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

QUESTÃO 2

Tarsila do Amaral. Abaporu. 1928.

A construção de memoriais, a proteção de um espaço como lugar de memória, o estabelecimento de datas comemorativas, a formação de museus com temas que busquem prevenir a repetição das
atrocidades ou outras formas de homenagem de vítimas são iniciativas de memorialização. Como tais, independentemente do uso de
suportes físicos, se classificam como medidas intangíveis relevantes
não somente para as vítimas diretamente atingidas como também
para toda a sociedade.
Nesse sentido, os atos de memorialização são de grande importância para a sociedade por representarem o reconhecimento público do legado de violência.
[…] Nessa perspectiva, os chamados Lugares de Memória (ou sítios de consciência) servem como mecanismo extrajudicial para reparação simbólica das vítimas da ditadura e da sociedade e têm um
potencial que atinge também o Estado que, por meio da implantação e gestão desses locais (ou pelo apoio aos mesmos, no caso de
uma iniciativa privada), pode expressar pública e oficialmente seu repúdio às violações cometidas por seus agentes e ao negacionismo.
Revista Internacional Direito e Justiça.
Disponível em: <www.reid.org.br>. Acesso em: 9 mar. 2016.
Abaporu, de Tarsila do Amaral, 1928.

Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade,
sonhos, na nossa arte! E que o rufo de um automóvel, nos trilhos de
dois versos, espante da poesia o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e sonhar, na era do jazz band e do cinema, com
as flautas dos pastores […].
Menotti del Picchia. “Discurso proferido na Semana de Arte Moderna”, 15 fev. 1922. In:
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1970. p. 380.

Como recurso fundamental para a efetivação dos direitos humanos, os lugares de memória estão plenamente representados no (na):
a Pelourinho, Bahia.
b Museu da Resistência, São Paulo.
c Palácio do Campo das Princesas, Recife.
d Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
e cidade de Ouro Preto, Minas Gerais.

Os artistas e intelectuais brasileiros na década de 1920 protagonizaram, por meio de um movimento artístico, uma renovação
cultural marcada pela modernização tecnológica. Em um contexto que refletia o descontentamento com as práticas políticas
em vigor, o modernismo propunha:
a a valorização das raízes nacionais e o desenvolvimento econômico do Brasil.
b uma superação do modelo colonial expresso na arte e a
revitalização dos espaços urbanos.
c a redescoberta da identidade do povo brasileiro e a valorização
de expressões do cotidiano.
d a valorização da temática da modernidade em detrimento
dos elementos rurais e regionais.
e a volta dos padrões estéticos europeus e o engajamento
da literatura com a história.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

O mapa a seguir é o esboço de uma imagem de satélite observada em um site.

A economia nacional australiana se beneficia muito com isso tudo.
A demanda da China realmente contribuiu muito para manter a Austrália longe das crises que afetaram o mundo […].
Em 2011, dois terços das exportações foram para China. A capacidade de produção das mineradoras quase que triplicou na última década, mesmo assim a Austrália ainda tem dificuldade para suprir a China.
Disponível em: <www.australiago.com>. Acesso em: 11 mar. 2016.

4.319,4 km

4.394,7

Área:
8.514.046,8 km2

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

As informações do texto podem levar a algumas conclusões
sobre a geopolítica na bacia do Pacífico, segundo as quais:
a a Austrália, intensificando seu comércio com a China, poderá romper, definitivamente, relações comerciais com outros países fora da bacia do Pacífico.
b o Japão deve, a partir de então, seguir o mesmo caminho chinês, buscando matérias-primas junto ao mercado australiano.
c apesar da prosperidade comercial australiana, os produtos
enviados para a China representam commodities de baixo
valor no mercado internacional.
d o comércio entre os dois países deve aumentar a dependência chinesa em relação à Austrália com vistas em uma
aliança militar.
e o aumento nas exportações australianas pode levar a uma
grande prosperidade econômica tornando o país um novo
Tigre Asiático.

O mapa apresenta as distâncias entre os pontos extremos, norte-sul, leste-oeste do território brasileiro. Considerando que a
distância entre os pontos extremos leste-oeste no mapa é de
8 cm e que a distância real foi arredondada para 4.320 km, a
escala desse mapa será:
a 1 : 54.000
d 1 : 43.000.000
b 1 : 5.400.000
e 1 : 4.300.000
c 1 : 54.000.000
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 7

Leia o texto.

O bem humano tem que ser a finalidade da ciência política, pois
ainda que seja o caso de o bem ser idêntico para o indivíduo e para
o Estado, o bem do Estado é visivelmente um bem maior e mais perfeito […]. Assegurar o bem de um indivíduo é apenas melhor do que
nada; porém, assegurar o bem de uma nação ou de um Estado é uma
realização mais nobre e mais divina.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Bauru: Edipro, 2007. p. 38-39.

Nesse texto, Aristóteles explicita sua tese de que:
a a realização moral do ser humano pertence à sociedade política.
b a democracia é uma forma degenerada de organização
política.
c o bem humano consiste na reprodução imperfeita da ideia
do bem.
d a cidadania deve garantir igualdade de direitos entre homens e mulheres.
e o conflito entre cidadãos é favorável ao bem comum.

A chegada de milhares de imigrantes muçulmanos, negros e ciganos vem aumentando o sentimento xenófobo de parte da população europeia, que pode ser exemplificado pela ação da cinegrafista
húngara Petra Lászlö flagrada chutando sírios na fronteira com a Sérvia — não por acaso, a Hungria tem a maioria das cadeiras do Parlamento ocupadas por partidos de direita e extrema-direita. Diante da
crise econômica, que parece global, os fascistas e neonazistas vêm
ampliando o espaço político na Europa, notadamente na Alemanha,
Áustria, França, Suécia, Grécia, Itália e Irlanda.
El País. “Imigração e xenofobia”. Disponível em: <http://
brasil.elpais.com>. Acesso em: 9 mar. 2016.

Historicamente, no decorrer do século XX, a Europa foi palco
de importantes fenômenos históricos, de natureza racista e xenófoba, que persiste notadamente em algumas regiões. A demonstração de ódio, recentemente, em alguns países europeus
pode ser comparada aos conflitos impostos no passado pelo:
a stalinismo e a Guerra Franco-Prussiana.
b franquismo e o revanchismo francês.
c fascismo e a Guerra da Crimeia.
d nazismo e a Guerra Civil na Bósnia.
e salazarismo e a crise balcânica.

QUESTÃO 6
Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

A totalidade da produção intelectual de […], ao definir boa parte do jargão conceitual ainda em uso na sociologia acadêmica, como
os conceitos de “tipo ideal”, “processos de racionalização”, “método compreensivo”, “estamentos”, forneceu de fato um dos pilares
para a implementação autônoma das ciências sociais. Seu impacto é
notório na produção contemporânea.
SOCHA, Eduardo. Revista CULT. ed. 124. São Paulo: Bregantini, mar. 2010.

Considerando os seus conhecimentos das teorias sociológicas, a leitura do texto citado nos permite vincular seu conteúdo à obra de:
a Karl Marx (1818-1883).
b Auguste Comte (1798-1857).
c Friedrich Engels (1820-1895).
d Max Weber (1864-1920).
e Émile Durkheim (1858-1917).
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

Acervo Iconographia

Os Ministérios do Trabalho e Previdência Social e da Justiça assinaram um ato autorizando 43.781 imigrantes haitianos em situação
irregular a tirar o visto de residência permanente no país. Eles terão
um ano para fazer a carteira de identidade de estrangeiro, documento que permite o acesso ao mercado formal de trabalho e a serviços
públicos, como saúde e educação.
Disponível em: <www.brasil.gov.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Desfile de operários no Campo do Vasco. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1942.

Quem trabalha é quem tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar
o bonde de São Januário
leva mais um operário
sou eu que vou trabalhar.
Wilson Batista e Ataulfo Alves, 1940.

Nos anos 1930 e 1940 o governo Vargas reorientou a economia
do país para diminuir a dependência das importações e promover a diversificação agrícola. Para isso, no plano social houve o desenvolvimento da política:
a industrial.
d intervencionista.
b agrária.
e trabalhista.
c desenvolvimentista.

O texto mostra a situação atual de imigrantes haitianos no Brasil. Esse movimento migratório pode ser caracterizado:
a como temporário, considerando que os haitianos devem
voltar ao seu país, após terem realizado atividades remuneradas no Brasil.
b por possuir características permanentes, uma vez que os
imigrantes haitianos seguiram para o Brasil buscando melhores condições de sobrevivência.
c por ser sazonal, pois os imigrantes haitianos devem trabalhar
por tempos determinados em épocas de safras agrícolas.
d como permanente, considerando que o Brasil ofereceu asilo político aos imigrantes haitianos que, por isso, não poderão exercer atividades remuneradas.
e pelo acolhimento do Brasil a haitianos pobres, que serão
direcionados a programas de reforma agrária, promovidos
pelo governo brasileiro.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora
da iniciativa privada […]. É um grupo de pessoas comuns que se juntam há quase uma década para discutir e lutar por outro projeto de
transporte para a cidade. Estamos presentes em várias cidades do
Brasil e lutamos pela democratização efetiva do acesso ao espaço
urbano e seus serviços […].
Disponível em: <www.mpl.org.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O Movimento Passe Livre corresponde a um conjunto de pessoas que busca alternativas para resolver problemas sociais urbanos. Essas iniciativas mostram:
a a necessidade da mobilização social para resolver graves
problemas encontrados nas cidades, como é o caso da precária mobilidade urbana.
b a atuação de movimentos sociais que buscam pressionar
governantes para defender interesses políticos partidários.
c um conjunto de iniciativas particulares que buscam eliminar a circulação de veículos automotores, durante os finais
de semana, em grandes centros urbanos.
d iniciativas para melhorar as condições de transporte público no Brasil a partir da parceria com a iniciativa privada.
e a atuação de grupos organizados que defendem a privatização do transporte público como única forma de melhorar a qualidade desses serviços.
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Leia o texto.

Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no
propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina […]. O valor moral da ação não reside, portanto, no efeito que
dela se espera.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Ed 70, 2008. p. 32-33.

A leitura desse texto remete diretamente à tese kantiana de que:
a a boa vontade é o único bem incondicionado.
b o conhecimento humano possui limites.
c as ações morais não produzem consequências.
d os imperativos hipotéticos se relacionam com a moral.
e a busca da felicidade é o ponto de partida da moral.
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QUESTÃO 12
Leia o trecho citado e a seguir responda à questão proposta.

