente brasileiras e sincréticas.
B a identidade brasileira como fruto de matrizes culturais distintas, que contribuíram igualitariamente para a constituição do que denominamos cultura brasileira.
C as evidências presentes nos relatos trazidos pelos povos
africanos, retratando o papel da religiosidade no interior
de sua cultura.
D que a constituição da identidade brasileira teve como objetivo a criação de uma nova etnia nacional.
E a exploração do escravo pelo europeu, ao afirmar que “é
mais proveitoso servir e sofrer do que ser servido e provocar a infelicidade dos outros”.

4

QUE

Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas no mundo, a roda de capoeira recebeu, nesta quarta-feira
(26/11/2014), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), o título de Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade. […] “O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco
é uma conquista muito importante para a cultura brasileira. A capoeira
tem raízes africanas que devem ser cada vez mais valorizadas por nós.
Agora, é um patrimônio a ser mais conhecido e praticado em todo o
mundo”, destacou a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Wanzeler.
Disponível em: <www.cultura.gov.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

O processo histórico que pode ser associado ao surgimento da
capoeira, na história brasileira, é:
A a criação de latifúndios agroexportadores na região Nordeste no período colonial.
B o patriarcalismo da sociedade colonial, negando direitos
políticos às mulheres livres e escravizadas.
C a concentração do lucro entre os latifundiários e comerciantes portugueses, transferindo parte dele para a Coroa portuguesa.
D o esforço da Igreja católica de catequizar os povos escravizados, criando missões e colégios.
E a escravização de povos da África pelos portugueses em
virtude dos interesses do sistema colonial.
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Disponível em: <www.marilia.unesp.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Texto II
A África tem história como qualquer outra parte da Terra que
tenha abrigado seres humanos que viveram em grupos, desenvolveram formas de sociabilidade, expressões culturais particulares e
passaram por processos de transformação ao longo do tempo —
que são a matéria-prima da história. Continente com enorme diversidade interna, tanto geográfica quanto cultural, abrigou histórias
ainda pouco conhecidas entre nós devido aos vários preconceitos
que predominaram até muito recentemente.
Disponível em: <http://200.144.182.150>. Acesso em: 20 jan. 2016.
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QUESTÃO 9

Texto I
Uma vez que a história é a realização do divino e, como Hegel
afirma: os africanos não possuem divindade ou “consciência de algo
superior” (1995, p. 84), estes não são considerados homens históricos, foram excluídos da análise histórica da razão por não possuírem
nada que a cultura europeia da época considerasse relevante para ser
parte do “mundo civilizado”.

A comparação entre os textos I e II indica a construção de:
A interpretações complementares sobre o processo de escravização dos povos da África na Idade Moderna e Contemporânea.
B visões antagônicas sobre os povos do continente africano,
resultantes, respectivamente, das concepções de história
predominantes no século XIX e no século XX.
C saberes sobre as tradições, culturas, histórias e conhecimentos produzidos pelos povos da África ao longo da dominação imperialista.
D afirmações complementares, com o texto II indicando a ampliação dos conhecimentos históricos sobre o continente
africano apresentados no texto I.
E verdades históricas sobre os povos do continente africano
do século XIX, sob o ponto de vista de diferentes grupos
sociais europeus.

Os padrões da migração se tornaram cada vez mais complexos
nos tempos modernos, envolvendo não apenas refugiados, mas
também milhões de migrantes econômicos. Mas refugiados e migrantes, mesmo que viajem da mesma forma com frequência, são
fundamentalmente distintos, e por esta razão são tratados de maneira muito diferente perante o direito internacional moderno. Migrantes, especialmente migrantes econômicos, decidem deslocar-se
para melhorar as perspectivas para si mesmo e para suas famílias.
Já os refugiados necessitam deslocar-se para salvar suas vidas ou
preservar sua liberdade.
Disponível em: <www.acnur.org>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O texto apresenta novos padrões das migrações internacionais,
nos quais se observa(m):
A interesses semelhantes que levam ao deslocamento de refugiados e imigrantes para os países de destino.
B a ausência de direitos internacionais tanto para imigrantes
como refugiados enquadrados num mesmo grupo.
C que a migração econômica surge com base em interesses
particulares e os refugiados se deslocam em virtude de guerras ou perseguições políticas, por exemplo.
D diferentes formas de tratamento, nas quais os imigrantes são
acolhidos e os refugiados devolvidos aos países de origem.
E que imigrantes e refugiados são tratados da mesma forma
nos países de destino.

QUESTÃO 10
Após um ano de lutas no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), as 400 famílias moradoras do bairro Independente 2, na
cidade de Altamira, vão ser reconhecidas como atingidas pela hidrelétrica de Belo Monte e ter o direito ao reassentamento ou indenização. A conquista foi anunciada pela presidenta do Ibama, Marilene
Ramos, durante reunião com as famílias na tarde desta quinta-feira
(5 de novembro) […]. As famílias organizadas no MAB vêm lutando para serem reconhecidas como atingidas e denunciando a falsa
solução do projeto de drenagem apresentada pela Norte Energia.
Foram feitas inúmeras marchas, protestos, reuniões e fechamentos de rodovia.
Disponível em: <www.mabnacional.org.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

A construção de hidrelétricas leva a uma série de consequências sociais e ambientais. Populações atingidas se mobilizam
para defesa de seus direitos criando movimentos sociais que:
A representam a principal estratégia de luta, sendo fundamental para garantias de uma série de direitos coletivos.
B conquistam a participação no governo federal, sem o qual
os direitos das famílias atingidas não seriam reconhecidos.
C funcionam bem contra empresas privadas, mas que não gera resultados quando atuam contestando o poder público.
D promovem o reconhecimento das famílias como prejudicadas pela hidrelétrica e naturalmente indenizadas pelos responsáveis.
E promovem o atendimento das famílias atingidas, que permanecem dependentes do sucesso de projetos de recuperação ambiental realizados pelo Ibama.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

Para Platão cada cidadão deve ocupar a função que está em
conformidade com a sua natureza. Isso porque cada um nasce mais
preparado para exercer um determinado tipo de atividade. A cidade justa é aquela que se organiza pela justa medida, isto é, aquela em que cada um ocupa o lugar designado pela sua natureza. Nas
palavras de Platão, a cidade é “justa pelo fato de que cada uma das
três ordens (classes) que a constituem cumpre sua função”, ou seja:
“É justo que aquele que, por natureza, é sapateiro fabrique sapatos e nada mais faça, que o construtor construa e, quanto aos outros, também seja assim.” Se isso for assegurado, reinará a harmonia
e a prosperidade.
PLATÃO. A República. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 137-170.

Para Platão, o ser humano virtuoso é aquele em que cada parte da alma realiza na medida justa (sem falta nem excesso) a
função que lhe cabe, resultando:
A em uma teoria que justifica as desigualdades presentes na
sociedade, a partir de privilégios presentes desde o nascimento do indivíduo.
B na conciliação entre religião e política, por meio da relação
estabelecida entre o seu conceito de justiça e sua teoria das
almas.
C na ideia de que a desigualdade entre as classes não representa um problema social, uma vez que cada cidadão exerceria uma função de acordo com sua própria natureza.
D na tentativa de educar o cidadão para a vida pública, de
modo a desenvolver em cada indivíduo as virtudes necessárias à vida em sociedade.
E em uma afirmação de que o indivíduo já nascia com aptidões físicas naturais e necessárias ao exercício de determinadas funções.

QUE

O principal saldo da campanha por eleições livres e diretas foi a
ampla mobilização de setores populares e dos trabalhadores. Fator
de politização, a campanha, ao assumir um caráter de massas, contribuiu para desagregar o PDS e para aprofundar a crise do regime. Do
ponto de vista político, ela representou o retorno das classes populares ao palco da luta institucional, questionando a forma de sucessão
presidencial em vigor e colocando nas ruas suas reivindicações por
transformações econômicas e sociais. A campanha das diretas devolveu à população a autoconfiança em sua capacidade de organização
e de luta. A população resgatou, também, formas de ação política direta que o regime militar, ao longo de 20 anos de repressão, tentara sufocar, como as passeatas e os comícios de grandes proporções.
Resoluções de encontros nacionais do PT.
In: Perseu, n. 3, Ano 3, 2009. p. 160.

De acordo com o texto, o movimento Diretas Já:
A mobilizou diversos setores da sociedade em prol de uma
questão comum, que se voltava para o estabelecimento de
uma democracia direita.
B foi um movimento encabeçado pelas elites e com pouca
participação das classes populares, amedrontadas pela violência do regime militar.
C foi um movimento com pouca visibilidade na mídia, visto que os meios de comunicação de massa sofriam forte
censura do governo.
D aglutinou a reivindicação das organizações sindicais e trabalhistas em torno de questões de ordem econômica,
delegando a questão política para segundo plano.
E proporcionou o retorno das classes populares à luta política junto com a participação de vários setores da sociedade,
como artistas, políticos e estudantes.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

“[…] Uma capela dedicada a são Bento, que faz parte das origens
do distrito de Bento Rodrigues, uma capela do século XVIII, foi totalmente tomada pela lama. Está hoje abaixo da lama. Tivemos informação da destruição de diversos sítios históricos da época da mineração
do ouro do século XVIII em decorrência da lama”, afirmou nesta
sexta-feira (6) o promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda,
coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
Cultural e Turístico de Minas Gerais.
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

O rompimento das barragens do Fundão e de Santarém, na
cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, em novembro
de 2015 provocou danos que podem ser irreversíveis. De acordo com o promotor de justiça, um dos danos resultantes desse rompimento foi:
A a destruição do patrimônio histórico e cultural da região.
B o atraso nas investigações arqueológicas na região.
C a dificuldade para a realização de ritos religiosos.
D a morte de animais e da vegetação do rio Doce.
E o deslocamento em massa de milhares de pessoas para a
capital de Minas Gerais.

a, visforte

e tramica,

O discurso do Brasil como detentor de uma cultura pacifista e
aberta, somado às fortes negativas do governo, acabam por criar a
ilusão de que estamos livres e imunes dessa ameaça. Porém, diante
da atual realidade do terrorismo internacional, nada poderia ser mais
longe da verdade. O Brasil se encontra vulnerável ao terrorismo internacional assim como qualquer outro país. Dessa forma, é absolutamente necessário diagnosticar e analisar tanto o presente desenho
institucional e jurídico brasileiro da prevenção e combate ao terrorismo internacional quanto suas limitações. Sua compreensão e o correto entendimento de nossas vulnerabilidades são essenciais para o
futuro da segurança no Brasil.
Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O terrorismo internacional representa uma ameaça global e o
comportamento do Brasil nesse cenário se caracteriza:
A pela existência de leis severas de combate ao terrorismo,
criadas a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001,
nos EUA.
B por um sistema policial e prisional eficiente, criado especificamente para ser capaz de combater esse problema.
C pelo reconhecimento, por parte dos governantes e da
sociedade em geral, de que o Brasil não está vulnerável a
esse tipo de problema.
D pela presença militar brasileira apoiando missões internacionais de combate ao terrorismo.
E por um debate sobre a necessidade de combater o problema,
com base em reformas institucionais e jurídicas.

polítidade,

QUESTÃO 16
QUESTÃO 14
Por outro lado, muito poucos Estados do Terceiro Mundo, de qualquer tamanho, atravessaram o período a partir de 1950 (ou da data
de sua fundação) sem revolução: golpes militares para suprimir, impedir ou promover revolução; ou alguma outra forma de conflito armado interno. […] Foi isso que manteve o Terceiro Mundo como uma
zona de guerra […]. Antes do colapso do sistema soviético, estimava-se que cerca de 19 milhões de pessoas haviam sido mortas em mais
de cem “guerras maiores e ações e conflitos militares” entre 1945 e
1983, praticamente todas no Terceiro Mundo.

A cana-de-açúcar é um recurso totalmente renovável capaz de gerar açúcar, álcool anidro (aditivo para a gasolina) e álcool hidratado,
além de possibilitar a geração de energia elétrica por meio da queima do bagaço e a produção de plástico biodegradável, a partir do
açúcar […]. Outra vantagem da utilização do bagaço para geração
de energia é o baixo custo, já que o produto não depende de variações cambiais. Para as usinas, além de fonte adicional de receita, a
co-geração pode representar a oportunidade de renovação da planta industrial, com investimentos em novas máquinas e equipamentos
mais modernos e eficientes.