Na semana passada, o Movimento Ocupe Estelita completou três
anos de existência, contestando a implementação de um projeto imobiliário que pretende construir 12 torres em antiga área pública ferroviária, localizada em uma das frentes marítimas do Recife — o cais
José Estelita. Nesses anos, além de se apropriar simbólica e fisicamente do lugar, o movimento tem recorrido a diversas estratégias
para protestar contra a forma pela qual foi definida a destinação daquela área, que, além de já ter sido pública, faz parte de uma paisagem cultural da cidade carregada de memória e, ainda, é vizinha de
assentamentos populares que há décadas lutam pela urbanização e
pela permanência no local.
Raquel Rolnik. Ocupe Estelita e o novo ativismo. 20 abr. 2015. Disponível
em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Considerando as características gerais dos movimentos sociais,
o “Ocupe Estelita”:
a procura modificar elementos da realidade social, adaptando-as a uma ideia de modernidade.
b procura modificar elementos da realidade social, adaptando-as a uma ideia de economia neoliberal.
c contesta fundamentalmente questões de ordem simbólica
e cultural, desprezando a dimensão econômica.
d contesta alguns dos processos de mudança socioeconômica comumente vinculados ao capitalismo.
e não pode ser considerado um exemplo de movimento social.

QUESTÃO 13
A França, em 2004, proibiu os alunos de escolas públicas de ostentar sinais identificadores de credos religiosos. Uma proibição válida
para todos. Por exemplo, vedou-se o véu para a islâmica, o quipá para
os judeus e a cruz no peito para os católicos. Essa lei reforçou o princípio da laicidade do Estado francês. Além disso, como salientou Gilles
Kepel, precursor dos estudos sobre a Al-Qaeda com o livro O profeta
e o faraó e defensor do diálogo entre ocidentais e islâmicos, os estudantes compreenderam que aquilo que têm em comum assume maior
importância do que as diferenças.
CartaCapital. “A burca, o papa e o Estado laico”. Disponível em:
<www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 9 mar. 2016.

Baseando-se nos princípios do republicanismo francês, o Estado colocou em vigor a proibição do uso de símbolos religiosos em espaços públicos. A polêmica decisão da França revela:
a a existência de um Estado racista e discriminatório.
b uma atitude democrática do Estado diante das diversidades culturais.
c a dificuldade de convivência em uma sociedade multicultural.
d uma política de tolerância diante das práticas de determinados grupos religiosos.
e um ajuste no conjunto de valores que definem as identidades religiosas.
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QUESTÃO 14
Foi essa consciência de nossa superioridade inata que nos permitiu
conquistar a Índia. Por mais educado e inteligente que seja um indiano, por mais valente que ele se manifeste e seja qual for a posição que
possamos atribuir-lhe, penso que jamais ele será um oficial britânico.
AQUINO & Outros. História das sociedades — das sociedades modernas
às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, s/a. p. 23.

Se prevejo corretamente, essa poderosa raça avançara sobre o
México, a América Central e a do Sul, as ilhas do oceano, a África e
mais adiante […] essa raça está predestinada a suplantar raças fracas, assimilar outras e transformar as restantes, até toda a humanidade ser anglo-saxônica.
AQUINO & Outros. História das sociedades — das sociedades modernas
às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, s/a. p. 99.

As diretrizes do imperialismo europeu foram responsáveis pela difusão:
a da cultura dos povos africanos, asiáticos e americanos como mecanismo de reafirmação de suas identidades.
b da discriminação dos povos como tentativa de preservar as
tradições e soberania das nações.
c da tese racialista como medida de contenção das guerras
civis e mundiais.
d da hierarquização racial como justificativa para a sua expansão econômica sobre o mundo.
e do pensamento científico europeu que defendia a igualdade
de direitos entre os povos, respeitando-se a diversidade.
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QUESTÃO 15
O grupo autodenominado “Estado Islâmico”, que assumiu a autoria dos atentados que deixaram pelo menos 129 pessoas mortas em
Paris, despontou na cena internacional em 2014, quando conquistou
grande parte do território da Síria e do Iraque […].
Os ataques ocorrem no momento em que o grupo está sendo
atacado por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, com efeitos sobre os territórios controlados pelo grupo no Oriente Médio.
Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Os ataques ocorridos em Paris no mês de novembro de 2015 mostram aspectos relacionados à geopolítica mundial caracterizada:
a pela criação de grupos extremistas islâmicos que, a partir
de atos terroristas, tentam pressionar o mundo, para expulsar a influência de correntes religiosas como o judaísmo e
o cristianismo em territórios do Oriente Médio.
b pela formação de grupos de resistência, que reagem de forma violenta contra políticas defensoras de interesses ocidentais aplicadas principalmente no Oriente Médio.
c por grupos políticos de orientação religiosa que, tendo perdido o poder em seus países de origem, buscam vingar-se
em países ocidentais.
d pela presença de grupos extremistas que promovem atentados buscando pressionar países ocidentais em busca de
aumentos significativos nos preços do petróleo.
e pela atuação de grupos religiosos islâmicos, que tentam impor
suas crenças religiosas ao ocidente, criando para isso violentos ataques terroristas dentro das chamadas “guerras santas”.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

A modernização das empresas, o desenvolvimento tecnológico
e um país moderno, atual, dependem, em grande parte, da formação de recursos humanos capacitados, como de investimentos consistentes, contínuos e de longo prazo. A modernização e recuperação
da atividade industrial não é acompanhada de criação de empregos
na mesma velocidade e proporção. É cada vez mais divulgado nos
meios de comunicação as filas intermináveis de desempregados que
na maioria das vezes não têm qualificação para as vagas disponíveis.
Disponível em: <www.egov.ufsc.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O advento de novas tecnologias traz profundas transformações
ao mundo do trabalho. Essas transformações são caracterizadas:
a pela modernização da atividade industrial, sempre acompanhada pela geração de empregos, que ocorre na mesma velocidade.
b pelo desenvolvimento de recursos humanos capacitados
que representam a saída para problemas relacionados ao
desemprego.
c por novas tecnologias que criam o chamado desemprego
conjuntural, acompanhado por crises econômicas que, tendo se encerrado, permitirão a recuperação de antigos postos de trabalho.
d por novas tecnologias e formas de gestão, aplicadas à geração de empregos que levarão a um estágio em que o desemprego se tornará um problema inexistente.
e pelo aumento contínuo do desemprego, considerando que
novas tecnologias requerem maiores habilidades, e os trabalhadores não possuem qualificação para as vagas disponíveis.

Leia o texto.

Jeremy Bentham foi um dos principais representantes do […] utilitarismo […]. Ele defendeu a ideia de que o princípio que rege tanto
as ações individuais quanto as sociais é: “a busca da maior felicidade
para o maior número de pessoas”.
PELUSO, Luis Alberto. Ética & utilitarismo. Campinas: Alínea, 1998. p. 13-14.

O texto refere-se à perspectiva ética utilitarista para a qual:
a a ação individual egoísta resulta sempre em bem-estar social.
b o valor moral das ações está em suas consequências.
c a ação moral consiste na realização de imperativos categóricos.
d a conduta moral conduz somente a benefícios sociais imediatos.
e a conduta individual é determinada exclusivamente pela
razão.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

Sabrina Sato foi a famosa mais aguardada na bienal neste terceiro dia de São Paulo Fashion Week. [A apresentadora] comentou ser
uma consumista de primeira: “Curo minha fossa [tristeza] com compras”. Ela, que tem mais de 200 pares de sapatos em seu closet, revelou que a sua mais recente loucura fashion foi uma bota altíssima
de veludo da grife do estilista Alexander Wang. “E nem sei onde vou
conseguir usar!”, brincou ela.
Virna Wulkan. “Sou consumista e curo minha fossa com compras”, diz Sabrina Sato na
SPFW. UOL. 20 out. 2015. Disponível em: <http://mulher.uol.com.br>.
Acesso em: 11 mar. 2016.

O conceito sociológico que melhor representa as atitudes descritas no trecho citado é o de:
a cultura popular.
b solidariedade social.
c sociedade inclusiva.
d cultura digital.
e sociedade de consumo.

QUESTÃO 19

Disponível em: <http://dinheirorural.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

A leitura do texto mostra a evolução da tecnologia em atividades agrícolas apresentando:
a a expansão de áreas agricultáveis pelo mundo provocando
o abandono de áreas agrícolas historicamente produtivas.
b o aparecimento de novas tecnologias que devem aumentar a produção mundial de alimentos, contribuindo para a
redução nos preços.
c a possível produção de alimentos numa região africana que
apresenta históricos problemas de fome.
d a possibilidade de uma produção de alimentos capaz de
resolver os problemas da fome mundial.
e o aparecimento de tecnologias inovadoras que permitem
o desenvolvimento de cultivos em áreas antes consideradas improdutivas.

QUESTÃO 21

Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o
fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na
história do mundo. […] A história desse período foi reunida sob um
padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até
a queda da URSS: o constante confronto das duas superpotências que
emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada “Guerra Fria”.
HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos – o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 223.

A Guerra Fria foi um período de polarização política e econômica entre os dois blocos antagônicos. A peculiaridade desse
período residiu no (na):
a fortalecimento e expansão das ditaduras apoiadas pelo bloco soviético e pelo avanço democrático do bloco capitalista.
b esgotamento dos conflitos regionais, estimulados pela corrida armamentista das superpotências.
c ação antagônica das superpotências, que ora pregavam a
paz como as políticas de coexistência pacífica, ora implantavam o terror.
d confronto ideológico e militarista entre os blocos capitalistas
e socialistas que deu origem a uma nova ordem mundial.
e ausência de um projeto global de cooperação internacional entre os países do norte e do sul.
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Parece controverso, mas o deserto do Saara pode se tornar um
dos celeiros do mundo em pouco tempo. Esta, pelo menos, é a ideia
do cientista britânico Charlie Paton, que estuda há anos formas alternativas para a produção de alimentos em zonas extremamente secas.
Depois de muitos experimentos, Paton e sua equipe finalmente apresentaram o Sahara Forest Project, uma técnica que permite utilizar
a água do mar para irrigar e resfriar as estufas no meio do deserto.
Segundo eles, a técnica é simples de ser adotada e 100% eficiente.

Leia o texto.

Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do pensamento humanos, a autonomia do homem
enquanto indivíduo, sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram uma aparente redução. […]
Assim, o progresso ameaça anular o que se supõe ser o seu próprio
objetivo: a ideia de homem.
HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002. p. 9-10.

Nesse texto, o filósofo Max Horkheimer, pertencente à escola
de Frankfurt, observa que:
a a ideia de humanidade consiste em um equívoco da tradição filosófica, sendo necessário abandoná-la em benefício
de um novo pensamento.
b o conhecimento técnico necessariamente anula a humanidade, tornando-se, então, urgente a renúncia social às tecnologias modernas.
c a expectativa de emancipação humana, contida na cultura
filosófica dos séculos XVIII e XIX, não se realizou no mundo
contemporâneo.
d o pensamento filosófico, comprometido pela realidade
técnica contemporânea, não é capaz de refletir acerca dos
atuais problemas sociais.
e a anulação da criatividade humana consiste em aspecto
necessário do desenvolvimento material das sociedades
contemporâneas.
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Após a leitura do texto, responda à questão proposta.

Ao menos 15 escolas estaduais da Grande São Paulo começaram
a semana sem aulas após serem [ocupadas] por estudantes desde a
última terça-feira (10). O colégio João Kopke, localizado na região
central da capital, foi o último a ser invadido nesta segunda (16) por
estudantes em protesto contra o fechamento de 93 unidades em todo
o Estado. A Secretaria de Estado da Educação informou, porém, que
as escolas José Lins do Rego (zona sul) e Antonio Adib Chammas, em
Santo André (Grande SP), ambas ocupadas pelo MTST (Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto), não serão fechadas ou reorganizadas
a partir de 2016. O movimento diz ter sido chamado por pais e alunos nas regiões onde fazem as ocupações.
Felipe Souza. Semana começa com 15 escolas estaduais de SP tomadas por alunos.
16 nov. 2015. Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Do ponto de vista das teorias sociológicas funcionalistas, a escola é um espaço em que se realizam os processos de:
a socialização.
b anomia.
c racionalização.
d burocratização.
e alienação.

QUESTÃO 24
Arquivo Público do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasil

QUESTÃO 22

Cartaz da Revolução Constitucionalista de 1932.

Cabe salientar a presença de índios e negros no movimento. Esse
tipo de participação, também destacada de qualquer contexto de classe, foi bastante enaltecido. Tendo em vista a “causa de São Paulo”,
a classe dominante paulista deixou de lado, em seu discurso, os preconceitos raciais, sempre tão presentes em sua ideologia.
CAPELATO, Maria Helena. O movimento de 1932: a causa
paulista. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 29-30.

QUESTÃO 23

Liderada pela elite paulista, a Revolução de 1932 conseguiu mobilizar um amplo apoio popular, congregando setores sociais,
historicamente, antagônicos em torno da (do):
a integração dos três poderes.
b legalidade constitucional.
c federalização do Brasil.
d reforma eleitoral.
e fim da ditadura do Estado Novo.

O golpe militar de 1964, por não ter encontrado quase nenhuma resistência, deixou perplexos setores organizados da esquerda e
movimentos sociais que apoiavam o governo Goulart. A impressão
era de que as esquerdas que prometiam a revolução se rendiam sem
conseguir entender a situação. O velho clichê que afirmava o brasileiro como passivo e distante da política parecia se confirmar. Mas
será que efetivamente não houve resistência? Quem resistiu? Como?
Disponível em: <http://memoriasdaditadura.org.br>. Acesso em: 9 mar. 2016.

A edição dos Atos Institucionais iniciou o agravamento da crise política e anunciava a formação de um Estado de Segurança
Nacional. Nesse cenário surgiram os grupos guerrilheiros que
representavam uma resistência:
a protagonizada por lideranças militares, organizadas em ligas
armadas.
b materializada em ações de protestos e críticas generalizadas
ao regime.
c formal e uma alternativa à oposição oficial, diante do endurecimento do regime político em vigor.
d à ditadura por meio da luta armada, executada pelos partidos
e organizações clandestinas.
e sólida em todo o território nacional, fundamentada nos princípios de igualdade, justiça e liberdade.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Em outubro de 2015, após cinco anos de negociações, foi firmado o Acordo de Parceria Econômica Estratégica Transpacífico ou TPP
(Trans-Pacific Partnership) […].
Durante o período de negociações surgiram pontos de discórdia
relacionados a temas como agricultura, propriedade intelectual, serviços financeiros, telecomunicações e infraestrutura. O TPP também
vem sendo criticado por ter sido elaborado em meio a negociações
sigilosas. Especialistas de saúde, ativistas da liberdade na internet,
ecologistas, políticos e movimentos sindicais têm denunciado seu alcance expansivo e as cláusulas das versões preliminares […].
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Os blocos econômicos representam uma tendência do atual
processo de globalização, e são formados:
a com base em discussões que levam em consideração uma
série de fatores, garantindo a integridade das economias
nacionais.
b para fortalecer as economias regionais, não sendo permitidas relações comerciais com países fora do bloco.
c buscando a livre circulação de mercadorias, mas apresentando como objetivo principal a livre circulação de pessoas.
d a partir de preocupações que busquem o pleno crescimento econômico de todos os seus participantes.
e com base na defesa de interesses de países mais poderosos, podendo interferir negativamente em questões ambientais, saúde e relações sociais.

Leia o texto.

Se, em sua história, os racionalistas provinham da matemática, a
história do empirismo mostra que seus representantes provêm quase
sempre das ciências naturais. Isso é compreensível já que, nas ciências naturais, a experiência desempenha o papel decisivo. O que vale
aí é o estabelecimento de fatos por meio da observação cuidadosa.
HESSEN, Johanes. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 55.

Nesse texto, o filósofo Johanes Hessen:
a rejeita o valor filosófico do racionalismo.
b assinala a superioridade das ciências naturais sobre a matemática.
c atribui incompatibilidade entre racionalismo e ciência moderna.
d destaca a filiação do empirismo à tradição grega.
e associa empirismo moderno e ciências naturais.

QUESTÃO 28
Leia o texto, respondendo à questão a seguir.

QUESTÃO 26
Há várias aplicações para o GPS no campo, como o planejamento
de plantio, mapeamento em campo, amostragem de solo, direcionamento do trator, inspeção da colheita, tempos variáveis de aplicação
e o mapeamento da produção. O GPS permite aos agricultores trabalharem durante condições de baixa visibilidade do campo, como
chuva, poeira, névoa, e escuridão.
Disponível em: <www.revistaagropecuaria.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O uso das mais avançadas tecnologias na agricultura, como
apresenta o texto, permite:
a uma continuidade maior do trabalho, independente das
condições climáticas e intensidade luminosa.
b um aumento na produção sem comprometimentos da qualidade dos solos.
c o aumento na produtividade sem o uso de defensivos agrícolas e redução do número de máquinas.
d possibilidades para aumento do número de trabalhadores
contratados no campo.
e melhores formas para o escoamento da produção.
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Na próxima quinta-feira (18), estreia no Brasil o documentário
“Bikes versus carros”, do diretor sueco Fredrik Gertten. Percorrendo
diferentes cidades do mundo — São Paulo, Los Angeles, Copenhague,
Toronto, Bogotá, entre outras —, o filme retrata não apenas o confronto de dois modos de circular pelas cidades, mas de duas culturas
urbanas: a dos carros e a das bicicletas. Em Los Angeles, São Paulo,
Bogotá ou Toronto, o documentário mostra a luta dos cicloativistas
por mais segurança e mais infraestrutura para as bicicletas. Mostra
também a força do lobby do “complexo automobilístico”, que envolve desde a indústria petroleira até a cadeia produtiva dos automóveis
na definição de políticas pró-carro. O filme mostra que na Alemanha,
por exemplo, o governo do país vetou uma proposta da União Europeia para a redução da emissão de gases poluentes, o que prejudicaria as montadoras alemãs.
ROLNIK, Raquel. Cidades, carros e bicicletas. 15 jun. 2015. Disponível
em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

A leitura do texto nos permite verificar que, no contexto contemporâneo:
a as políticas públicas em relação à mobilidade urbana não
sofrem pressões de caráter econômico ou de mercado.
b as política públicas de mobilidade urbana são as mesmas
em todos os grandes centros.
c as políticas públicas em relação à mobilidade urbana também
se relacionam com questões econômicas e de mercado.
d na Europa, as políticas públicas de mobilidade urbana são
voltadas, atualmente, apenas para as ciclovias.
e a questão das ciclovias é, na atualidade, um problema de
países em desenvolvimento.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Assim, em vez de uma Rússia liberal e constitucional voltada
para o Ocidente, disposta a combater os alemães, o que resultou foi um vácuo revolucionário: um “governo provisório” impotente de um lado, e do outro uma multidão de “conselhos” de
base brotando espontaneamente por toda parte, como cogumelos após as chuvas. Estes tinham poder de fato, ou pelo menos
poder de veto, mas não tinham ideia do que fazer com ele, ou
do que se poderia fazer.
HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos — o breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 67.

A peculiaridade do momento atual na Rússia consiste na transição
da primeira etapa da revolução, que deu o poder à burguesia por faltar ao proletariado o grau necessário de consciência e organização,
para a sua segunda etapa, que deve recolocar o poder nas mãos do
proletariado e das camadas pobres do campesinato.
LENIN. V. I., Teses de Abril. In: ZIZEK, Slavoj. As margens da revolução: escritos de
Lenin de fevereiro a outubro de 1917. São Paulo: Bomtempo, 2005. p. 63-65.

O governo provisório de 1917 implantado na Rússia, após a
queda do imperador, revelou:
a um compromisso revolucionário ao entregar o poder aos
sovietes.
b ser um processo democrático do poder liberal-burguês para o proletariado.
c seu caráter autoritário em virtude da popularização dos comitês populares.
d sua fragilidade, consolidando os sovietes como mecanismo
democrático de Estado.
e a permanência de interesses monarquistas e liberais em
uma ordem revolucionária.

[…] não era a falta de mecanização [na Grécia e em Roma] que
tornava indispensável o recurso à escravidão; ocorrera exatamente o
contrário: a presença maciça da escravidão determinou a “estagnação tecnológica” greco-romana.
SCHIAVONE, Aldo. Uma história rompida: Roma Antiga e
ocidente moderno. São Paulo: Edusp, 2005.

A vida econômica na Roma Antiga baseava-se nas atividades
rurais e nos circuitos mercantis. Observa-se que a organização
econômica ficou submetida à ordem política e social na medida em que:
a os interesses da elite econômica se sobrepuseram aos
interesses da elite política.
b a servidão foi um empecilho para o desenvolvimento tecnológico.
c a ausência de modernização é decorrente de uma sociedade
dependente.
d houve uma acomodação dos setores produtivos, que cresceram mas não se modernizaram.
e a estrutura produtiva não era autônoma e levou o império
à crise final.

QUESTÃO 31
Se a internet causou uma revolução no mundo, uma outra revolução aconteceu a partir dela: o conceito web 2.0 com as chamadas
redes sociais. Estas permitiram que nossa vida fosse compartilhada
com o mundo. Uma simples foto de um lugar bonito, nossos gostos
e opiniões podem, agora, atingir milhares de pessoas em tempo real.
Disponível em: <http://destrave.cancaonova.com>. Acesso em: 11 mar. 2016.