HOBSBAWM, E. J. A era dos extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 422 p.

Disponível em: <www.agencia.cnptia.embrapa.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

As relações de poder entre as nações que explicam os efeitos
descritos no texto são:
A a hegemonia europeia após a Segunda Guerra Mundial e
as guerras da Coreia e Vietnã.
B a independência de Moçambique e Angola, além da liderança pacífica de Gandhi, na Índia.
C o processo de descolonização da África e da Ásia e as disputas entre EUA e URSS na Guerra Fria.
D o macarthismo e a instauração de governos ditatoriais na
América.
E a crise dos mísseis em Cuba e a Revolução Chinesa.

O Brasil criou, com base na cana-de-açúcar, uma nova fonte
de energia, e, também, uma série de outros produtos e alternativas econômicas, surgindo várias perspectivas relacionadas:
A ao fato de essa fonte de energia apresentar efeitos poluentes semelhantes a derivados de petróleo.
B à queima do bagaço que representa uma forma de geração
de energia completamente renovável e não comprometedora do meio ambiente.
C à quantidade de energia produzida a partir do bagaço, a qual
é pequena e destinada somente ao consumo da usina.
D ao desenvolvimento dessa fonte alternativa de energia que
pode levar a processos de inovação tecnológica.
E a uma tecnologia que poderá ser exportada pelo Brasil em
substituição aos combustíveis fósseis em vários países.

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA · SIMULADO ROSA

EM16_SIMROSA_HN.indd 7

7

07/04/16 09:05

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

Texto I
A concepção de Hobbes (no século XVII), segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos ou “o homem lobo do
homem”. Nesse estado, reina o medo e, principalmente, o grande
medo: o da morte violenta. Para se protegerem uns dos outros, os
humanos inventaram as armas e cercaram as terras que ocupavam.
CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 220-223.

Texto II
A concepção de Rousseau (no século XVIII), segundo a qual, em
estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e
comunicando-se pelo gesto, pelo grito e pelo canto, numa língua generosa e benevolente. Esse estado de felicidade original, no qual os
humanos existem sob a forma do bom selvagem inocente, termina
quando alguém cerca um terreno e diz: “É meu”.
CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 220-223.

Tomando como base a diferença entre as concepções de Rousseau
e Hobbes sobre a origem do Estado, a comparação entre os textos
evidencia que:
A

B

C

D
E

Rousseau e Hobbes desenvolvem teorias para explicar o
ser humano antes da existência da sociedade, na busca por
uma melhor compreensão do processo que desencadeou
a criação do Estado.
Hobbes concebe o estado pré-social como um estado onde vigoram as leis naturais, imprescindíveis à sobrevivência
humana.
Rousseau descreve o ser humano no estado de natureza,
como o bom selvagem, de modo que a sociabilidade é inerente à natureza humana.
ambos os autores analisam a importância da propriedade
privada para a constituição de uma sociedade civilizada.
para Rousseau, a propriedade privada já se encontra presente no estado de natureza, a partir do momento em que
o primeiro ser humano cerca um pedaço de terra.

QUE

O modo de fazer renda irlandesa se constitui de saberes tradicionais que foram ressignificados pelas rendeiras a partir de fazeres
seculares, que remontam à Europa do século XVII, e são associados
à própria condição feminina na sociedade brasileira, desde o período colonial até a atualidade. […] O “saber-fazer” é a qualidade mais
característica da produção da renda irlandesa, a qual é compartilhada pelas rendeiras sob a liderança de uma mestra reconhecida pelo
grupo. As mestras traçam o risco definidor da peça, que é apropriado coletivamente. Fazer renda irlandesa é, portanto, uma atividade
realizada em conjunto, o que permite conversar, trocar ideias sobre
projetos, técnicas e pontos. Nesse universo de sociabilidades, são reafirmados sentimentos de pertença e de identidade cultural, possibilitando a transmissão da técnica e o compartilhamento de saberes,
valores e sentidos específicos.
Rendeiras, as mulheres que tecem o dia a dia com finos fios. Disponível em:
<http://jeffcelophane.wordpress.com>. Acesso em: 20 jan. 2016.

A produção de renda irlandesa evidencia a habilidade:
A das mestras para monopolizarem os saberes, construindo
um universo de sociabilidades próprio.
B da sociedade patriarcal brasileira para a dominação das
mulheres escravizadas no período colonial.
C das mulheres africanas para se apropriarem da cultura
europeia, construindo novos saberes coletivamente.
D das rendeiras para se organizarem, transmitindo conhecimentos, técnicas e construindo uma identidade.
E dos portugueses para a ressignificação de técnicas
europeias para a produção de tecidos no Brasil colonial.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

A Arena e MDB já foram tarde. Nesta semana, define-se a arrumação do novo quadro partidário — cujo acerto de detalhes vai inevitavelmente arrastar-se por meses a fio. Baixada a poeira, de qualquer
forma, […] surgirão quatro partidos. O maior deles será o Partido Democrático Social (PDS), concebido para substituir a Arena na tarefa de
garantir a base parlamentar do Palácio do Planalto. Haverá o Partido
Democrático Brasileiro, PDB, liderado pelo senador Tancredo Neves
e engrossado por remanescentes das duas siglas do bipartidarismo.
O PTB do ex-governador Leonel Brizola, se vingar o acordo celebrado
na última sexta-feira com o grupo do senador paulista Franco Montoro, será consideravelmente mais forte do que se pensava até a semana passada. Fechando o leque, a esquerda do velho MDB estará
reunida num “partido popular”, cujo isolamento político só não é completo graças à presença de políticos que se perderam nos desvãos
da reforma partidária, por exemplo, o deputado Ulysses Guimarães.

MAS

tradiazeres
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períoe mais
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opriavidade
sobre
são repossiberes,

Disponível em: <http://sites.itaucultural.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

A comparação entre o significado histórico dos partidos Arena
e MDB e o dos partidos PDS, PDB e PTB evidencia:
A a influência estadunidense na organização política brasileira durante a Guerra Fria.
B os perigos do pluripartidarismo para o governo ditatorial
brasileiro, instaurando o AI-2.
C a complexidade da reorganização partidária após o Estado
Novo, período em que os partidos foram extintos.
D a vitória da campanha Diretas Já, apoiada por diversos partidos que buscavam a extinção do Arena e MDB.
E que os efeitos do AI-2 só foram superados a partir de 1979,
com o retorno do pluripartidarismo.

QUESTÃO 20
Com os desertos cobrindo uma vasta extensão de sua superfície,
Israel teve de desenvolver rapidamente soluções para a falta de áreas cultiváveis e de água potável. A pesquisa, a inovação, as conquistas e a educação israelenses sobre esse tema agora se estendem ao
globo no enfrentamento de problemas comuns a todos os habitantes de regiões desérticas.
Disponível em: <http://itrade.gov.il>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O mundo vive a necessidade de ampliação dos espaços cultiváveis em virtude do avanço dos processos de desertificação
pelo planeta, entre outros fatores. Diante desse quadro, as soluções apontadas por Israel representam:
A a tentativa de tornar o país autossuficiente na produção de
alimentos.
B a dependência dos países do Oriente Médio em relação
aos alimentos e tecnologias israelenses.
C o projeto que pretende tornar o país grande exportador regional de alimentos.
D a transformação da agricultura na principal atividade econômica israelense.
E exemplos que podem ser aplicados em várias áreas desérticas do mundo.

Divertir-se significa que não devemos pensar, que devemos esquecer a dor, mesmo onde ela se mostra. Na sua base do divertimento planta-se a impotência. É, de fato, fuga, mas não, como pretende, fuga da
realidade perversa, mas sim do último grão de resistência que a realidade
ainda pode haver deixado. […] A estupidez progressiva deve manter o
passo com o progresso da inteligência. Na época da estatística as massas
são tão ingênuas que chegam a se identificar com o milionário no filme,
e tão obtusas que não se permitem o mínimo desvio da lei dos grandes
números. A ideologia se esconde atrás do cálculo das probabilidades.
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. A indústria cultural: o iluminismo
como mistificação de massas. p. 169-214. Apud LIMA, Luiz Costa.
Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 17.

A relação entre a charge e o texto indica que:
A os meios de comunicação de massa cumprem a função de
emancipar os indivíduos, com base em um processo de socialização das informações.
B a charge mantém-se na mesma linha de pensamento que os
pensadores da Escola de Frankfurt sobre a indústria cultural.
C a indústria cultural é importante para a sociedade, pois representa um fruto do progresso e da inteligência.
D a indústria cultural simboliza uma fuga da realidade perversa
e a busca por uma realidade com menos sofrimento e dor.
E há diversas denúncias nos meios de comunicação de massa,
em oposição à tentativa de encobrir a realidade por meio
da indústria do divertimento.
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QUESTÃO 23

São conquistas de uma luta coletiva na qual muitas pessoas também perderam sua vida, seja no dia a dia da violência do latifúndio, seja
em massacres mundialmente divulgados, como o caso de Eldorado
dos Carajás, no Pará, em 1996. É assim que o MST vem ajudando a
recolocar na agenda política brasileira a questão da reforma agrária:
fazendo a luta pela terra e afirmando, em suas iniciativas, a possibilidade de novas relações sociais, e de um novo projeto de desenvolvimento para o campo, e para o país.
CALDART, R. S. “O MST e a formação dos sem terra: o movimento
social como princípio educativo”. In: Estudos avançados 15 (43), 2001.
Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Ao longo de cinco séculos da presença do latifúndio no Brasil,
há diversos momentos que reafirmaram a concentração de terras no país, exceto:
A a contribuição da monocultura para exportação e a escravidão como principal mão de obra.
B a forma de ocupação das terras brasileiras pelos portugueses a partir do processo de colonização na Idade Moderna.
C a implantação de um modelo de modernização agrícola,
que impulsionou a exportação da produção e intensificou
o êxodo rural.
D a Lei de Terras, de 1850, que permitiu a apropriação de
terras devolutas e a regulamentação e consolidação do modelo da grande propriedade rural.
E o artigo 186 da Constituição de 1988 que define os requisitos legais para o cumprimento da função social da terra,
relativos ao aproveitamento racional e adequado dos recursos.

QUE
MICHELANGELO BUONARROTI. A CRIAÇÃO DE ADÃO, 1511-12

QUESTÃO 22

Qual é a prática e o grupo social retratados, respectivamente, na imagem?
A Os sacrifícios humanos do Império Asteca no período pré-colombiano.
B Os ritos fúnebres de um grupo indígena brasileiro no século XVI.
C Os conflitos entre comunidades indígenas do litoral brasileiro no século XVI.
D As práticas agrícolas dos incas exploradas pela colonização
espanhola.
E A construção de ocas pelos grupos indígenas da Amazônia
por volta do ano 1000 d.C.
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MICHELANGELO BUONARROTI. A CRIAÇÃO DE ADÃO, 1511-12

QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

O primeiro ato conhecido de Leolinda Daltro nas vias políticas foi
através da congregação de algumas mulheres em apoio à candidatura de Hermes da Fonseca à presidência do Brasil, no ano de 1909,
com a fundação da Junta Feminil pró-Hermes. Mariana Coelho (2002,
p. 152) descreve esse grupo como uma “associação política de cuja
descrição se depreende ser o ponto de partida para a ação do feminismo no Brasil, pois foi a primeira fundada com intuitos de trabalhar
pela emancipação do sexo feminino brasileiro”. Em 1910, Leolinda
rebatizou essa associação feminina com o nome de Partido Republicano Feminino (PRF).
KARAWEJCZYK, M. “Os primórdios do movimento sufragista no Brasil: o feminismo ‘pátrio’
de Leolinda Figueiredo Daltro”. In: Estudos Ibero-Americanos.
Porto Alegre: PUCRS, v. 40, n.1, p. 64-84, jan-jun. 2014.