A evolução nos meios de comunicação com base na internet
e redes sociais provocam transformações globais, nas quais
se observa:
a uma maior integração entre as pessoas, com possibilidades
até mesmo de se criarem movimentos sociais.
b o compartilhamento da vida, que se tornou mais segura,
em virtude da quantidade compartilhada de informações.
c um aumento na felicidade das pessoas que passaram a ter
maiores informações de seus amigos e parentes.
d um aumento da privacidade, considerando que as informações são compartilhadas por um número reduzido de
indivíduos.
e a difusão da amizade, considerando que as redes sociais
permitem a anexação de uma infinidade de amigos que
compartilham informações com frequência.
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QUESTÃO 32
Todo ano, as tempestades de areia fazem com que o deserto do
Saara avance 48 quilômetros, que, hoje, já corresponde a 10% do território africano. A Grande Muralha Verde é um projeto internacional
que prevê a construção de uma floresta de proporções épicas que
atravessa o continente para impedir o avanço do deserto.
Disponível em: <http://gangamacota.blogspot.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O texto apresenta uma medida usada para conter o processo
de desertificação relacionada:
a ao plantio generalizado de árvores buscando reproduzir as
condições ambientais originais.
b à criação de uma barreira com vistas em impedir a migração de animais nativos e a expansão da pecuária extensiva.
c a um processo de reflorestamento que busca reduzir a velocidade dos ventos e melhorar as condições de umidade
diminuindo a desertificação.
d ao isolamento do deserto por uma barreira de árvores que
deve partir do sul do Saara e atingir as margens do mar Mediterrâneo.
e à criação de uma barreira de árvores para impedir o avanço da agricultura, considerada a grande responsável pela
desertificação.
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QUESTÃO 33
Leia o texto.

Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, exceto
quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-se como
causa é regra na prática.
BACON, Francis. Aforismos sobre a interpretação da natureza e o
reino do homem. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 33.

O texto indica a tese de Francis Bacon segundo a qual o conhecimento:
a científico confirma as contribuições da tradição cultural,
direcionando-as para as necessidades práticas da vida.
b requer o método indutivo, resultando invariavelmente em
aplicações tecnológicas para o bem-estar humano.
c autêntico procede das práticas científicas, desdobrando-se
no poder de alguns seres humanos sobre toda a sociedade.
d verdadeiro realiza-se mediante a experiência escriturada,
proporcionando as condições para o domínio humano
sobre a natureza.
e da realidade exclui prévias avaliações pessoais, limitando-se
a catalogar os fatos observados na natureza.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

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

Conforme usamos um produto, é natural que este sofra desgastes e se torne antigo com o passar do tempo. O que não é natural é
que a própria fabricante planeje o envelhecimento de um produto,
ou seja, [estabelecer] quando determinado objeto vai deixar de ser
útil e parar de funcionar, apenas para aumentar o consumo. Apesar
do avanço tecnológico, que resultou na criação de uma diversidade
de materiais disponíveis para produção e consumo, hoje nossos eletrodomésticos são piores, em questão de durabilidade, do que há 50
anos. Os produtos são fáceis de comprar, mas são desenhados para
não durar. […]. Um dos principais exemplos [deste fenômeno] é a lâmpada. Quando criada, ela durava muito, mas as fabricantes viram que
venderiam apenas um número limitado de unidades. Por isso, criaram
uma fórmula para limitar o funcionamento das lâmpadas, que passaram a durar apenas mil horas, por exemplo.
Disponível em: <www.idec.org.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O fenômeno descrito no texto citado é denominado:
a sociedade de consumo.
b cultura social.
c capitalismo.
d neoliberalismo.
e obsolescência programada.

Ao continente negro seria atribuída uma nova função. O outrora
exportador de seres humanos reduzidos ao cativeiro passaria agora
a ser fornecedor de matérias-primas e riquezas naturais aos Estados
“industrializados”. Para tanto era necessário aos Estados colonialistas possuírem o controle das fontes produtivas, plantações, minas etc.
À nova ordem econômica ocidental, que se tornaria hegemônica, não
era mais interessante o êxodo de africanos, pois estes poderiam atender, em seu próprio território, as necessidades ocidentais, servindo
ao mundo “civilizado” como mão de obra barata e consumidores dos
produtos manufaturados. Nessa perspectiva, a África sofreu um processo de partilha, pelo qual os países mais industrializados abocanharam a maior parte das colônias africanas. Como disse Leopoldo II “[…]
Os lucros coloniais não eram o glacê do bolo, mas o próprio bolo.”
ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. A partilha da África e a resistência africana. In: Olimpíada
Nacional em História do Brasil - Museu Exploratório de Ciências/UNICAMP – 2013.

A nova ordem imposta pelas nações ocidentais à África implicou:
a a consolidação dos novos estados africanos diante do avanço do capitalismo concorrencial.
b a pacificação dos povos europeus e africanos que necessitavam superar os conflitos da era napoleônica para se
desenvolverem.
c a libertação e reconhecimento da independência dos estados africanos diante do avanço do mercado internacional.
d o retorno à condição de colônia europeia, agora atrelado
aos interesses mercantilistas.
e um remanejamento de interesses para poder abrir caminho
para o imperialismo monopolista.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

No início de 2003, o crescimento do debate em torno da temática
da história africana e das relações étnico-raciais, em âmbito nacional,
resultou na alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a
sanção da conhecida lei 10.639, que determinou os seguintes artigos:
Art. 26-A – Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira.
§ 1ª – O conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil.
§ 2ª – Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial
nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como
“Dia Nacional da Consciência Negra”.
Disponível em: <www.acaoeducativa.org.br>. Acesso em: 9 mar. 2016.

A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 2003 apresenta uma nova política curricular nas escolas brasileiras. Resultado da pressão popular e da atuação dos
movimentos negros, a Lei 10639/2003 é considerada uma (um):
a ação discriminatória, já que trata as questões de raça na
perspectiva da diversidade.
b estratégia conservadora na medida em que a temática racial
concentra-se na perspectiva dos grupos afrodescendentes.
c marco na história das lutas antirracismo e pela democratização do ensino em nosso país.
d projeto que formaliza uma nova concepção de sociedade,
multiculturalista e racista.
e advento nas políticas públicas de combate ao multiculturalismo e de reafirmação de uma identidade nacional.

[…] os resíduos de agrotóxicos são a segunda principal fonte de
contaminação das águas brasileiras, atrás apenas do esgoto sanitário.
A análise apresenta ainda que, com 6,24%, os agrotóxicos ficaram
a frente dos despejos industriais e da atividade mineradora como origens de contaminação. O uso indiscriminado dessas substâncias acaba afetando tanto a vida quanto a saúde da população.
Disponível em: <www.mabnacional.org.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

A leitura do texto permite reflexões sobre o uso de agrotóxicos
no Brasil, observando-se:
a que os agrotóxicos, apesar da maior quantidade, são menos
prejudiciais se comparados a resíduos de despejos industriais e atividade mineradora.
b o uso cada vez maior de agrotóxicos, o que se tornará a principal fonte de contaminação das águas brasileiras superando
o esgoto sanitário.
c que a contaminação por agrotóxicos, apesar de intensa, é
de curta duração, considerando-se que seus componentes
são perfeitamente solúveis em água.
d danos provocados que afetam a saúde, sem estarem relacionados à diminuição da expectativa de vida da população.
e o comprometimento da saúde e da vida de populações
abastecidas pelas águas que recebem agrotóxicos.

QUESTÃO 38
Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O contrato social, estabelece sua solução filosófica para a sociedade civilizada, propondo um contrato que instaure a vontade geral como fundamento
da sociedade política organizada em torno de um corpo moral e coletivo.
Essa noção de vontade geral caracteriza-se pela:
a realização civilizada do “eu comum” da humanidade.
b organização da democracia representativa.
c vigência da vontade da maioria dos cidadãos.
d eliminação da propriedade privada.
e supressão da liberdade de expressão.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

Leia o texto e a seguir responda à questão.

O acesso dos alunos brasileiros à internet na escola ainda é inferior ao verificado em outros países, segundo pesquisa realizada pelo
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação com 2.261 crianças e adolescentes brasileiros usuários de
internet de 9 a 17 anos. Apesar de estarem à frente no uso de redes
sociais, os jovens internautas brasileiros têm menor acesso à rede no
ambiente da escola. Quase 80% das crianças e adolescentes brasileiros que usam internet possuem um perfil próprio nas redes sociais.
No Reino Unido, essa participação é de 58%. Já o acesso à internet na
escola é limitado a apenas 36% no Brasil, ante 88% no Reino Unido.
CUNHA, João. “Acesso de alunos brasileiros à internet ainda é inferior ao de
outros países”. 12 nov. 2015. Disponível em: <www.folha.uol.com.br>.
Acesso em: 11 mar. 2016.

Considerando as teorias sociológicas clássicas, o texto nos permite verificar que o uso dos meios digitais, no mundo contemporâneo, constitui um exemplo de:
a anomia.
b modo de produção.
c dominação carismática.
d ato social.
e estado positivo.

QUESTÃO 40

Não há cousa tão boa que não possa ser ocasião de muitos males, por culpa de quem não usa bem dela. E até nas sagradas se
cometem os maiores sacrilégios. Que maravilha, pois, que sendo
o ouro tão formoso e tão precioso metal, tão útil para o comércio
humano, e tão digno de se empregar nos vasos e ornamentos dos
templos para o cultivo divino, seja pela insaciável cobiça dos homens contínuo instrumento e causa de muitos danos?
ANTONIL, André João. Cultura e opulência no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982. p. 194.

O risco de rompimento de barragens da Samarco foi alvo de alerta em 2013, quando uma instituição particular realizou um estudo na
região a pedido do Ministério Público Estadual (MPE).
Além disso, há fortes suspeitas envolvendo a Samarco e esquemas de corrupção no estado de Minas Gerais.
A Samarco é uma mineradora bastante lucrativa, controlada em
partes iguais pelas duas maiores mineradoras do mundo: BHP Billiton
e Vale, sendo esta última a líder no Ranking da Dívida Ativa da União,
com pouco mais de R$ 40 bilhões em débitos junto ao Erário.
Disponível em: <www.sitraemg.org.br>. Acesso em: 9 mar. 2016.

Os textos fazem referência à exploração de ouro e ao minério de
ferro em Minas Gerais. Apesar de situarem-se em contextos históricos distintos, a atividade de mineração tem demonstrado ser:
a desvantajosa na aquisição de lucros e de alto risco ambiental.
b de alto risco para a sociedade e voltada para o acúmulo de
capital.
c altamente lucrativa e insegura no mercado de capitais.
d danosa às atividades geradoras de lucro e de bem-estar social.
e fundamental para o desenvolvimento econômico e social
do país.
QUESTÃO 42

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição; […]
IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
[…]
VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias; […]
BRASIL. “Título II. Dos direitos e garantias fundamentais”.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A Constituição de 1988 contou com amplo apoio popular e intensa participação de diferentes setores sociais. Carrega em si
a transição de um Estado opressor para um Estado de direito
assegurado nos (nas):
a princípios liberais, como o acesso a bens de produção e
consumo.
b medidas punitivas que possam ameaçar a ordem pública e na
descentralização do poder.
c garantias individuais que se sobrepõem às coletivas em nome dos direitos e interesses privados.
d princípios norteadores da ordem pública, fragilizando as
instituições diante do estado.
e garantias individuais e coletivas e no fortalecimento das instituições democráticas.

O reaproveitamento de recicláveis põe em marcha um sistema que
não apenas permite sua reinserção na cadeia produtiva como assegura renda para milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com
um estudo do Banco Mundial, trata-se de um contingente de 15 milhões de indivíduos (equivalente à população do Equador), dos quais
4 milhões estão na América Latina, onde pelo menos 75% trabalham
de forma insalubre em lixões.
Disponível em: <http://cempre.org.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O lixo representa um dos grandes problemas urbanos mundiais, e seu aproveitamento associado ao desenvolvimento de
novas tecnologias permite:
a que seja completamente tratado e transformado em produtos destinados à agropecuária.
b gerar empregos em países desenvolvidos que são detentores de tecnologias de reciclagem.
c a melhoria nas precárias condições de trabalho enfrentadas
nos lixões por trabalhadores no mundo todo.
d não só diminuir problemas ambientais, mas também representar uma fonte de renda para pessoas em diversas partes
do mundo.
e que todo lixo orgânico e hospitalar seja incinerado, e os recicláveis, aproveitados.
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QUESTÃO 43
As previsões para 2030 apontam para um cenário tendencial em
que o petróleo manterá uma participação de 35% da oferta energética mundial, enquanto o carvão mineral responderá por 22% e o gás
natural por 25%.
[…] As denominadas fontes renováveis — hidráulica, biomassa,
solar, eólica, geotérmica —, que atualmente respondem por 12,7% da
oferta energética mundial, poderão chegar a não mais do que 14%
da oferta em 2030.
Estima-se que o potencial eólico bruto mundial, seja de ordem de
500.000 TWh/ano (terawatt-hora por ano), o que significa mais de 30
vezes o atual consumo mundial de eletricidade. Desse potencial, no
mínimo 10% é teoricamente aproveitável, o que corresponde a cerca
de quatro vezes o consumo mundial de eletricidade.
Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

As previsões relacionadas ao uso de diferentes fontes fornecedoras de energia levam aos seguintes desdobramentos:
a a maior participação de fontes alternativas de energia deve contribuir para uma redução do aquecimento global.
b o potencial eólico mundial teoricamente aproveitável é insuficiente para atender à demanda global por energia elétrica.
c o uso de combustíveis fósseis, ainda por um longo tempo,
deve prolongar os problemas ambientais globais.
d a demanda mundial por eletricidade é bastante grande e
não pode ser atendida por fontes alternativas de energia.
e para os próximos anos, o uso de combustíveis fósseis deve
diminuir bastante, tornando o uso do gás natural superior
ao do carvão.

QUESTÃO 44
Na Amazônia, o desmatamento da floresta se intensifica durante a
estação seca (com menos chuvas), depois começam as queimadas […].
O ápice das queimadas foi em agosto, com 4.548 focos, e setembro, com 5.882. Por causa das queimadas, a atmosfera de várias cidades, entre elas Manaus, foi tomada por fumaça emitida pelo fogo
das queimadas na vegetação (biomassa). A emissão de gases tóxicos colocou a qualidade do ar na capital no nível péssimo e crítico.
Disponível em: <http://amazoniareal.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2016.

O desmatamento da Amazônia representa um verdadeiro desastre ambiental com inúmeras consequências, dentre elas:
a a perda de grandes quantidades de solos superficiais bastante férteis e de reduzidos componentes orgânicos.
b o deslizamento de solos em regiões bastante inclinadas, os quais
ficam expostos à ação do tempo após o desmatamento.
c a perda de grande parte da biodiversidade, que se recompõe rapidamente após o desmatamento, em virtude da
grande complexidade biológica da floresta.
d a poluição atmosférica na cidade de Manaus, provocada
principalmente pela fumaça resultante da queimada
da floresta.
e a contaminação dos solos e ambientes aquáticos provocados por produtos químicos usados no desmatamento.
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QUESTÃO 45
Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

Chamamos de […] a tentativa de garantir a todas as pessoas o
acesso às tecnologias de informação e comunicação (TICs). A ideia é
que todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, possam ter
acesso a informações, fazer pesquisas, mandar e-mails e mais: facilitar sua própria vida fazendo uso da tecnologia.
Disponível em: <www.infoescola.com>. Acesso em: 11 mar. 2016.

O conceito ou expressão que mais se aproxima da descrição
observada no trecho citado é o de:
a inclusão digital.
b cultura digital.
c novas tecnologias.
d inclusão educacional.
e cultura da inclusão.

QUESTÃO 46
Em dias de chuva, os vidros fechados do carro embaçam por
causa da água que condensa sobre o vidro no interior do carro. Isso ocorre pela diferença de temperatura em relação ao lado de fora do carro. Uma alternativa temporária é limpar com
pano, papel ou algo semelhante. A solução definitiva para o
problema é ligar o ar-condicionado, pois esse equipamento:
a retira a água que circula no interior do veículo, evitando a
condensação.
b lança vento, o que facilita a evaporação da água que estava sobre o vidro.
c diminui a temperatura do vidro, eliminando a água que estava condensada.
d aumenta a pressão interna, facilitando a evaporação da água
líquida.
e diminui a temperatura no interior do veículo, evitando a condensação da água.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

Na tabela a seguir, estão alguns problemas da sociedade atual
e um trecho que se refere ao mesmo problema, não necessariamente na ordem fornecida.
Problema

Trecho

I. Geração de energia: aumento da produtividade
de etanol.

A) … sendo necessário otimizar as linhagens
microbianas, bem como os processos de recuperação e extração, mas, especialmente,
reduzir os custos com a matéria prima…

II. Produção de biopolímeros a partir de recursos
renováveis.

B) … a imobilização in situ dos íons metálicos
por ação microbiana, impedindo que eles
sejam transferidos para o lençol freático,
apresenta-se como uma solução economicamente interessante…

III. Construção de novas
bactérias para a produção de biopolímeros a
partir de sacarose.

C) … um processo biotecnológico, uma vez
que o responsável pela transformação do
açúcar em álcool é um ser vivo, a levedura
Saccharomyces cerevisiae…

IV. Biorremediação de
D) … contribuiria para o desenvolvimento suságuas contaminadas por
tentável, considerando que são produzidos
metais tóxicos.
pelos microrganismos a partir de recursos
naturais renováveis…

Os escorpiões do deserto podem se orientar e caçar por causa
da grande sensibilidade que têm para detectar ondas mecânicas. Quando posicionado sobre a areia, o escorpião consegue
perceber o movimento de um inseto próximo, pois suas patas
captam os pulsos produzidos pelo inseto. O primeiro pulso captado indica a direção do inseto, e o intervalo de tempo entre
o primeiro e o segundo pulsos permite ao escorpião estimar a
distância até o inseto. Sabendo que a velocidade da onda mecânica produzida na areia é 140 m/s e que o intervalo de tempo entre o primeiro e o terceiro pulso é 0,004 s, a distância do
inseto ao escorpião é:
a 16 cm
b 22 cm
c 28 cm
d 34 cm
E 56 cm

Fonte: SCHeNBerG, Ana Clara Guerrini. Biotecnologia e
desenvolvimento sustentável. estudos avançados 24 (70), 2010.

Analisando a tabela, a associação correta entre os problemas
da sociedade atual e a proposta de intervenção no ambiente é:
a I – C; II – A; III – D; IV – B
b I – A; II – C; III – D; IV – B
c I – C; II – A; III – B; IV – D
d I – B; II – D; III – A; IV – C
E I – D; II – B; III – C; IV – A

QUESTÃO 49
Muitos motoristas imprudentes insistem em trafegar por ruas e
avenidas com velocidades superiores às permitidas. Para coibir
essa prática, são instalados dispositivos para o controle de velocidade. eles consistem basicamente de sensores de pressão fixados
na via. A figura a seguir é uma representação desse dispositivo.
Câmera
fotográfica

2m
S1

S2

A distância entre os sensores S1 e S2 é 2 m. Quando os sensores são pressionados pelas rodas do veículo, enviam sinais a
um computador conectado a uma câmara fotográfica. Dependendo da velocidade, a câmara pode ser acionada ou não. A
velocidade permitida na via é de 60 km/h.
Sabendo-se que o intervalo de tempo entre o acionamento dos
sensores S1 e S2 foi 0,1 s, o veículo:
a não é fotografado, pois sua velocidade é igual a 20 km/h.
b é fotografado, pois sua velocidade é igual a 94 km/h.
c não é fotografado, pois sua velocidade é igual a 46 km/h.
d é fotografado, pois sua velocidade é igual a 72 km/h.
E é fotografado, pois sua velocidade é igual a 60 km/h.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 51

As tabelas a seguir ilustram os rótulos de dois leites, um comum e um light.
Leite normal
Informação nutricional - Porção de 200 mL (1 copo)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD
119 kcal = 499 kJ

6%

Carboidratos

9,6 g

3%

Proteínas

5,8 g

8%

Gorduras totais

6,4 g

12%

Gorduras saturadas

4,1 g

19%

Gorduras trans

0g

n/e

Fibra alimentar

0g

0%

148 mg

6%

Sódio
n/e = não estabelecido

Leia atentamente o texto a seguir.

Britânicos fazem carro de corrida com chassi de batata e
movido a chocolate
[...]
O carro, batizado de “WorldFirst” [...], tem parte do chassi feito a partir de amido de batata, usa biocombustível produzido à base
de restos de chocolate e óleo vegetal e um volante feito com cenouras e outros vegetais.
Além disso, o protótipo tem ainda outros itens com o objetivo de
reduzir as emissões de poluentes, como lubrificantes de óleos vegetais e um poderoso catalisador.
Segundo os pesquisadores, da Universidade de Warwick, o carro segue todas as especificações dos carros de Fórmula 3, com exceção do combustível, já que a categoria não permite hoje o uso de
biocombustíveis. [...]
Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 02 nov. 2015.