A atuação de Leolinda Daltro durante a Primeira República
contribuiu para:
A a adoção imediata do direito ao voto para as mulheres.
B ampliar as diferenças entre os direitos políticos dos homens
e das mulheres.
C a eleição de várias mulheres para o poder legislativo.
D destacar a temática feminista nos círculos de debate político.
E desgastar a causa sufragista, considerada muito agressiva
para o período.

Nossas cidades estão cheias de câmeras de filmagem, nossas calçadas cheias de pessoas portando dispositivos eletrônicos de fotografia e
filmagem, constituem elas um grupo de direitos adquiridos? Isso para
não levarmos em conta a existência de milhares de equipes de telejornalismo, “internetjornalismo” e de “blogjornalismo”, todos necessitados
de captar imagens de pessoas com finalidade dupla, informar e faturar.
Disponível em: <www.ambito-juridico.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O processo de urbanização é acompanhado pelo aparecimento de novas tecnologias que levam a modificações na vida social. De acordo com o texto, um dos possíveis resultados dessas
inovações está presente:
A na significativa redução do sentimento de privacidade entre os cidadãos.
B em métodos mais intensos de observação, que tornam as
cidades mais seguras.
C na vigilância urbana constante que não envolve interesses
econômicos.
D nos frequentes processos de vigilância que não interferem
nos direitos adquiridos das pessoas.
E nos processos de captação de imagens, que ampliam o
acesso à informação.

amen-

o pré-

QUESTÃO 27
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zônia

QUESTÃO 25
A Aliança do Pacífico tem como objetivo criar uma área de livre comércio e aprofundar a integração econômica entre seus integrantes. Uma
característica marcante diz respeito ao viés econômico mais liberal de
seus membros quando comparado aos seus vizinhos da América Latina,
especialmente o MERCOSUL. Isso se deve as baixas tarifas de importação de seus membros e à adoção de um regionalismo aberto, com dezenas de tratados de livre comércio assinados com países e blocos, mas
que mantém total autonomia nas suas negociações com terceiros países.
Disponível em: <www.ppge.ufrgs.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

A Aliança do Pacífico apresenta uma nova etapa no processo
de integração entre países latino-americanos, caracterizando-se essa organização:
A pela formação de um bloco econômico com vistas em criação de uma organização militar.
B por formar um bloco econômico moderno para substituir o
Mercosul.
C por representar uma organização econômica que não permite comercializações de seus membros com outros países.
D pela adoção de posturas econômicas liberais buscando um
distanciamento dos EUA.
E por representar uma aliança capaz de fazer frente à hegemonia comercial conquistada pelo Mercosul.

Texto I
A ciência da economia doméstica tem três ramos – um trata das
relações entre senhor e escravo, outro das relações entre pai e filho e
outro das relações entre marido e mulher, pois faz parte da economia
doméstica o comando da mulher e dos filhos pelo chefe da família (dela
e deles como criaturas livres, embora não com a mesma forma de comando, mas o da mulher, de maneira democrática e o dos filhos monarquicamente), com efeito, o macho é naturalmente mais apto para o
comando do que a fêmea […].
ARISTÓTELES. Política. Brasília: Editora UnB, 1997. p. 31.

Texto II
A igualdade só se poderá restabelecer quando os dois sexos tiverem direitos juridicamente iguais, mas essa libertação exige a entrada de todo o sexo feminino na atividade pública.
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970. p. 75.

Com base na análise dos textos e no contexto de luta pelos direitos da mulher na contemporaneidade, compreende-se que:
A a concepção aristotélica acerca da mulher encontra-se imersa num contexto de submissão e desvalorização da imagem
do feminino apenas no espaço público.
B o discurso de Simone de Beauvior representa uma inovação, na medida em que introduz questões relativas ao gênero e aos direitos das mulheres.
C Aristóteles retrata a imagem da mulher no contexto da
Antiguidade, concebida como um ser completo e capacitada para o debate democrático.
D as diferenças nas abordagens retratadas, embora sejam justificadas por questões socioculturais, políticas ou econômicas, culminam em perspectivas filosóficas excludentes.
E de acordo com o texto de Aristóteles, a justificativa para a
submissão feminina é a mesma aplicada à questão dos escravos e das crianças.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

No que tange ao índio, portanto, ao lado de uma abordagem
histórica bem fundamentada em argumentos e dados empíricos, o
historiador Prado Júnior também produziu um raciocínio de caráter
circular, no qual “miscigenação” e “aculturação” explicam a integração do índio na categoria “massa geral da população”, ao mesmo
tempo em que a maior participação do índio no mundo colonial favorecia a mestiçagem (biológica e cultural). Em ambos os casos, no
entanto, o índio deixava de ser um índio para transformar-se em uma
nova entidade social que, àquela altura, ainda era indefinida e fluida:
a população brasileira.
MOREIRA, V. M. L. “História, etnia e nação: o índio e a formação nacional sob a ótica
de Caio Prado Júnior”. In: Memoria americana, ano 16, n. 1, p. 63-84, 2008. p. 76.

Tendo em vista o processo colonizador português na América e os conflitos estabelecidos entre o indígena e o europeu,
o resultado foi:
A o desaparecimento do indígena, seja pelo extermínio físico, seja pela mestiçagem.
B o convívio aculturativo e os indígenas se tornando idênticos
aos brasileiros, adotando sua língua, modo de trabalhar e
até as tradições que cultuam.
C a progressiva perda da identidade do indígena, por meio
de um processo de aculturação que resultaria na construção de uma nova identidade.
D que os indígenas não foram vítimas do etnocentrismo, na
medida em que houve um grande esforço em integrar a
população nativa à nova cultura que se constituía.
E a progressiva abolição das diferenças, por meio da mestiçagem, atestada pelo fato de o Brasil ser considerado uma
democracia racial.

QUE

Entre 1850 e 1890, a construção de ferrovias no Brasil ocorreu de
forma frenética, especialmente a partir da década de 1870. Em 1854,
havia apenas 14,5 quilômetros de estradas de ferro construídos no
país. Em 1894, eram 12.300 quilômetros. […] À medida que a ferrovia penetrava o interior, o alargamento da fronteira tornava-se cada
vez mais patente. A área plantada com café crescia rapidamente e
a quantidade de café exportada pelo Porto de Santos aumentou de
543.425 sacas em 1870 para 1.204.328 sacas em 1880; em 1890, atingiu 3.048.327 de sacas (Saes 1996, p. 181). A ampliação da fronteira
e o consequente aumento da área cultivada intensificavam a demanda por trabalhadores para o cultivo.
LAMOUNIER, M. L. “Entre a escravidão e o trabalho livre. Escravos e
imigrantes nas obras de construção das ferrovias no Brasil no século XIX”.
In: Economia A. Brasília: Selecta, v. 9, n. 4, p. 215-245, dez. 2008.

De acordo com o texto, o papel desempenhado pela ferrovia
no Brasil do século XIX resultou:
A na extensão das fronteiras nacionais e na introdução da mão
de obra assalariada, principalmente, a imigrante.
B na ocupação do interior paulista, antes dominado por indígenas, e na valorização do porto do Rio de Janeiro.
C em uma elevação da exportação de sacas de café, a partir
da restrição das áreas cultivadas.
D no aumento da área cultivada de café e da demanda por
mão de obra, principalmente, nessas fazendas.
E no modelo latifundiário e agroexportador, resgatando
técnicas de produção do período colonial, assim como a
escravidão.

À medida em que o Movimento Sem Terra ganha força no cenário
nacional reivindicando direitos, a grande imprensa atua de forma
ambígua, pois ao mesmo tempo em que dá visibilidade ao movimento, por outro lado irá deformar e obscurecer as suas reais intenções.
O papel que a imprensa desempenha irá contribuir para reforçar o
discurso sobre o radicalismo do movimento e a (im)possibilidade de
discussão da questão da luta pela reforma agrária. Assim é que o MST
irá figurar na imprensa nacional, ora como movimento de reivindicação, ora como “marginal” que congrega em torno de si um “bando
de desordeiros”.
Disponível em: <www.ub.edu>. Acesso em: 20 jan. 2016.

De acordo com o texto, o MST é retratado pela imprensa brasileira com base em:
A aspectos contraditórios, ora caracterizado como movimento de reivindicação, ora marginalizado.
B informações complementares, evidenciando as ações de
múltiplas características que fazem parte do movimento.
C características próprias de um movimento social que reivindica a posse da terra no campo.
D descrições detalhadas das reivindicações que motivaram as
ações desordeiras do movimento.
E notícias incompletas, por causa da falta de interesse no cenário nacional por informações relativas ao campo.
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Quando falamos em ferrovias modernas, não há como não falar
no Shinkansen – o sistema de alta velocidade do Japão. As primeiras
linhas foram inauguradas em 1964 pelo Japan Railways Group, que
está no comando do complexo até hoje. Atualmente, os trilhos somam 2.397 quilômetros de extensão e ligam todo o país. Os trens
do Shinkansen são capazes de atingir mais de 300 quilômetros por
hora, e os seus trilhos já passaram por diversas expansões e renovações no decorrer dos anos, modernizando-se conforme o progresso
tecnológico. A precisão dos trens-bala do Shinkansen é um dos grandes destaques do sistema (os comboios não costumam atrasar mais
do que alguns segundos).
Disponível em: <www.tecmundo.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

Modernos sistemas de transporte são capazes de impor uma
série de transformações à vida social e ao mundo do trabalho,
e no Japão, o Shinkansen:
A representa um fator fundamental para o elevado desenvolvimento econômico ao interligar as regiões do país.
B é bastante eficiente em virtude da reduzida expressão territorial japonesa.
C funciona muito bem para o transporte de cargas, mas é pouco eficiente no transporte de passageiros.
D ainda apresenta deficiências, sendo inferior aos resultados
registrados em outros sistemas de transportes, como o rodoviário.
E é bastante vulnerável em virtude da instabilidade geológica do território japonês.

SIMULADO ROSA · CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

EM16_SIMROSA_HN.indd 12

O tex
cuária
A gr
de
B ce
as
C um
do
D to
do
E in
pr

QUE

QUESTÃO 31

QUESTÃO 29

[…
na-se
alterad
ou com
nentes
na me
te dur
de car
se cria

07/04/16 09:05

Vis
tureza
defesa
to, ser
Os qu
tão lid
a fé, q
de exi
fossem
e não

No qu
mento
A um
em
ve
B qu
re
C a
ca
re
D há
tre
se
ra
E ad
nã
do

reu de
1854,
dos no
ferroe cada
ente e
tou de
0, atinonteira
eman-

cravos e
ulo XIX”.
ez. 2008.

rrovia

a mão

r indí-

partir

a por

QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

[…] O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) torna-se uma alternativa viável de produção para recuperação de áreas
alteradas ou degradadas. A integração de árvores com pastagens e
ou com lavouras é conceituada como o sistema que integra os componentes lavoura, pecuária e floresta, em rotação, consórcio ou sucessão,
na mesma área. Possibilita que o solo seja explorado economicamente durante todo o ano, favorecendo o aumento na oferta de grãos,
de carne e de leite a um custo mais baixo, devido ao sinergismo que
se cria entre lavoura e pastagem.
Disponível em: <www.embrapa.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O texto descreve um sistema de recuperação de áreas agropecuárias conhecido por ILPF que apresenta:
A grande eficiência, mas demonstra limitações ao processo
de rotação de culturas.
B certas limitações, pois é praticado em associação com áreas florestais, levando ao desmatamento.
C uma exploração intensa do solo durante todo ano podendo levar a processos de esgotamento de nutrientes.
D totais conexões entre diversificadas atividades rurais, levando ao aumento da produtividade e preservação ambiental.
E intensa aplicação tecnológica levando a um aumento nos
preços finais dos itens produzidos.
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QUESTÃO 33
Visto que um príncipe, se necessário, precisa saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o leão, porque o leão não tem
defesa contra os laços, nem a raposa contra os lobos. Precisa, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos.
Os que fazem simplesmente a parte do leão não sabem com o que estão lidando. Assim, um senhor prudente não pode, nem deve, observar
a fé, quando essa observância virar-se contra ele ou quando deixarem
de existir as razões que o haviam levado a prometê-la. Se os homens
fossem todos bons, esse preceito não seria bom, mas, como são maus
e não observam sua fé para contigo, tampouco tens de cumprir a tua.

Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter
acesso à tecnologia de informação e comunicação (TIC), mas principalmente saber utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de
informações que permitam a cada pessoa resolver os problemas do
cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu
contexto. Assim, o uso da TIC com vistas à criação de uma rede de
conhecimentos favorece a democratização do acesso à informação, a
troca de informações e experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. Tudo
isso poderá levar à criação de uma sociedade mais justa e igualitária.
ALMEIDA, M. E. B. “Tecnologia na escola: criação de redes de
conhecimentos”. In: Tecnologia na Escola. Brasília: MEC. p. 71.

A relação entre a educação e a tecnologia estabelecida com
base no texto evidencia:
A a necessidade de reconhecimento das potencialidades tecnológicas disponíveis em instituições específicas, visto que
algumas possuem realidades incompatíveis com essa nova
exigência educacional.
B que, por meio do processo de incorporação das tecnologias
na escola, o aluno pode aprender a lidar com a diversidade
e com novas possibilidades de comunicação e interação.
C que a educação está fortemente impregnada pelo pensamento conservador, o que a impede de assimilar e aplicar
as novas diretrizes geradas pela revolução tecnológica.
D a tentativa de informatização do ensino é lenta, na medida em que a tecnologia deve ser vista como um importante instrumento para transformar o aluno.
E a dificuldade de avaliar as informações acumuladas nessas
últimas décadas, em parte em virtude da rapidez de sua circulação no mundo globalizado.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 86.

No que diz respeito à relação entre ética e política no pensamento de Maquiavel, o texto aponta:
A uma das principais contribuições do pensador, na medida
em que busca afastar as questões éticas e morais do universo da política.
B que o pensador defende o abandono da fé nas questões
relativas à política.
C a defesa de uma natureza má inerente ao ser humano, incapaz de dirigir suas ações com base em valores morais e
religiosos.
D há a presença de um certo relativismo religioso contido no
trecho “se os homens fossem todos bons, esse preceito não
seria bom, mas, como são maus e não observam sua fé para contigo, tampouco tens de cumprir a tua”.
E a defesa de uma nova ética voltada à política, de valores que
não representem um entrave para as ações políticas, culminando no abandono dos modelos utópicos e dos valores cristãos.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

Texto I
O sucesso no cultivo da cana dependia da combinação correta de solo e da precipitação pluvial. Os agricultores brasileiros privilegiavam os espessos solos pretos e vermelho-escuros do massapé,
cuja fertilidade afastava a necessidade de fertilizantes. […] Sendo a
indústria do açúcar do Nordeste mormente uma atividade para a exportação, a localização das lavouras perto dos portos era fator fundamental para seu sucesso. […] Os engenhos (movidos comumente
por energia hidráulica) situados à beira-mar ou às margens dos rios
eram sempre os mais importantes.
Disponível em: <http://people.ufpr.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Texto II
Esta preocupação com o aumento da produtividade das minas pode
ser observada também no Regimento dado por d. João V a Martinho
de Mendonça de Pina e Proença, quando este foi nomeado governador das Minas. No regimento o rei determina: “Tomareis informação
exacta, dos sitios em q.e há noticas [sie], ou indícios de se poderem
descubrir novas minas de ouro ou pedras preciosas, e se com alguma maquina, ou artificio, se podem facilitar as suas Lavras”. […] Outro
argumento utilizado por Gusmão eram as maiores possibilidades de
desenvolvimento do comércio, “Viria também a florescer muito mais o
commercio daquellas partes, e o contentamento dos habitadores, pela
liberdade total do seu negocio, pela maior barateza dos generos e pelo
socego de ficarem livres de todos os tributos com uma só imposição”.

QUE

Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional —
em formação, é certo — que vai introduzindo o elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar
de hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz
na fronte. Essa consciência, que está temperando a nossa alma, e há
de por fim humanizá-la, resulta da mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos descendentes de senhores, e a afinidade
de sofrimento dos herdeiros de escravos.
Joaquim Nabuco. O abolicionismo.

De acordo com o texto, a luta social e a transformação na legislação brasileira que resultou dessa luta foram, respectivamente:
A a luta pela introdução do trabalho livre e a Lei de Terras de
1850.
B a reivindicação por uma jornada de 8 horas e a Consolidação
das Leis Trabalhistas de 1943.
C o abolicionismo e a Lei Áurea de 1888.
D o movimento sufragista e a adoção do voto feminino na
Constituição de 1934.
E o movimento republicano e a Constituição de 1891.

Disponível em: <www.humanas.ufpr.br>. Acesso em: 21 jan. 2016.

Comparando as atividades econômicas do Brasil colonial descritas nos textos I e II, as principais diferenças eram:
A a adoção da escravidão de origem africana nos engenhos
de açúcar e a predominância do trabalhador livre nas sociedades mineradoras.
B o latifúndio agroexportador característico da produção de
açúcar e o desenvolvimento do espaço urbano e da atividade comercial na exploração do ouro.
C o incentivo para a exportação do açúcar produzido nos engenhos do Nordeste, e a manutenção, por parte da Coroa,
das riquezas produzidas na região da mineração na colônia.
D a formação de uma sociedade mais urbanizada e dinâmica
na região Nordeste, enquanto a região das minas foi mais
marcada pelo monopólio e pelo patriarcalismo.
E havia a adoção de tecnologia apenas nos engenhos do Nordeste, estando a atividade mineradora marcada por técnicas rudimentares de origem europeia.
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QUESTÃO 37
Carga de poluição difusa é toda carga de poluição depositada sobre as superfícies e presente na atmosfera que é carregada para os
corpos d´água durante os eventos chuvosos. Devido à intensa urbanização ocorrida nas últimas décadas, houve uma crescente impermeabilização do solo nas cidades levando a um significativo aumento
do escoamento superficial bem como a uma grande liberação de poluentes para o meio ambiente urbano. Estes fatores potencializam os
efeitos de degradação da qualidade da água pelas cargas difusas em
corpos hídricos de áreas urbanas.
Disponível em: <www.sbpcnet.org.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

A carga de poluição difusa descrita no texto é caracterizada:
A por não apresentar relações diretas aos processos de poluição atmosférica.
B pela diminuição de sua intensidade relacionada ao aumento do escoamento superficial provocado pela impermeabilização dos solos.
C por ser mais intensa em áreas urbanas onde a qualidade da
água fica mais comprometida.
D por ser registrada em diferentes meios urbanos, com sua
intensidade independendo da atividade econômica desenvolvida.
E por não se apresentar no meio rural e nem mesmo em cidades onde o solo não possui impermeabilização.
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QUESTÃO 38
A teoria da separação de poderes foi esboçada primeiramente por Aristóteles em sua obra Política, em que admitia existir
três órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado.
Posteriormente, Locke em sua obra Segundo tratado sobre o
governo civil, concebendo o poder legislativo como superior
aos demais, que inclusive estariam subordinados a ele, quais
sejam, o executivo com a incumbência de aplicar as leis e o federativo que, muito embora tivesse legitimidade, não poderia
ser desvinculado do executivo, cabendo a este cuidar das relações internacionais do governo. Todavia é nítido na doutrina
um consenso em atribuir a Montesquieu a consagração da tripartição de poderes com as devidas repartições de atribuições
no modelo mais aceito atualmente por todos, em sua obra O
espírito das leis, com a inclusão do poder judiciário entre os
poderes fundamentais do Estado.
Ao teorizar sobre a divisão dos poderes, os autores pretendiam:
A defender a cidadania dos indivíduos ao permitir que estes
participem ativamente dos negócios do Estado, seja diretamente nas assembleias ou indiretamente, quando legitimamente representados.
B criticar a forma de regime monárquico que monopoliza
o poder na figura do governante, não abrindo espaço para o exercício direto da cidadania.
C construir um modelo político em que as diversas classes sociais sejam contempladas e assistidas pelo Estado.
D estabelecer um modelo de governo em que não haja a dominação de homens sobre homens, mas no qual a regra
básica da sociedade seja o respeito à liberdade, enquanto
direito natural de todo ser humano.
E evidenciar a necessidade de combater a natureza corrupta
do ser humano, por meio da criação dos três poderes que
se autorregulariam, não permitindo assim o uso do poder
público em benefício próprio.
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QUESTÃO 39
Berger e Luckmann afirmam que os meios de comunicação de
massa possuem um papel-chave na orientação moderna de sentido,
são instituições que servem como referência e orientam o homem
moderno, que está imerso numa crise de sentido. São, portanto, intermediadoras entre a experiência coletiva e a individual, oferecendo
interpretações típicas para problemas definidos como típicos. Tudo
o que outras instituições produzem em matéria de interpretações da
realidade e de valores, os meios de comunicação selecionam, organizam (empacotam), transformam, na maioria das vezes no curso desse processo, e decidem sobre a forma de sua difusão.
BERGER; Luckmann. Modernidade, pluralismo e crise de sentido:
a orientação do homem moderno. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 68.

Sobre o papel dos meios de comunicação de massa na construção da realidade, assinale a alternativa que apresenta uma
interpretação dissonante em relação às informações fornecidas.
A Os meios de comunicação têm o poder de alterar ou consolidar os modelos de compreensão da realidade, determinando aquilo que é relevante e que deve ser discutido.
B A mídia possui como função o “fazer saber”, gerando na
população um sentimento de confiança no discurso por ela
proferido.
C A mídia representaria uma nova praça pública, onde a população celebraria o encontro com várias interpretações da
realidade.
D A mídia é responsável por conferir estabilidade, diante da
insegurança e da complexidade do cotidiano, na medida
em que funcionaria como uma janela para a realidade.
E A realidade passa a ser uma construção, um produto de uma
atividade especializada, fruto das produções midiáticas.

QUESTÃO 40
Na democracia ateniense, como foi dito, apenas tinham direitos
integrais os cidadãos. Calcula-se que, em 431 a. C., havia 310 mil habitantes na Ática, região que compreendia tanto a parte urbana como
rural da cidade de Atenas, 172 mil cidadãos com suas famílias, 28.500
estrangeiros com suas famílias e 110 mil escravos. […] Escravidão e
democracia: aparentemente, não há duas palavras mais incomparáveis. Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão.
FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2002.

umenmeabi-

Na Grécia Antiga, a experiência democrática ateniense esteve relacionada com:
A o exercício da cidadania apenas para os detentores de escravos, os únicos que poderiam se dedicar aos debates e
assembleias.
B a imposição de uma quantidade restrita de direitos aos
cidadãos, que possuíam uma experiência próxima à da
escravidão.
C o debate público promovido, principalmente, em virtude
das críticas à escravidão e do desejo abolicionista dos cidadãos.
D a adoção de uma cidadania ampla, englobando grande parte da população da região da Ática.
E a manutenção de grupos excluídos da cidadania, tais como
os escravos, as mulheres e os estrangeiros.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

A produção cresceu em virtude de uma maior quantidade de mão
de obra (incremento demográfico) trabalhando sobre uma área mais
extensa (desbravamento de florestas e terrenos baldios). Mas também
graças à difusão de diferentes técnicas: sistema trienal, charrua, força motriz animal, adubo mineral, moinho de água, moinho de vento.
Em razão disso, alguns estudiosos pensam que a agricultura medieval atingiu em fins do século XIII um nível técnico médio equivalente
ao do início do século XVIII.
FRANCO JUNIOR, Hilário. A Idade Média. Nascimento
do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001.

O nível técnico atingido pela agricultura medieval no século XIII
foi caracterizado e teve como consequência, respectivamente:
A pelo crescimento populacional — aumento da quantidade
de feudos na Europa Oriental.
B pelo uso da charrua, do sistema trienal e outras técnicas —
desmatamento de área extensa.
C pela formação de artesãos especializados na construção de
moinhos — queda na produtividade agrícola em razão das
epidemias.
D pelo uso de objetos feitos de aço — retração dos espaços
usados para a agricultura.
E pela adoção do trabalho livre assalariado — ocupação de
diversas áreas para a prática agrícola.

QUE

A agricultura é essencial para o ser humano, mas é também um dos
setores que mais consome água no Brasil e em todo o mundo. Segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU), aproximadamente 70% de toda
a água potável disponível no mundo é utilizada para irrigação, enquanto as atividades industriais consomem 20% e o uso doméstico 10%. De
acordo com a ONU, o uso da água tende a crescer a uma taxa duas vezes maior do que o crescimento da população ao longo no último século. As estimativas são que o gasto seja elevado em até 50% até o ano de
2025 nos países em desenvolvimento e em 18% nos países desenvolvidos.
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Disponível em: <www.teraambiental.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O texto aponta para a problemática que envolve o consumo
mundial de água por diferentes atividades econômicas. Essa
questão global é caracterizada:
A pelo fato de até o ano de 2025 a atividade industrial superar a produção agropecuária no que se refere ao consumo
mundial de água, agravando os problemas ambientais e sociais urbanos.
B pela existência de projetos que envolvam o consumo consciente de alimentos, evitando o desperdício, como forma de
reduzir o consumo de água pelas atividades agropecuárias.
C nos próximos anos pelo maior crescimento no consumo de
água e alimentos em países desenvolvidos, se comparado
ao que ocorrerá nos países em desenvolvimento.
D pelo aumento no consumo de água que acompanha o ritmo de crescimento da população mundial.
E pela necessidade de redução do desperdício em áreas urbanas, considerada a melhor forma de se reduzir o excessivo consumo de água.
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QUESTÃO 42
As células fotovoltaicas que constituem os sistemas de energia
solar são normalmente feitas de silício, um dos minerais mais comuns encontrados na Terra. Isso significa que a criação dos componentes é extremamente fácil, não necessita de mineração ou
perfuração em locais perigosos para ser produzida, podendo ainda
ser adquirida sem o envolvimento em áreas politicamente instáveis
como o Oriente Médio. Os efeitos ambientais são sutis e seu efeito
global sobre o ecossistema é reduzido, pois gastam menos recursos na aquisição de silício.
Disponível em: <www.ehow.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2015.

O texto apresenta vantagens para implantação da energia solar, entre elas:
A o fato de a produção de células fotovoltaicas ser limitada em
virtude das dificuldades na exploração de recursos naturais.
B os significativos impactos ambientais relacionados ao descarte de células fotovoltaicas.
C os efeitos ambientais globais reduzidos em virtude do uso
do silício como principal matéria-prima.
D as facilidades para obtenção de matéria-prima, mesmo em
áreas politicamente estáveis como o Oriente Médio.
E a utilização em larga escala que pode tornar algumas áreas
politicamente estáveis, como acontece no Oriente Médio.
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QUESTÃO 44
A revista Science divulgou um trabalho que relatou a existência
de 400 zonas marinhas mortas em todo o globo. Zonas mortas são
aquelas nas quais há excesso de nutrientes e matéria orgânica – e a
proliferação de algas atinge níveis elevadíssimos. Elas morrem; e bactérias que as consomem multiplicam-se exponencialmente, demandando cada vez mais oxigênio e assim exaurindo as possibilidades de
vida naquelas águas. A origem desse temível quadro não é mistério:
nutrientes em demasia oriundos de esgoto urbano e também de rios
poluídos por fertilizantes agrícolas.
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 22 jan. 2016.

O texto apresenta um breve panorama sobre a poluição de zonas marinhas destacando:
A a existência das chamadas zonas mortas, independentemente dos níveis de poluição.
B a população maior de algas, que atraem cardumes, intensificando a atividade pesqueira nessa área.
C a quantidade maior de zonas mortas, em áreas oceânicas
próximas a rios carregados de resíduos de fertilizantes, ou
litorais bastante povoados.
D a existência de grande quantidade de algas, que consomem
todos os nutrientes, não permitindo que outras formas de
vida se desenvolvam.
E que o excesso de matéria orgânica reduz a quantidade de
bactérias produtoras de oxigênio.
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QUESTÃO 46

Conforme Sassaki a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais pessoas
com necessidades especiais e, simultaneamente, essas pessoas também têm a possibilidade de se prepararem para assumir seus papéis
na sociedade. Para o autor, a sociedade precisa ser modificada, devendo entender que ela precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros, tendo esses como parceiros na discussão de
problemas e soluções.

an. 2016.

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos.
Rio de Janeiro: WVA, 1997.

sumo
. Essa

Dentre as citações a seguir, qual exemplifica a forma de inclusão social abordada no texto?
A O acesso às tecnologias da informação e da comunicação […] es-

tá inteiramente relacionado, no mundo atual, aos direitos fundamentais à informação e à liberdade de opinião e expressão.
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REZENDE, L. G. M. Inclusão digita: um desafio para o Brasil.
Disponível em: <www.inf.ufg.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

B

Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012. Portal do MEC. Disponível
em: <http://portal.mec.gov>. Acesso em: 20 jan. 2016.
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Art. 3º – Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de
que trata o art. 1º desta lei serão preenchidas, por curso e turno,
por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no
mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao abrir uma garrafa de bebidas gaseificadas, começam a surgir bolhas de gás — compostas, principalmente, por dióxido
de carbono — por causa da diferença da pressão interna antes e depois de sua abertura. Em algumas situações, é comum
o aparecimento de um fluxo contínuo dessas bolhas de um
único local no copo de bebidas gaseificadas. Esse fenômeno
acontece porque:
A nesse local existe uma impureza (ou falha no copo), facilitando a formação da bolha.
B há uma diferença de pressão entre o gás e o líquido e o gás,
por ter menor densidade, faz com que a bolha suba.
C a fermentação alcoólica, que produz álcool etílico, produz
também o gás carbônico que formará a bolha.
D a velocidade do fluxo de bebida quando passa por esse
ponto é a ideal para a formação da bolha.
E a colisão do gás em um defeito do copo muda sua densidade, provocando a subida da bolha.

As políticas públicas têm por objetivo propor soluções para diminuir os problemas sociais, através de ações direcionadas a determinados grupos que sofrem discriminações ou são vítimas da
desigualdade, sejam elas econômicas ou culturais.
BRITO, T. O. Ações afirmativas: cotas para negros nas universidades públicas.
p. 39. Disponível em: <www.unicamp.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

D O Esporte Educacional difundido dentro e fora da escola tem

por finalidade democratizar e gerar cultura, configurando-se como uma prática social de exercício crítico da cidadania, a troca
de saberes e conhecimentos, o respeito às diferenças, a diversidade, a valorização das culturas e a experiência significativa.

QUESTÃO 47
Um dos desafios da ciência é encontrar alternativas para a substituição do petróleo, uma fonte finita e não renovável. O uso
de biomassa tem se revelado uma alternativa importante para produção de matérias-primas alternativas para substituir o
petróleo. Nesse contexto, cientistas da Nature Works LLC desenvolveram, com base no milho, um polímero chamado ácido
polilático (PLA). Veja o esquema de produção na figura a seguir.
O

OLIVEIRA, A. A. N. O esporte como instrumento de inclusão social: um
estudo na Vila Olímpica do Conjunto Ceará. UNB, 2007. p. 20.

E

Os laboratórios de informática […] devem contar com meios informáticos acessíveis para pessoas cegas e com baixa visão, porque
o uso de computadores e de outros recursos tecnológicos são tão
fundamentais para elas quanto os olhos são para quem enxerga.
Atendimento Educacional especializado: deficiência visual.
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Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

an. 2016.
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Nesse contexto, a produção do PLA pelo processo descrito:
A não interfere na quantidade de alimentos produzido no
planeta.
B é totalmente química, porque não usa nenhum processo
físico.
C diminui a retirada de carbono dos reservatórios subterrâneos.
D acontece sem nenhuma interferência de fatores biológicos.
E reduz o consumo de petróleo e não necessita de energia.
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QUESTÃO 48
A audiometria é um exame para avaliar a capacidade de um paciente em ouvir sons. Normalmente, esse exame é necessário
quando o paciente alega que está ouvindo mal e pode servir
também para complementar outros diagnósticos como traumas, infecções, condições hereditárias, entre outros.
Em um exame de audiometria, um paciente foi capaz de ouvir
frequências entre 40 Hz e 17 kHz.
Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 m/s, o intervalo de comprimentos de onda, correspondentes aos sons ouvidos por esse paciente, está compreendido entre:
A 0,02 cm e 85 cm.
D 2,0 cm e 8,5 m.
B 0,2 cm e 8,5 cm.
E 2,0 m e 85 m.
C 2,0 cm e 0,85 m.

QUESTÃO 50

QUE

O rótulo de um comprimido de um analgésico mostra que ele
contém, em sua composição, no mínimo, 95% de ácido acetilsalicílico (AAS), cuja fórmula estrutural está representada a seguir.
O

Desd
desen
O info

OH
O
O

Para verificar a veracidade da informação que constava no rótulo, um químico titulou uma amostra de 1 comprimido de 1 g
de AAS (massa molar = 180 g/mol), gastando 50 mL de solução de NaOH de concentração 0,1 mol/L. Após analisar o resultado da análise, o químico constatou que a amostra estava:
A fora do padrão, porque a porcentagem de AAS no comprimido era de 90%.
B dentro do padrão, porque a porcentagem de AAS no comprimido era de 95%.
C fora do padrão, porque a porcentagem de AAS no comprimido era de 10%.
D dentro do padrão, porque a porcentagem de AAS no comprimido era de 100%.
E fora do padrão, porque a porcentagem de AAS no comprimido era de 9%.

QUESTÃO 49
Quando a NASA manda naves, foguetes, sondas e robôs para
o espaço, ela precisa continuar se comunicando com aquele
objeto, mesmo este estando no espaço. A transmissão é feita por ondas que se propagam até a nave em questão e retorna ao centro de controle. A NASA, para se comunicar com
uma sonda espacial na superfície do planeta Marte, deve usar:
A ondas sonoras longitudinais.
B ondas sonoras transversais.
C ondas eletromagnéticas transversais.
D ondas eletromagnéticas longitudinais.
E ondas sonoras mistas.
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QUESTÃO 51
Desde o agravamento da crise hídrica, em meados de 2014, a comunidade científica aumentou os esforços em busca de
desenvolver processos alternativos para diminuir seus impactos. Uma delas é o uso do esgoto doméstico tratado para irrigação.
O infográfico a seguir mostra as etapas desse tratamento.
INFOGRÁFICO ANA PAULA CAMPOS; ILUSTRAÇÃO PEDRO HAMDAN/ FAPESP

ue ele
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mpri-

Fonte: Revista Fapesp, 229, março 2015.

Esse tratamento de esgoto, que torna a água apta para ser usada na irrigação de lavouras:
A usa processos químicos e biológicos, mas não processos físicos.
B necessita da adição de fertilizantes na lavoura, porque foram totalmente removidos durante o processo.
C não pode ser adaptado para o esgoto oriundo de frigoríficos, porque essa mistura é isenta de matéria orgânica.
D apresenta um alto gasto de oxigênio, para consumir a matéria orgânica contida na mistura.
E apresenta um método de irrigação que evita perda de água por evaporação e contaminação de pessoas e plantas.
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QUESTÃO 52

QUESTÃO 54

Antes dos experimentos de Galileu Galilei (1564-1642), acreditava-se que quando um projétil era lançado seu movimento
devia-se ao impetus, o qual mantinha o projétil em linha reta e
com velocidade constante até que o impetus acabasse. Então,
o projétil cairia verticalmente até atingir o chão. Galileu derrubou a noção de impetus e descreveu o lançamento conforme
é estudado hoje pela cinemática. As duas teorias concordavam apenas em relação ao fato de que o alcance do projétil
seria o mesmo.
Considere um projétil lançado com uma velocidade inicial de
100 m/s, fazendo um ângulo de 30° com a horizontal. Dois estudantes calculam a altura máxima atingida pelo projétil: um
deles, usando a noção de impetus, obtendo o valor H1; o outro, a cinemática, obtendo o valor H2.
Na condição em que o atrito com o ar pode ser desprezado, a
razão H1/H2, é, aproximadamente, de:
(Dados: g = 10 m/s2; sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87 e tg 30° = 0,58)
A
B
C
D
E

1
4
1
2

QUE

A leguminosa leucena (Leucaena leucocephala) é uma espécie
de arbusto nativa no México, que foi introduzida em Fernando de
Noronha na década de 1940, para servir de alimento para o gado.
De acordo com pesquisas recentes, a estimativa é que a área atualmente ocupada pela espécie seja de cerca de 50% da ilha e que ela
tenha aumentado mais de cinco vezes nos últimos 20 anos. A leguminosa Erythrina velutina, espécie nativa comum na ilha, é frequentemente excluída das áreas invadidas por L. leucocephala.
Adaptado de <www.teses.usp.br>. Acesso em 11 jan. 2016.