As estruturas a seguir mostram as fórmulas genéricas de componentes usados no carro sustentável.
I.

O
OH — O —

Leite light
Informação nutricional – Porção de 200 mL (1 copo)
Quantidade por porção

%VD
56 kcal = 235 kJ

3%

1,4 g
0,7 g
0g
0g

0%
—
—
—

5g

7%

Gorduras totais, das quais:
• Saturadas
• Trans
• Monoinsaturadas
• Poli-insaturadas
• Colesterol

3,4 g
0,5 g
0g
0,8 g
1,8 g
0 mg

6%
2%
—
—
—
—

Fibra alimentar

0,6 g

2%

121 mg

5%

Carboidratos, dos quais:
• Açúcares
• Lactose
• Açúcares (sacarose)
Proteínas

Sódio

A análise desses rótulos permite-nos afirmar que:
a a quantidade, em massa, de substâncias que apresentam
as funções poliálcool/cetona ou poliálcool/aldeído é duas
vezes maior no leite normal em relação ao leite light.
b a porcentagem de triésteres provenientes de ácido graxo
no leite light é o dobro da do leite normal.
c a porcentagem, em massa, de macromoléculas oriundas
da reação de condensação de aminoácidos é a mesma nos
dois leites.
d para uma pessoa que precisa de uma dieta com baixo teor
de sódio é recomendável o consumo do leite normal.
e o valor energético do leite normal é um pouco maior que
o dobro do que o valor energético do leite light.
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CH2 — OH

n

OH
O

II.

C17H33 — C — O — CH2
O
C17H33 — C — O — CH
O
C17H33 — C — O — CH2
III. H3C

CH3

CH2
OH
CH3

Nesse carro sustentável, os motoristas usaram o composto:
a I como biocombustível.
b II no chassi.
c III com função de lubrificante.
d I na estrutura do veículo.
e II na composição do volante.
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QUESTÃO 52
Um método antigo, mas muito eficiente para obter-se água a
alguns graus abaixo da temperatura ambiente é colocá-la no
interior de um recipiente feito de barro cozido, chamado moringa. Ao tocar uma moringa, percebe-se que sua superfície externa apresenta-se úmida. O processo de resfriamento da água
é explicado pelo fato de que:
a as paredes da moringa funcionam como um isolante térmico, não deixando o calor externo penetrar.
b a evaporação da água nas paredes da moringa retira calor
da água contida no seu interior.
c o calor específico do barro é superior ao calor específico da
água provocando seu resfriamento.
d o barro é mais frio que o ambiente, fazendo com que a água
contida no seu interior resfrie.
e a condutividade térmica do barro é baixa, não permitindo
que o calor externo penetre na moringa.

QUESTÃO 53
Em uma região com baixo índice pluviométrico, para abastecimento dos moradores locais, foi construído um reservatório para armazenamento de água. Esse reservatório tem a forma de
um cilindro circular reto com 5 m de altura. Durante uma inspeção, constatou-se que apenas 40% do volume do reservatório
estava ocupado por água. Considerando-se que a densidade da
água é igual a 1.000 kg/m3 e adotando-se g = 10 m/s2, a pressão
exercida exclusivamente pela água no fundo do reservatório é:
a 8 kPA
d 20 kPA
b 14 kPA
e 25 kPA
c 18 kPA

QUESTÃO 54
Sérgio ficou exposto ao sol, durante férias na praia, e ingeriu
vários copos de cerveja ao longo do dia. Ao final da tarde, não
se sentiu bem e foi encaminhado ao pronto-socorro. A glândula e o hormônio envolvidos no mal-estar de Sérgio são, respectivamente:
a adenoipófise – ACTH
b neuroipófise – ADH
c neuroipófise – TSH
d tireoide – T4
e suprarrenal – ACTH

QUESTÃO 55
Ao estudar a metamorfose de insetos, especificamente as lagartas do bicho-da-seda (Bombyx mori), alguns estudantes
acompanharam os animais desde a alimentação (com folhas
de amoreiras) até o empupamento nos casulos. No dia previsto para a eclosão, o que saiu do casulo não foi a mariposa, mas
uma grande vespa. O motivo para isso pode ser explicado por:
a parasitismo social, em que um ser se apropria de uma conduta de outro ser e não de seu corpo.
b desvio embrionário, em que o inseto original se desvia durante o desenvolvimento do embrião, chegando a uma fase anômala.
c predação, porque a vespa adulta deve ter se alimentado da
larva da mariposa do bicho-da-seda.
d ação de um parasitoide, no caso a vespa, cujo ovo deve
ter sido colocado no corpo da lagarta antes de chegar ao
laboratório.
e inquilinismo, em que a larva da vespa se ocupou do corpo
da lagarta da mariposa até o momento da eclosão.

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA · SIMULADO Verde

EM16_SIMVERDE_HN.indd 21

21

15/06/16 15:07

QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

O carro de César sofreu uma avaria provocada por um obstáculo pontiagudo, causando um furo no cano de escape na região
anterior ao catalisador. Nenhum reparo foi realizado. César começou a sentir seu corpo cansado e resolveu procurar ajuda médica. Por meio de exames, constataram que o seu sangue havia
sofrido um débito de um elemento essencial para sua fisiologia.
A explicação para o caso apresentado é:
a o escape do carro de César liberou CO (monóxido de carbono), gás que se liga às moléculas de hemoglobina de forma estável, impedindo a ação dessas moléculas.
b o escape do carro de César liberou CO2 (dióxido de carbono), gás que se liga às moléculas de hemoglobina de forma estável, impedindo a ação dessas moléculas.
c o escape do carro de César liberou CO2 (dióxido de carbono), gás que promoveu a alcalinização do plasma sanguíneo,
levando a um abaixamento da taxa respiratória de César.
d o escape do carro de César liberou CO (monóxido de carbono), gás que promoveu a acidificação do plasma sanguíneo,
levando a um aumento na taxa respiratória de César.
e o escape do carro de César liberou CO (monóxido de carbono), gás que promoveu a paralisação de várias cadeias
respiratórias de suas células, competindo com os átomos
de oxigênio na captação de elétrons.

QUESTÃO 59

QUESTÃO 57
2+

A presença do íon de mercúrio II, Hg , em qualquer ambiente, é
muito prejudicial aos seres vivos, em razão da alta toxicidade do
mercúrio. Assim, é muito importante a remoção desse elemento
químico da natureza para um acondicionamento seguro. Uma
das formas de remoção do ambiente é pela reação de precipitação com o íon sulfeto. Alguns estudos recentes indicam que,
desde 1890, foram emitidas para a atmosfera, uma quantidade de aproximadamente 200.000 toneladas de mercúrio (massa molar = 200 g/mol). Desse total, cerca de 95% permanecem
na atmosfera terrestre, 3% nas águas oceânicas e 2% na atmosfera. Uma forma de remoção do íon Hg2+ do meio aquoso é
promover sua precipitação com o íon sulfeto, formando o HgS
(Kps = 5 ⋅ 10–54 a 25 °C). Supondo o volume de água do oceano
sendo, aproximadamente, 7 ⋅ 1017 m3 , e que todo mercúrio no
oceano esteja dissolvido na forma de Hg2+, qual é a concentração de uma solução de íons sulfeto (S2–) necessária para iniciar
a precipitação do mercúrio existente no oceano?
a 1,16 ⋅ 10–43 mol/L
d 1,16 ⋅ 10–31 mol/L
–40
b 1,16 ⋅ 10
e 1,16 ⋅ 10–28 mol/L
mol/L
–37
c 1,16 ⋅ 10
mol/L
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No Brasil, os três principais tipos de plantas geradoras de
eletricidade são as hidrelétricas, as termelétricas e as termonucleares. Na construção de uma nova planta geradora de eletricidade, alguns fatores devem ser levados em consideração,
como a viabilidade econômica, a proximidade aos centros de
distribuição e o impacto ambiental. A construção de uma nova planta termonuclear:
a usa os processos de fusão nuclear controlada para determinar a quantidade de eletricidade gerada.
b usa o processo de quebra de núcleos do combustível
nuclear, que libera energia que será convertida em eletricidade.
c é uma alternativa sustentável, porque não há produção de
nenhum subproduto prejudicial ao ambiente.
d retorna água excedente do processo para o ambiente sem
tratamento, porque é isenta de radiação.
e pode ser feita próximo a grandes centros urbanos, pois não
há riscos de falhas em sua operação.

Um grupo de escoteiros acampou em uma mata e, desejando
alimentar um circuito elétrico, associou três baterias idênticas
em paralelo. Considerando que a força eletromotriz e a resistência interna de cada uma são respectivamente 4 V e 0,9 W, o
circuito elétrico terá uma resistência interna equivalente e uma
ddp, respectivamente, iguais a:
a 0,9 W e 4 V.
b 0,9 W e 12 V.
c 0,3 W e 4 V.
d 0,3 W e 12 V.
e 0,45 W e 2 V.
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QUESTÃO 60
Depois de mudar-se para os Estados Unidos, um casal de brasileiros enfrenta seu primeiro inverno. Analisando o manual de
funcionamento do sistema de aquecimento da residência, o
marido depara com uma grande dificuldade: a escala de temperaturas usada é a Fahrenheit. Querendo que a temperatura
do ambiente seja 28 °C, qual é a temperatura que deverá ser
ajustada no sistema de aquecimento?
a 28,0 °F
d 73,6 °F
b 47,5 °F
e 82,4 °F
c 60,3 °F

QUESTÃO 61
Um biólogo, trabalhando na criação de roedores para venda, constatou que os pesos dos animais podiam variar entre
142 g (mínimo) e 200,8 g (máximo). Resolveu cruzar, então, dois
animais, um macho de 142 g e uma fêmea de 200,8 g. A F1 gerada foi estável e os animais apresentavam peso médio de 171,4 g.
Esses animais gerados em F1 foram cruzados entre si, obtendo-se 1.000 animais em F2, entre os quais, 4 apresentaram tamanho
mínimo e 4, tamanho máximo. Pode-se dizer que o número de
alelos envolvidos, o valor de contribuição dos alelos e a proporção de animais de peso médio são, respectivamente:
a 4 genes, 3,35 g por gene e 56 : 252 com peso médio.
b 8 genes, 7,35 g por gene e 70 : 252 com peso médio.
c 6 genes, 4,25 g por gene e 28 : 252 com peso médio.
d 8 genes, 3,35 g por gene e 56 : 252 com peso médio.
e 12 genes, 2,25 g por gene e 70 : 252 com peso médio.