É provável que o alto grau de perturbação antrópica em Fernando de Noronha:
A torne o ambiente favorável para o estabelecimento de espécies nativas.
B cause mudanças ecológicas influenciando a perda de espécies nativas.
C favoreça a criação do gado e melhore as condições de vida dos moradores locais.
D mantenha a biodiversidade local ao substituir a leguminosa nativa.
E aumente a biomassa e a diversidade de espécies nativas.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

Além de grandes hidrelétricas: políticas para fontes renováveis
de energia elétrica no Brasil
Num país onde predomina a geração de energia em usinas hidrelétricas, um novo estudo do WWF-Brasil demonstra que seria
possível aumentar em pelo menos 40% a participação de três fontes renováveis alternativas: eólica, biomassa e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas).
Disponível em: <www.wwf.org.br>. Acesso em: 23 nov. 2015.

Comparando-se as três fontes renováveis citadas, aquela que
potencialmente produz o menor impacto ambiental é:
A a eólica, pois não produz lagos artificiais e nem mesmo resíduos de combustão.
B as PCHs, que produzem lagos artificiais, porém não produzem resíduos de combustão.
C a biomassa, que não produz lagos artificiais, apesar de produzir resíduos de combustão.
D eólica e biomassa, igualmente, por não produzirem lagos
artificiais ainda que pequenos.
E eólica e PCHs igualmente, por não produzirem nenhum tipo de resíduo de combustão.

20

Pesquisadores desenvolveram um método alternativo, menos invasivo e seguro para o diagnóstico da doença. Num estudo recente,
eles avaliaram se as células ou o DNA circular do causador da doença se acumulariam na mucosa da boca de pessoas infectadas. Para os
autores, a detecção pela análise da saliva poderia representar uma solução simples para o diagnóstico da doença, hoje baseado na análise
do escarro pulmonar. A doença ainda é um grave problema de saúde pública, sobretudo em países pobres. Em 2014, o Brasil registrou
mais de 67 mil casos da doença.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.

O novo teste pela análise da saliva detecta a presença:
A da bactéria causadora da tuberculose.
B da bactéria causadora da meningite.
C do vírus causador da tuberculose.
D do vírus causador da dengue.
E do protozoário causador da malária.
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QUESTÃO 56
A palha da cana-de-açúcar deixada no campo após a colheita é
a principal matéria-prima da GranBio na produção de etanol. Em setembro de 2014 a empresa foi a primeira a produzir no Brasil, em escala fabril, o etanol celulósico ou de segunda geração (2G) fabricado
a partir de biomassa por um processo biotecnológico. Na primeira
geração, as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae consomem a sacarose e a frutose existente de forma solúvel no caldo da
cana para produzir etanol; no bagaço, as fibras das folhas e do colmo da cana possuem principalmente a celulose. Para tornar as leveduras aptas a processarem os componentes das fibras, a equipe da
GranBio desenvolveu uma linhagem geneticamente modificada com
um gene de outro microrganismo e alguns genes modificados da própria Saccharomyces.
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Barragem se rompe, e enxurrada de lama destrói
distrito de Mariana
O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco,
cujos donos são a Vale a anglo-australiana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues,
em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (5). [...]
De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), órgão responsável pela fiscalização de barragens de rejeitos, a barragem de Fundão é considerada de baixo risco, e o rejeito
de minério, inofensivo para a saúde.
Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 17 nov. 2015.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.
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QUESTÃO 58
Leia o trecho a seguir.

De acordo com o texto, as leveduras usadas na produção do
etanol de:
A primeira geração consomem polissacarídeos.
B primeira geração consomem aminoácidos.
C segunda geração consomem monossacarídeos.
D segunda geração consomem lipídeos.
E primeira e de segunda gerações consomem carboidratos.

Um impacto ambiental desse acidente é:
A a contribuição para o aumento do buraco na camada de
ozônio.
B a intensificação do efeito estufa, por causa da liberação de
gás carbônico.
C o aumento da probabilidade da ocorrência de chuva ácida.
D o aumento da concentração de sais, como NaCl, nos corpos-d’água.
E o recobrimento do solo com lama, tornando-o infértil.

QUESTÃO 59

QUESTÃO 57
A fotossíntese é uma forma que vegetais, algas e fitoplânctons
usam para obter glicose, uma fonte de energia. A reação da
fotossíntese para a obtenção da glicose pode ser representada pela equação:
6CO2 + 6H2O w C6H12O6 + 6O2
Além dessas substâncias, essa reação necessita de luz e clorofila para o seu desenvolvimento. Em ambientes poluídos por material particulado, a taxa de fotossíntese sofre uma diminuição.
Isso ocorre porque, ao se depositar, esse material:
A aumenta a temperatura da reação, removendo a água.
B entope os poros das folhas dos vegetais, impedindo as trocas gasosas.
C diminui a reflexão da luz solar recebida pela folha.
D diminui a radiação infravermelha, diminuindo a temperatura e a rapidez da reação.
E provoca a decomposição da clorofila, que é removida do
vegetal.

Dois circuitos elétricos foram montados a partir de três baterias de certa força eletromotriz e uma única lâmpada incandescente L.
e

Circuito 1
e

Circuito 2
e

e

L

e

e

L

Considerando o funcionamento de cada circuito, a lâmpada L
apresentará brilho:
A mais intenso no circuito 2 que no circuito 1.
B igualmente intenso nos dois circuitos.
C três vezes mais intenso no circuito 1.
D mais intenso no circuito 1.
E três vezes mais intenso no circuito 2.
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QUESTÃO 60

QUESTÃO 61

O manual de instalação de um chuveiro elétrico traz as seguintes informações.

Instalação hidráulica
A coluna de água até o ponto de instalação do Maxi Turbo Lorenzetti deve ser no mínimo 7 kPa (0,70 mca), e no máximo 25 kPa
(2,5 mca), onde mca = metro de coluna de água.
A altura do ponto de saída da água (onde será instalado o Maxi
Turbo Lorenzetti, até o piso do boxe ou banheira, deve ser de 2 metros, aproximadamente.
Caixa
de água

h=

Saída
de água

0,70 mca MÍNIMO
2,5 mca MÁXIMO

2 metros

QUE

A utilização de angiospermas leguminosas em sistemas de integração lavoura-pecuária é vantajosa para o gado por causa
do alto teor de proteínas dessas plantas, quando comparadas
às gramíneas. O acúmulo de compostos nitrogenados — como aminoácidos e proteínas — ocorre porque essas plantas:
A convertem amônia em nitrato, e então produzem compostos nitrogenados.
B têm, em suas raízes, fungos capazes de absorver o nitrogênio atmosférico.
C estabelecem relação de mutualismo com bactérias fixadoras de nitrogênio.
D usam o gás nitrogênio na fotossíntese e produzem compostos nitrogenados.
E absorvem, pelas folhas, o nitrogênio atmosférico e então
sintetizam nitratos.
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Disponível em: <www.lorenzetti.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2015.

Considerando as características hidráulicas mencionadas, a máxima altura entre a superfície livre da água no reservatório e a
saída de água, bem como a pressão hidrostática nessa saída,
são, respectivamente, iguais a:
(Use, se necessário: dágua = 103 kg/m3; patm = 1,0 ⋅ 105 Pa = 1 atm
e g = 10 m/s2)
A 2,5 m e 0,25 atm.
B 0,7 m e 0,07 atm.
C 0,7 m e 0,7 atm.
D 0,25 m e 2,5 atm.
E 2,5 m e 1,25 atm.

H

C

QUESTÃO 62
Atualmente a preocupação com a quantidade e a qualidade das
águas tornou-se uma das prioridades mundiais. A aquicultura intensiva afeta a qualidade da água de diversas maneiras entre as quais se
destacam o incremento de nutrientes e de matéria orgânica. O manejo
inadequado em piscicultura pode acelerar a deterioração da qualidade
da água, principalmente pela administração de altas doses de ração e
pela fertilização (orgânica ou inorgânica).

H
D

H

Disponível em: <www.bv.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.

A análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água
constitui importante ferramenta usada para evitar a:
A magnificação trófica e o aumento na quantidade de bactérias decompositoras anaeróbias.
B magnificação trófica e a diminuição na concentração de gás
oxigênio dissolvido na água.
C eutrofização e o aumento na demanda bioquímica de gás
oxigênio (DBO).
D eutrofização e o aumento na concentração de gás oxigênio
dissolvido na água.
E eutrofização e a diminuição inicial na quantidade de bactérias decompositoras aeróbias.
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QUESTÃO 64

Leia o trecho a seguir.

Substância contra câncer é liberada pela Justiça —
mesmo sem comprovação científica
Após a liberação, pacientes com câncer e familiares fazem fila para
receber cápsulas de fosfoetanolamina. O composto, produzido pelo
Instituto de Química da USP, não foi testado em humanos.
Disponível: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 30 nov. 2015.

A substância citada na reportagem é um composto organofosforado, contendo também uma amina primária com cadeia
heterogênea, sem ramificações. Sua molécula apresenta dois
hidrogênios ionizáveis e uma ligação coordenada (dativa).
A fórmula estrutural da substância citada na reportagem é:
A

O

O
P

HO
B

Pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São
Paulo construíram “narizes eletrônicos” capazes de identificar
e classificar diferentes odores. A identificação é feita pela análise dos gases emanados na combustão desses materiais, entre
eles, os plásticos. Uma pequena amostra é queimada em uma
câmara e os gases liberados são analisados pelo equipamento.
Em uma análise, foram queimados, separadamente, dois plásticos diferentes — o polietileno e náilon — cujas estruturas estão representadas a seguir.
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A diferenciação do nariz eletrônico para os polímeros apresentados será feita pela liberação de:
A água.
B água e gás carbônico.
C dióxido de enxofre.
D óxidos de nitrogênio.
E ozônio gasoso.
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QUESTÃO 65
No final de outubro de 2011, a população oficial do planeta alcançou o número de 7 bilhões de pessoas. Naturalmente esse
número continua crescendo, mostrando-se um grande desafio
global, em termos de provisão de alimento e importantes recursos, como principalmente energia. Com essa preocupação,
o uso racional de energia elétrica não só se faz necessário, mas
determinante para boas condições de vida nos próximos anos.
Parte significativa do consumo de energia elétrica em uma residência deve-se à iluminação e, portanto, novas tecnologias
em lâmpadas têm sido apresentadas, como as lâmpadas fluorescentes e LEDs, como opções às lâmpadas incandescentes.
Sabendo-se que uma lâmpada LED de 8 W ilumina tanto quanto uma lâmpada fluorescente de 15 W e o mesmo que uma lâmpada incandescente de 60 W, a economia no consumo mensal
(30 dias) de energia elétrica, pela substituição de uma única
lâmpada incandescente, acesa em média 4 horas por dia, é de:
A 0,96 kWh para a lâmpada LED.
B 1,80 kWh para a lâmpada fluorescente.
C 5,40 kWh para a lâmpada LED.
D 6,24 kWh para a lâmpada LED.
E 7,20 kwh para a lâmpada fluorescente.
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QUESTÃO 66

QUE

Um pêndulo balístico usado em laboratórios de física pode ser
representado simplificadamente pela figura a seguir.