QUESTÃO 62
O álcool é uma substância metabolizada no fígado pelo trabalho
metabólico dos hepatócitos, por meio de várias enzimas, inclusive
a aldeído-desidrogenase 2 (ALDH2). Essa enzima específica, presente no organismo da maioria das pessoas, existe em uma versão
pouco eficiente no Leste Asiático, determinada pelo alelo recessivo a, deixando o organismo de pessoas portadoras dessa versão
mais sensível aos danos do álcool. Em uma população equilibrada
do Leste Asiático encontramos 16% de portadores dessa anomalia.
A porcentagem de portadores do alelo em dose única (considerados que são transmissores assintomáticos desse alelo) nessa população é:
a 12%
d 64%
b 24%
e 32%
c 48%

QUESTÃO 63
Leia atentamente parte da letra da música a seguir.
Clube da esquina II
Porque se chamava moço
Também se chamava estrada
Viagem de ventania
Nem lembra se olhou pra trás
Ao primeiro passo, aço, aço...
Porque se chamava homem
Também se chamavam sonhos
E sonhos não envelhecem
Em meio a tantos gases
Lacrimogênios
Ficam calmos, calmos, calmos
E lá se vai mais um dia
E basta contar compasso e basta contar consigo
Que a chama não tem pavio
De tudo se faz canção
E o coração
Na curva de um rio, rio...
E lá se vai mais um dia
E o Rio de asfalto e gente
Entorna pelas ladeiras
Entope o meio fio
Esquina mais de um milhão
Quero ver então a gente,
gente, gente...

Milton Nascimento, Lô Borges, M. Borges e Flávio Venturini

Analisando a letra da música, nota-se a relação entre o verso:
a 5 e uma molécula.
b 7 e um estado físico.
c 9 e um estado de agregação.
d 14 e reações de deslocamento.
e 19 e uma fração da gasolina.
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QUESTÃO 64
A coloração rosa ou azul das hortênsias depende do pH do solo.
Em solos com pH < 7, a hortênsia produz flores azuis, em solos
com pH > 7, flores de cor rosa. Para um jardineiro obter hortênsias azuis, ele deve regar o solo com uma solução diluída de:
a hipoclorito de sódio.
b vinagre.
c leite de magnésia.
d cal hidratada.
e água de barita.

QUESTÃO 65
Em uma usina siderúrgica, os trabalhadores ficam sujeitos a altas temperaturas nas proximidades dos fornos. Para amenizar
a situação, instalou-se um equipamento para a refrigeração
do ambiente. Quando a temperatura atinge um valor crítico, o
equipamento é acionado por um capacitor de 200 mF, alimentado por uma ddp de 150 V. Para a montagem desse dispositivo, o técnico dispõe apenas de capacitores de 400 mF e que
suportam 75 V.
Para resolver o problema, o critério adotado pelo técnico foi
usar uma associação:
a em paralelo contendo três capacitores.
b em série contendo três capacitores.
c mista com dois capacitores em paralelo e um em série.
d em série contendo dois capacitores.
e em paralelo contendo dois capacitores.
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QUESTÃO 66
Analisando as especificações técnicas de um carro equipado
com um motor 2.0 (2.000 cm3), verifica-se que ele apresenta em
cada ciclo, por causa do movimento do pistão, uma variação
de volume de 2,0 ⋅ 10–3 m3 com uma pressão média no interior
do cilindro igual a 5,0 ⋅ 105 N/m2. Considerando que o motor
funciona a 3.000 rpm, a potência desenvolvida por ele será:
a 2 ⋅ 104 W
d 5 ⋅ 104 W
4
b 3 ⋅ 10 W
e 6 ⋅ 104 W
4
c 4 ⋅ 10 W

QUESTÃO 67
As sociedades são estruturas ecológicas de grande sucesso,
pois os animais que as constituem, além de contarem com suas
adaptações individuais, também contam com as adaptações
apresentadas pelo grupo. As sociedades podem ser classificadas como homomórficas — como a humana, em que todos os
componentes apresentam o mesmo padrão corporal, não importando suas funções no grupo —, ou heteromórficas — como a dos cupins, em que seus componentes apresentam um
padrão corporal adaptado à função que executam.
Pode-se dizer que a sociedade mais estável hierarquicamente é:
a a homomórfica, porque, na falta de um componente para
determinada função, outro poderá assumir.
b a homomórfica, porque essas sociedades apresentam situações hierárquicas mais estabelecidas.
c a heteromórficas, pois a estrutura corporal limita a posição
de seus componentes dentro de suas funções.
d a heteromórficas, porque essas sociedades apresentam um
comportamento social mais evoluído.
e a homomórfica e a heteromórfica, tendo em vista que ambas são sociedades e somente esse fato já é em si um fator
de estabilização.
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QUESTÃO 68
Uma lagoa apresentou águas verdes, que se estendiam somente na superfície da lagoa e não em suas águas profundas.
O ambiente passou a emitir odores desagradáveis e culminou
com centenas de peixes mortos sobre as águas.
A Cetesb, órgão responsável pelo saneamento ambiental, emitiu um relatório para a central. No relatório, o nome do fenômeno ocorrido, o possível fator disparador e a causa da morte
dos peixes citados, respectivamente, foram:
a bioacumulação - temperatura elevada da água - aceleração
de processos fisiológicos
b bioacumulação - abaixamento da temperatura da água - diminuição de processos fisiológicos
c cascata trófica - supernutrição do ambiente - absorção excessiva de alimentos
d eutrofização - aumento da carga orgânica na água - aumento da DBO e diminuição do oxigênio dissolvido
E eutrofização - diminuição da carga orgânica na água - diminuição da DBO e diminuição do oxigênio dissolvido

QUESTÃO 70
A maioria dos seres vivos tem um alto grau de organização
e cada componente de um organismo vivo tem uma função
específica, sabendo como conseguir e transformar a energia de seu meio ambiente, para sua sobrevivência. O ser humano, por exemplo, mantém sua temperatura interna entre
36,7 °C e 37 °C, por mecanismos reguladores que controlam
eficientemente a produção e/ou a eliminação do calor corporal. em ambientes frios, o calor corporal do corpo deve ser
mantido, enquanto em ambientes quentes deve ser liberado para o meio. A temperatura do corpo humano depende
desse balanço energético. entre os mecanismos regulatórios:
a a sudorese promove o abaixamento da temperatura corporal, porque a evaporação da água libera calor.
b a termogênese química (como o metabolismo de gorduras)
é um processo que absorve calor.
c a termólisis é um processo exotérmico, e pode ocorrer por
causa da quebra de ATP na mitocôndria de uma célula.
d é impossível a dissipação de calor do corpo humano para
diminuir a temperatura por processos de irradiação.
E a contração muscular é um caso de termogênese mecânica,
sendo um processo para aumentar a temperatura do corpo.

QUESTÃO 71

QUESTÃO 69
No nordeste brasileiro a obtenção de água potável é um problema, minimizado por dessalinizadores de água salobra pelo método da osmose reversa, lembrando que a composição
e a concentração de sais na água dessa região são variáveis.
Qual é a pressão mínima aproximada, em atm, que precisa ser
aplicada ao equipamento de dessalinização que use o processo descrito, para que se inicie a obtenção de água potável a
27 oC, supondo um poço que tenha, exclusivamente, cloreto de
sódio (massa molar = 58,5 g/mol) na concentração de 15 g/L?
(Dado: r = 0,08 atm ⋅ L/mol ⋅ K)
a > 0,55
d > 12,3
b >1,10
E > 738
c > 6,1

blueringmedia/shuTTersTocK

A figura a seguir ilustra o globo ocular, que contém, aproximadamente, 12 mm de raio.
y

x

Algumas vezes o globo ocular apresenta um alongamento na
direção x, fazendo com que a pessoa apresente uma anomalia
visual. O nome dessa anomalia e o tipo de lente usado na sua
correção são, respectivamente:
a hipermetropia e divergente.
b miopia e divergente.
c presbiopia e convergente.
d miopia e convergente.
E hipermetropia e convergente.
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QUESTÃO 72
Uma dona de casa lavou vários copos de vidro, encaixando
uns dentro dos outros para economizar espaço durante a secagem deles. Após a secagem, no momento de guardá-los,
verificou que dois copos ficaram “grudados”, um encaixado
dentro do outro.
Após várias tentativas, não conseguindo desencaixá-los, apelou para os conceitos da física térmica. O procedimento correto que deve ser empregado para separar os dois copos é:
a mergulhar o copo externo em água gelada e colocar água
da torneira no copo interno.
b mergulhar ambos os copos em água quente.
c mergulhar o copo externo em água gelada e colocar água
quente no copo interno.
d colocar água gelada no copo interno e mergulhar o copo
externo em água quente.
e mergulhar o copo externo em água da torneira e colocar
água quente no copo interno.

QUESTÃO 73

QUESTÃO 74
A respiração “pulmonar” é uma adaptação apresentada por algumas
espécies de peixes que lhes permite respirar o ar atmosférico, por
viverem em leitos temporários que secam em determinadas épocas
do ano. Em peixes primitivos, essa característica foi um dos primeiros passos para o surgimento dos anfíbios. Alguns peixes, como o
pirarucu, são pulmonados de grande porte que não vivem em leitos temporários, porém essa adaptação é fundamental para esses
animais. Qual é a estrutura que se modificou evolutivamente para essa função e qual é a condição do ambiente que serviu de estímulo para a seleção dessa mudança no pirarucu?
a As estruturas que se modificaram foram as brânquias e a
condição ambiental foi a necessidade de esses animais
saírem da água à noite por pressão de predação.
b As estruturas foram as brânquias e a condição ambiental foi
o excesso de sal na água, provocando um aumento da salinidade até níveis que dificultavam a troca gasosa.
c A estrutura foi a bexiga natatória e a condição ambiental
foi o excesso de matéria orgânica no leito em que os animais viviam, provocando um aumento da DBO e diminuindo o oxigênio dissolvido.
d A estrutura foi a bexiga natatória e a condição ambiental foi
a diminuição da profundidade do leito em que os animais
viviam, obrigando os peixes a nadarem em ambientes rasos, onde só era possível a respiração aérea.
e A estrutura foi a cloaca e a condição ambiental foi a dificuldade com a predação, obrigando o animal a nadar na superfície e de forma invertida, expondo a cloaca que passou
a realizar trocas com o ar.