Pêndulo na
posição final

Pêndulo na
posição inicial
Lançador

A esfera, inicialmente em repouso, que comprime uma mola no
lançador é disparada e se encaixa no bloco do pêndulo preso à
haste. Após essa colisão inelástica, ambos sobem até o repouso, alcançando um desnível vertical (h) do pêndulo (conjunto
bloco + esfera) em relação ao seu nível inicial, o que permite
a determinação da velocidade com que a esfera deixa o lançador. Nesse processo, a resistência do ar e demais atritos podem ser totalmente desprezados.
Com relação às transformações de energia ocorridas:
A durante todas as etapas do movimento, a energia mecânica do sistema é mantida constante.
B a energia elástica da mola no lançador é totalmente transformada em energia gravitacional do pêndulo na posição
final.
C nem toda energia cinética do pêndulo na posição inicial se
transforma em energia gravitacional do pêndulo na posição final.
D a energia cinética da esfera, imediatamente após a colisão,
é totalmente transformada em energia gravitacional na posição final.
E a energia elástica da mola no lançador é parcialmente transformada em energia gravitacional do pêndulo na posição
final.
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QUESTÃO 67
Entre as décadas de 1960 e 1980, o hormônio somatotrópico
(STH) era obtido a partir da hipófise de cadáveres, método que limitava muito sua utilização. No entanto, o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante tornou possível isolar o gene responsável
pela produção do STH e introduzi-lo em bactérias a fim de que elas
o produzissem. Em outras palavras, a engenharia genética transformou as bactérias em escravas obrigadas a produzir STH em quantidades ilimitadas, o que possibilita sua utilização numa série de situações
clínicas diferentes.
Disponível em: <http://drauziovarella.com.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.

A tecnologia do DNA recombinante beneficia, nesse caso, indivíduos com problemas genéticos, traumas de parto ou tumores que afetaram:
A a glândula tireoidea.
B o pâncreas.
C a adeno-hipófise.
D a neuro-hipófise.
E as glândulas suprarrenais.

QUESTÃO 69
Na lista I estão apresentados alguns problemas inerentes à sociedade. Na lista II, algumas soluções científicas e/ou tecnológicas para esses problemas.
Lista I
I. Geração de energia.
II. Diminuição do consumo de recursos minerais.
III. Avanço farmacológico.
Lista II
A.		Ação de nanocarreador hidrofílico em sistemas fisiológicos.
B.		Aumento da produtividade de etanol pelo melhoramento
genético da levedura Saccharomyces cerevisiae.
C.		Produção de biopolímeros com base em recursos renováveis.
Assinale a alternativa que associa corretamente as duas listas.
A I – A; II – B; III – C
B I – B; II – A; III – C
C I – C; II – B; III – A
D I – A; II – C; III – B
E I – B; II – C; III – A

QUESTÃO 68
Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira, no município de Mariana, em Minas Gerais.
O rompimento de uma barragem provocou uma enxurrada de
lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um
rastro de destruição e várias pessoas desabrigadas, com pouca
água disponível, além daquelas que perderam a vida na tragédia. O acidente liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos
de rejeitos de mineração, formados, principalmente, por óxido de ferro, água e lama. A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de cobertura no local.
Essa cobertura deverá:
A favorecer o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez
que é rica em ferro, elemento essencial para produzir clorofila, pigmento fotossintetizante das plantas.
B provocar a proliferação exagerada de algas, por causa da
grande disponibilidade de nutrientes minerais, necessários
ao desenvolvimento desses organismos vegetais.
C aumentar consideravelmente a quantidade de bactérias decompositoras aeróbias no local, pois disponibiliza grande
quantidade de nutrientes minerais.
D dificultar o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez
que é pobre em matéria orgânica, cuja decomposição fornece nutrientes minerais para as raízes das plantas.
E facilitar a instalação de espécies pioneiras, mais exigentes e
menos resistentes, no processo de sucessão ecológica secundária que irá se instalar nos locais afetados.

QUESTÃO 70
Quando um material eletrizado em um tecido, como um bastão, se aproxima de um fino fio de água que sai de uma torneira, nota-se um pequeno desvio em seu fluxo, por causa da
atração entre o bastão e a água, como mostra a figura a seguir.

Água

Bastão

A explicação correta para esse fenômeno é:
A As moléculas de água apresentam fortes interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio.
B A molécula de água é polar, porque os centros das cargas
são coincidentes.
C A molécula de água é apolar, porque os centros das cargas
não são coincidentes.
D A molécula de água é apolar, porque os centros das cargas
são coincidentes.
E A molécula de água é polar, porque os centros das cargas
não são coincidentes.
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QUESTÃO 71
Fotografar o movimento de um corpo em intervalos de tempos
iguais e sucessivos consiste em uma forma muito eficiente para se realizar o estudo desse movimento. Por essas imagens, a
classificação do movimento é feita muito objetivamente.
Cinco objetos, A, B, C, D, e E, foram lançados em movimento retilíneo, sobre uma superfície horizontal, e suas fotografias
em intervalos de tempos iguais e sucessivos estão representadas no esquema a seguir.
A

B

QUESTÃO 72

QUE

Charles Augustin Coulomb (1736-1806)
As experiências realizadas por Coulomb sobre os efeitos de atração e repulsão de duas cargas elétricas permitiram-lhe verificar que
a lei da atração universal de Newton também se aplicava à eletricidade. Estabeleceu então a lei das atrações elétricas, segundo a qual
as forças de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas são diretamente proporcionais às cargas (massas) e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa.
Disponível em: <www.sofisica.com.br>. Acesso em: 24 nov. 2015.

Comparando as forças definidas pela lei da gravitação universal de Newton e pela lei de Coulomb, ambas:
A dependem da distância entre as partículas que interagem.
B dependem das cargas elétricas das partículas que interagem.
C dependem do meio em que as partículas estão imersas.
D dependem das massas das partículas que interagem.
E podem ser tanto de atração como de repulsão entre as
partículas.

C

D

E

Pela análise das imagens, temos que o objeto:
A A descreve movimento uniforme.
B B descreve movimento uniformemente variado.
C C descreve movimento acelerado.
D D descreve movimento desacelerado.
E E descreve movimento acelerado.
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QUESTÃO 73

QUESTÃO 74

O ciclo menstrual é regulado pelas glândulas endócrinas e está
diretamente relacionado à reprodução humana. O gráfico a seguir mostra as variações dos níveis de hormônios ovarianos em
uma mulher em fase reprodutiva, com ciclo de 28 dias.

A perda hídrica pela sudorese induzida pelo exercício, especialmente realizado em ambientes quentes, pode levar à desidratação,
alterar o equilíbrio hidroeletrolítico, dificultar a termorregulação e, assim, representar um risco para a saúde e provocar uma diminuição no
desempenho esportivo. Tem sido citado que os atletas não ingerem
voluntariamente água suficiente para prevenir a desidratação durante uma atividade física.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.
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Menstruação

A análise do gráfico permite concluir que a mulher:
A não engravidou, e a curva A representa o LH (hormônio luteinizante).
B não engravidou, e a curva B representa a progesterona.
C não engravidou, e a curva A representa o estrógeno.
D engravidou por volta do 14o dia, e a curva B representa a
progesterona.
E engravidou por volta do 21o dia, e a curva A representa o
estrógeno.

Esse comportamento dos atletas:
A eleva a pressão osmótica do sangue e estimula a liberação de
ADH, que aumenta a reabsorção de água pelos túbulos renais.
B eleva a pressão osmótica do sangue e inibe a liberação de
ADH, diminuindo a reabsorção de água pelos túbulos renais.
C reduz a pressão osmótica do sangue e estimula a liberação de
ADH, que aumenta a reabsorção de água pelos túbulos renais.
D reduz a pressão osmótica do sangue e inibe a liberação de
ADH, diminuindo a reabsorção de água pelos túbulos renais.
E não altera a pressão osmótica do sangue, mas estimula a liberação de ADH, que diminui a reabsorção de água pelos
túbulos renais.

QUESTÃO 75
A maior parte da energia comercial consumida no planeta é
produzida pela queima de combustíveis fósseis, como carvão
(essencialmente carbono), derivados de petróleo (nesse caso,
representados por CH2) e gás natural (composto majoritariamente por CH4). Supondo haver somente combustão completa,
qual é a ordem crescente do impacto ambiental do uso desses
combustíveis, em relação à intensificação do efeito estufa, por
joule de energia produzida?
(Dado: DHf em kJ ⋅ mol–1: CH4(g) = –75; CO2(g) = –394; H2O(,) =
= –286; C(grafite) = 0; CH2 = –20,6)
A Gás natural < petróleo < carvão
B Gás natural < carvão < petróleo
C Petróleo < gás natural < carvão
D Petróleo < carvão < gás natural
E Carvão < petróleo < gás natural
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QUESTÃO 76

Observe os mapas a seguir.

Indicadores ácido/base são substâncias capazes de mudar de
cor dependendo do pH da solução na qual estão contidos.
Atualmente, sabe-se que as antocianinas, pigmentos da classe dos flavonoides, são responsáveis pelas cores azul, violeta,
vermelho e rosa de flores e frutas, como morango, ameixa, cebola roxa, jabuticaba, berinjela. A relação entre o pH e a antocianina está no diagrama a seguir.
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Fonte: TIMBERLAKE, C. F.; BRIDLE, P. The flavonoids. HARBONE, J. B.; MABRY,T. J.; MABRY,
H., (ed.).; Academic Press: New York, 1975. p. 223.

Se uma antocianina estiver em meio aquoso com [OH–] = 10–13 mol/L,
ela apresentará a cor de:
A morango.
B ameixa.
C cebola roxa.
D jabuticaba.
E berinjela.

PERU
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URUGUAI

Velocidade média do vento (m/s) 50 m acima do nível da superfície

QUESTÃO 77
O Brasil apresenta um imenso potencial na geração de energias renováveis, em especial solar e eólica. Além disso, o alto
custo de energia convencional e a grande incidência de impostos viabilizam a produção de energia mesmo em micro e
pequena escalas.
28

Classes de energia

Mata
4

> 6,0

Campo
aberto
> 7,0

Zona
costeira
> 8,0

Morro
> 9,0

Montanha
> 11,0

3

4,5 – 6,0

6,0 – 7,0

6,0 – 7,0

7,5 – 9,0

8,5 – 11,0

2

3,0 – 4,5

4,5 – 6,0

4,5 – 6,0

6,0 – 7,5

7,0 – 8,5

1

< 3,0

< 4,5

< 4,5

< 6,0

< 7,0

Fonte: Adaptado de FEITOSA, E. A. N. et al. Panorama do potencial eólico no Brasil. Brasília:
Dupligráfica, 2003.
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Fonte: Adaptado de Atlas Solarimétrico do Brasil. Recife: Editora Universitária da
UFPE, 2000.
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Considerando apenas as informações sobre os potenciais eólico e solar no Brasil, disponíveis nos mapas, temos que:
A no Centro Oeste, a opção da instalação de usinas eólicas é
mais vantajosa que a opção de instalação de usinas solares.
B no Sudeste, a opção da instalação de usinas solares é mais
vantajosa que a opção de instalação de usinas eólicas.
C no extremo Sul, a opção da instalação de usinas eólicas é
mais desvantajosa que a opção de instalação de usinas
solares.
D na região Norte, a opção da instalação de usinas eólicas é
mais vantajosa que a opção de instalação de usinas solares.
E no Centro Oeste, a opção da instalação de usinas solares é
mais vantajosa que a opção de instalação de usinas eólicas.

QUESTÃO 79
As principais secreções que participam da digestão humana foram isoladas e adicionadas a tubos de ensaio contendo diferentes alimentos, conforme mostra a figura a seguir.
Saliva

Suco
gástrico

Suco
pancreático

Bile

Suco
entérico

Amido,
proteínas,
lipídios
e água

Amido,
proteínas,
lipídios
e água

Amido,
proteínas,
lipídios
e água

Amido,
proteínas,
lipídios
e água

Amido,
proteínas,
lipídios
e água

I

II

III

IV

V

Os tubos foram mantidos em temperatura e pH ideais para a
ação das secreções por 15 minutos e então analisados. Constatou-se:
A no tubo I, a presença de glicose e de aminoácidos.
B no tubo II, a presença de aminoácidos e de maltose.
C nos tubos I e III, a presença de maltose.
D nos tubos III e IV, a presença de ácidos graxos e glicerol.
E no tubo V, a presença de glicose e de aminoácidos.

tária da

QUESTÃO 78
O Código Brasileiro de Trânsito descreve que ultrapassagem é
o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
Considere que a ultrapassagem de um carro, sobre uma carreta
que trafega à velocidade de 72 km/h, ocorre em 5,0 segundos
e que, durante essa ultrapassagem, essas velocidades permaneçam constantes. Assim, as velocidades do carro, em relação
à carreta e em relação ao solo, são respectivamente:
(Dado: comprimento da carreta = 20,5 m e comprimento do
carro = 3,5 m)
A 3,4 m/s e 16,6 m/s.
B 3,4 m/s e 23,4 m/s.
C 4,8 m/s e 15,2 m/s.
D 4,8 m/s e 24,8 m/s.
E 6,2 m/s e 26,2 m/s.

cie

nha

QUESTÃO 80
Os protozoários tripanossomatídeos são famosos por atacar seres humanos, além de plantas e animais de interesse econômico. Destaca-se o parasita Trypanosoma cruzi, responsável pela
doença de Chagas. Alguns tripanossomatídeos albergam uma
bactéria sem a qual são incapazes de viver na natureza. E a
bactéria também não sobrevive sozinha. Essa relação de endossimbiose ajuda a entender a origem dos eucariontes que
têm alguns organoides que resultaram de associações com
bactérias.
A teoria da endossimbiose propõe uma explicação para a origem:
A dos cloroplastos e das mitocôndrias.
B dos ribossomos e dos lisossomos.
C do complexo golgiense e do retículo endoplasmático.
D das mitocôndrias e dos ribossomos.
E dos cloroplastos e dos lisossomos.

11,0

8,5

Brasília:
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QUESTÃO 81

QUESTÃO 82

Intensidade do fenômeno

O gráfico a seguir representa o efeito da intensidade luminosa
sobre as taxas de fotossíntese e de respiração celular aeróbia
em duas plantas com diferentes necessidades quanto à exposição à luz solar, sendo uma delas umbrófita (planta de sombra)
e a outra heliófita (planta de sol).

QUE

O refino eletrolítico do cobre é um processo largamente usado
para obter cobre puro (no cátodo) com base em cobre impuro
(colocado no ânodo), usando eletrodos ativos, ou seja, eletrodos que participam das reações de oxirredução. Um esquema
desse processo pode ser representado por:

III

II

I

Eletrodo A

Eletrodo B

Um g
voluç
quími
Em um
como
ambie
conce
ambie
A 3
B 10
C 50
D 1.
E 2.

2+
Cu(aq.)
SO2–
4 (aq.)

A

B

C

Intensidade luminosa

Pela análise do gráfico:
A a linha I corresponde à fotossíntese das duas plantas, pois
independe da intensidade luminosa.
B a intensidade luminosa A corresponde ao ponto de compensação fótica da planta heliófita.
C na intensidade luminosa B, a planta umbrófita mais consome que produz matéria orgânica.
D na intensidade luminosa C, as duas plantas conseguem acumular matéria orgânica.
E a intensidade luminosa C corresponde ao ponto de compensação fótico das duas plantas.

Pelo esquema, identificamos as seguintes reações que acontecem nos eletrodos:
A Eletrodo A: ocorre redução e é polo positivo.
Eletrodo B: a semirreação é Cu2+ + 2 e– w Cu0 e há corrosão
do eletrodo.
No processo há transformação de energia elétrica em energia química.
B Eletrodo A: ocorre redução e aumento de massa.
Eletrodo B: há saída de elétrons para o circuito externo e
há corrosão do eletrodo.
No processo há transformação de energia elétrica em energia química.
C Eletrodo A: ocorre redução e é polo negativo.
Eletrodo B: a semirreação é Cu0 w Cu2+ + 2 e– e há deposição de cobre.
No processo há transformação de energia química em energia elétrica.
D Eletrodo A: a semirreação é: Cu0 w Cu2+ + 2 e– e há corrosão do eletrodo.
Eletrodo B: há chegada de elétrons pelo circuito externo e
há deposição de cobre.
O processo não é espontâneo.
E Eletrodo A: há chegada de elétrons pelo circuito externo e
há corrosão do eletrodo.
Eletrodo B: ocorre oxidação e é polo positivo.
O processo é espontâneo.
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QUESTÃO 83

usado
mpuro
letrouema

acon-

rosão
ener-

rno e
ener-

QUESTÃO 85

Um grave problema ambiental, tão antigo quanto a própria Revolução Industrial, é a chuva ácida. Ela é resultado da reação
química de gases emitidos na queima de combustíveis fósseis.
Em uma chuva normal, o pH é aproximadamente 5. Em cidades
como Los Angeles, já ocorreu chuva com pH em torno de 2. Em
ambientes poluídos como o de Los Angeles, quantas vezes a
concentração de íons H+, responsáveis pelos prejuízos no meio
ambiente, é maior em relação à chuva normal?
A 3
B 100
C 500
D 1.000
E 2.000

QUESTÃO 84

Radioatividade é um processo natural que ocorre pelo fenômeno de núcleos atômicos instáveis se desintegrarem (decair),
assumindo um estado energético mais estável. Durante o decaimento de um núcleo, ele emite um ou mais tipos de radiação: alfa (a), beta (b) ou gama (g). As partículas α são íons de
hélio carregados positivamente. As partículas b são elétrons.
Os raios g são ondas eletromagnéticas de frequência muito alta.
Qual é a ordem crescente de penetração na matéria das radiações naturais?
A O poder de penetração da radiação a é maior que o da radiação b e menor que o da radiação g.
B O poder de penetração da radiação a é menor que o da radiação b e menor que o da radiação g.
C O poder de penetração da radiação α é menor que o da radiação b e maior que o da radiação g.
D O poder de penetração da radiação a é o mesmo que o da
radiação β, e menor que o da radiação g.
E O poder de penetração da radiação a é maior que o da radiação b, mas o mesmo que o da radiação γ.

A primeira lei da termodinâmica, que é uma aplicação do princípio da conservação da energia a um sistema gasoso, relaciona a variação da energia interna do gás (DU), a quantidade de
calor trocada pelo gás (Q) e o trabalho que esse gás realiza ou
recebe (W), sendo expressa pela equação:
Q = DU + W
Considere que certa amostra de gás ideal sofreu três transformações, representadas no diagrama: A-C-B, A-D-B e A-B.
Pressão
A

eposi-

D

QUESTÃO 86
Tipicamente, o manguezal se encontra na zona entre marés. Quanto à fauna, destacam-se as várias espécies de caranguejos, formando enormes populações nos fundos lodosos. Nos troncos submersos,
vários animais filtradores, como as ostras, alimentam-se de partículas suspensas na água. Os caranguejos, em sua maioria, são ativos
na maré baixa, enquanto as ostras alimentam-se durante a maré alta.

ener-

corro-

erno e

Disponível em: <http://ecologia.ib.usp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.
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Sabendo-se que a transformação A-B é isotérmica, pela primeira lei da termodinâmica temos que:
A nas transformações A-C-B, A-D-B e A-B, o gás realiza o
mesmo trabalho.
B na transformação A-D, isobárica, o gás perde calor e recebe trabalho.
C na transformação A-B, isotérmica, o gás perde calor e energia interna.
D na transformação A-C, isocórica, o gás absorve calor e realiza trabalho.
E na transformação A-B, isotérmica, o gás recebe calor e realiza
trabalho.

Os principais componentes da fauna do mangue citados no
texto apresentam em comum:
A apêndices locomotores articulados.
B exoesqueleto quitinoso.
C respiração branquial.
D excreção por nefrídios.
E desenvolvimento direto.

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA · SIMULADO ROSA

EM16_SIMROSA_HN.indd 31

31

07/04/16 09:05

QUESTÃO 87

QUESTÃO 89

Ninhos da abelha nativa mamangava devem estar disponíveis
nos próximos meses para venda a produtores de maracujá. Quando
presente na plantação, essa abelha aumenta o número de frutos nos
maracujazeiros. Os insetos estão sendo produzidos ainda em escala-piloto por uma empresa de São Paulo, que iniciou as atividades em
2013 com o objetivo de produzir e vender ninhos de mamangava da
espécie do gênero Xylocopa. Os produtores poderão adquirir ninhos
contendo os insetos recém-emergidos, que serão liberados nos cultivos em florescimento.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.

As mamangavas aumentam a produção porque realizam a:
A polinização, o que permite a fecundação e o desenvolvimento do ovário.
B polinização, e assim garantem que o óvulo se desenvolva,
mesmo sem fecundação.
C fecundação, e, consequentemente, a polinização e o desenvolvimento do ovário.
D fecundação, garantindo que o ovário se desenvolva após a
polinização.
E polinização e a fecundação, garantindo o desenvolvimento do óvulo.

QUESTÃO 88

QUESTÃO 90

Leia o texto a seguir.

Novos produtos devem ser usados no combate
ao incêndio nesta terça
Após terem diminuído durante a tarde, as chamas do incêndio em
uma área industrial no bairro Alemoa, em Santos, no litoral de São
Paulo, voltaram a aumentar no início da noite desta segunda-feira (6).
As equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no intuito
de apagar o fogo. O incêndio já dura cinco dias e novos produtos devem ser utilizados para combatê-lo a partir desta terça-feira (7). [...]
Segundo a administração municipal, dois novos produtos devem
ser utilizados no combate ao incêndio em Santos a partir desta terça-feira. Trata-se do cold fire (fogo frio) e do pó químico seco, cedido pela Infraero. [...]
Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 4 dez. 2015.

Os agentes citados e a água, além de resfriarem materiais, auxiliam os bombeiros no desastre citado na notícia porque:
A reagem com as chamas produzindo substâncias não inflamáveis.
B formam uma barreira que impede a entrada de comburente.
C diminuem a quantidade de materiais combustíveis, dissolvendo-os.
D ao serem aspergidos sobre a chama, espalham-na em pedaços menores.
E a vaporização por causa da ação do calor é um fenômeno
exotérmico.
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As preocupações da humanidade com um meio ambiente mais
equilibrado têm aumentado a demanda por energia limpa e renovável. Mesmo não sendo considerada energia limpa, a energia gerada por usinas nucleares fornece em torno de 20% da
energia elétrica do mundo. Em uma usina nuclear, a diferença
de massa m entre os reagentes e os produtos da reação de fissão é convertida em energia, segundo a equação de Einstein:
E = m ⋅ c2
em que: c = 3 ⋅ 108 m/s (velocidade da luz no vácuo)
Considere a reação de fissão do U235:
1.000 g de U235 + 4 g de nêutrons w 612 g de Ba144 + 378 g de
Kr89 + 13 g de nêutrons + energia
A quantidade de energia liberada nessa reação é de:
A 3 ⋅ 105 J
B 3 ⋅ 108 J
C 9 ⋅ 1013 J
D 9 ⋅ 1016 J
E 9 ⋅ 1019 J

Pesquisadores brasileiros combinaram variáveis climáticas, geográficas e socioeconômicas, além de dados sobre a distribuição espacial dos caramujos transmissores de determinado verme e sobre
a prevalência da doença no Brasil. Para interpretar essas variáveis, o
grupo usou um modelo mais adequado para estudos geoestatísticos
e identificou fatores de risco relacionados à transmissão do verme,
confirmando que variáveis climáticas e indicadores de pobreza se associam à disseminação da doença.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 4 jan. 2016.

A doença à qual o texto se refere e a principal maneira de evitá-la são:
A ascaridíase — filtrar ou ferver a água para não ingerir ovos
do verme.
B ancilostomíase — cozinhar bem as carnes de porco e de boi
para não ingerir cisticercos vivos.
C esquistossomose — não nadar em locais desconhecidos e
que possam conter larvas cercarias.
D ancilostomíase — não andar calçado em solo úmido que
possa conter a larva filarioide.
E esquistossomose — filtrar ou ferver a água para não ingerir ovos do verme.
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