A pupila de certo paciente foi dilatada pela aplicação de
determinado colírio. O paciente passou a sentir seu coração
batendo mais rápido e começou a ficar ofegante. Ao descrever seus sintomas para o oftalmologista, este lhe explicou que
eram efeitos colaterais do medicamento. Nesse trecho, pode-se avaliar a ação de um mediador importante do organismo e
também o sistema nervoso que ele media. O mediador, o local
de produção orgânica e o sistema afetado são, respectivamente:
a adrenalina - córtex da suprarrenal - arco reflexo
b acetilcolina - medula da suprarrenal - sistema nervoso autônomo parassimpático
c acetilcolina - hipófise - sistema nervoso autônomo simpático
d dopamina - córtex cerebral - sistema nervoso autônomo parassimpático
e adrenalina - medula da suprarrenal - sistema nervoso autônomo simpático
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 76

A obtenção de alumínio metálico é feita por redução eletrolítica
da bauxita (Al2O3 ⋅ 2H2O) por um método denominado de
Hall-Héroult, que pode ser resumido em 3 etapas:
1o. Purificação da bauxita
2o. Dissolução do material em criolita fundida (Na3AlF6) para
diminuir o ponto de fusão do Al2O3 de 2.050 °C para 1.000 °C
3o. Eletrólise do Al2O3 em sistema representado a seguir:
Polo
Ânodo
CO2

C(grafite)

O2

Al2O3
dissolvido
em Na3AlF6
fundido

Em 12 de junho de 2009, foi comunicado oficialmente pelo centro de pesquisas em íons pesados em Darmstadt, na Alemanha, a
criação de um novo elemento químico, chamado copernício (Cn),
de número atômico 112, formado pela fusão entre os núcleos
de átomos de zinco e chumbo, cuja equação química pode ser
representada por:
208
+ 30Zn70 w 112Cn277 + x
82Pb
A partícula x representa um(a):
a próton.
d partícula α.
b elétron.
e partícula β.
c nêutron.

Cátodo
Polo
Alumínio fundido
Dreno

Sobre a eletrólise ígnea da bauxita, pelo método Hall-Héroult,
para obtenção do alumínio, temos que:
(Dados: massa molar do alumínio = 27 g/mol; 1 mol de elétrons = 96.500 C)
a a obtenção de alumínio a partir da bauxita é mais viável, do
ponto de vista econômico, que o processo de reciclagem
de materiais que contenham alumínio.
b a massa de alumínio produzida pela eletrólise ígnea da bauxita durante 500 min, com i = 10 A, é de, aproximadamente,
5,6 g, se o rendimento for 100%.
c a produção de alumínio causa emissão de CO2, contribuindo para a intensificação do efeito estufa.
d na eletrólise ígnea da bauxita, o ânodo (polo +), eletrodo em
que ocorre a oxidação é um eletrodo inerte de carbono.
e O gás oxigênio formado é resultante da redução do ânion
O2–, que posteriormente sofrerá oxidação no ânodo.

QUESTÃO 77
Nos ônibus urbanos o motorista tem que parar várias vezes
durante o trajeto para que os usuários possam descer em seus
respectivos pontos. Para que a visualização do motorista seja
facilitada e ele possa ver a pessoa que irá descer, instala-se um
espelho esférico no interior do ônibus. Esse espelho deve ser:
a convexo, porque aumenta o campo visual, formando imagens virtuais e menores.
b côncavo, porque aumenta o campo visual, formando imagens
reais e menores.
c convexo, porque diminui o campo visual, formando imagens virtuais e maiores.
d côncavo, porque diminui o campo visual, formando imagens
virtuais e menores.
e convexo, porque aumenta o campo visual, formando imagens reais e maiores.
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QUESTÃO 78

QUESTÃO 80

Uma cidade do interior paulista construiu um sambódromo com
420 m de extensão. No carnaval dessa cidade, o regulamento
diz que uma escola de samba deve percorrer toda a extensão
da pista num tempo máximo de 50 minutos. A escola de samba favorita, com todos os seus integrantes e alas, tem um comprimento total de 310 m.
Para percorrer toda a pista, no tempo exato permitido, qual é
a velocidade média que a escola de samba deve ter?
a 0,14 m/s
b 0,24 m/s
c 0,32 m/s
d 0,44 m/s
E 0,56 m/s

QUESTÃO 79

Sobre o uso da goma de mascar temos que:
a é um produto constituído por derivados de petróleo; portanto, é prejudicial aos tecidos do tubo digestório em qualquer situação em que seu uso é realizado.
b sua mastigação frequente estimula a secreção de suco gástrico; portanto, deve ser mascada um pouco antes ou depois de uma digestão.
c apresenta uma consistência relativamente firme e, no caso
de ser engolida, passa a representar um problema extremamente sério, pois pode levar a engasgos ou obstrução do
tubo digestório.
d sua mastigação frequente inibe a secreção de suco gástrico; portanto, deve ser mascada quando o estômago se encontra sem alimento.
E apresenta uma série de conservantes, acidulantes e outros
componentes mutagênicos, elevando assim seus riscos no
uso por adolescentes.

QUESTÃO 81

em 1953, o cientista americano Stanley Lloyd Miller realizou um
experimento para testar uma hipótese proposta pelos cientistas Oparin e Haldane. O esquema do experimento está exposto a seguir.
Eletrodos

Vapor
d’água

Região
2

Faíscas
Mistura de
NH3, CH4 e H2
Condensador
Água fria

Região
1

Região
3

Água com
as amostras
H2O
Amostras para
análise

Região
4

Uma sitiante sentiu muitas dores de cabeça e, por duas vezes,
apresentou convulsão. Ao ser consultada, o médico desconfiou
de determinada patologia e pediu um exame parasitológico de
fezes e uma ressonância magnética. O exame de fezes deu negativo, mas foram encontradas várias estruturas estranhas no
cérebro da sitiante, as quais o laudo identificava como grânulos calcificados.
Sobre o caso da sitiante podemos afirmar que:
a ela se alimentou de carne de porco ou boi malcozida e adquiriu as larvas de um verme platelminto, que se alojaram
em seu cérebro.
b ela adquiriu um verme conhecido como tênia, por meio da
ingestão de carne de porco malpassada. esse verme, por
falta de cuidados médicos, passou a afetar seu cérebro.
c ela ingeriu verduras ou frutas com ovos de um verme conhecido como Taenia saginata e esses ovos se tornaram larvas em seu cérebro.
d ela ingeriu verduras ou frutas com ovos de um verme conhecido como Taenia solium e esses ovos se tornaram larvas em seu cérebro.
E um verme presente no intestino liberou ovos que, de alguma forma, chegaram a seu cérebro na forma de larva.

Nesse experimento, Miller buscou encontrar evidências que
comprovassem a hipótese proposta por Oparin e Haldane, simulando prováveis condições do ambiente primitivo. Indique,
no aparelho, as regiões que simulam os mares primitivos, a atmosfera primitiva e a precipitação da chuva, respectivamente.
a regiões 4 e 1 - região 2 - região 1
b regiões 4 e 1 - região 2 - região 3
c região 3 - região 1 - região 2
d região 3 - regiões 1 e 4 - região 1
E região 4 - região 2 - região 3
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QUESTÃO 82
A aspirina é um medicamento cujo princípio ativo é o ácido
acetilsalicílico (AAS). O AAS pode ser obtido da reação do
ácido salicílico com anidrido acético, de acordo com a equação a seguir:
ácido salicílico + anidrido acético w
C 7H 6 O 3
C 4H 6 O 3
w ácido acetilsalicílico + ácido acético
C 9H 8O 4
CH 3COOH
Em uma indústria, foram adicionados 3,45 kg de ácido salicílico e 5,10 kg de anidrido acético, obtendo-se então 3,6 kg de
ácido acetilsalicílico. Qual é o rendimento do processo para fabricação de aspirina nessa indústria?
(Dado: massas atômicas (em u): C = 12; H = 1; O = 16)
a 10%
d 80%
b 25%
e 100%
c 55%

QUESTÃO 83
Por causa da preocupação mundial com o uso de energia
sustentável, a Petrobras começou a produção do H-BIO. Trata-se
de um combustível feito para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do óleo diesel brasileiro, pois, nesse caso, esse
combustível usa matéria-prima renovável, óleos vegetais (soja e
mamona, na maioria dos testes, podendo se estender para toda biomassa), que são adicionados ao óleo diesel extraído do
petróleo em etapas chamadas hidrotratamento (HDT).
Veja a seguir as equações simplificadas de algumas etapas do
processo.
Etapa 1

S

Pt

+ 4H2 w H3C

+ H2S
CH3

Etapa 2

H2S + O2 w 2S + 2H2O
Etapa 3

O
H2C — O —
O

CH3

O

CH3 +

HC — O —
H2C — O —

+

39 H w H C
3
2 2

+ 3H3C

CH3
CH3 + 6H2O +

CH3

Analisando o processo de produção do H-BIO:
a nota-se que na etapa 1 ocorre uma hidrogenação catalítica
de um composto saturado.
b notamos que, exceto o diesel, os demais produtos não podem ser usados como combustíveis em outros processos.
c durante a etapa 3 ocorre a hidrogenação e o craqueamento da molécula de uma gordura vegetal.
d há o inconveniente de necessitar de testes veiculares e laboratoriais, porque o produto final ainda não é usado em
veículos.
e o uso de biomassa na matriz energética, gerando benefícios ambientais e de inclusão social.
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QUESTÃO 84

QUESTÃO 85

Um sistema gasoso pode ser alterado de um estado inicial A
para um estado final B seguindo três caminhos diferentes como mostrado no gráfico a seguir.
p (Pa)

4

A

1

C

B

D
2

6

Em dias quentes e com muita incidência solar, pode ocorrer
a formação de miragens. Um bom exemplo é a impressão de
o asfalto estar molhado quando viajamos por uma rodovia. A
interação entre a luz solar e o asfalto produz esse fenômeno,
que ocorre pela(o):
a não uniformidade da densidade do ar, variando a sua refringência.
b variação na pressão do ar, alterando sua condutividade térmica.
c aumento da temperatura do ar em direção ao asfalto, aumentando sua densidade.
d diminuição da temperatura do ar em direção ao asfalto, aumentando a refringência.
e aumento da pressão do ar em direção ao asfalto, aumentando a refringência.

v (m3)

Qual é o maior trabalho realizado por esse sistema gasoso?
a 2J
b 4J
c 8J
d 12 J
e 16 J
QUESTÃO 86
Sobre um ovo de origem desconhecida, um pesquisador fez
relatórios periódicos, a fim de se determinar sua identidade.
Algumas observações constantes no relatório são apresentadas a seguir.
• Ovo apresentando quantidade mediana de vitelo, mal distribuído, com maior quantidade em um dos polos da estrutura.
• 1a segmentação se desenvolveu na vertical, seccionando o
ovo completamente, de um polo a outro.
• 2a segmentação se desenvolveu na horizontal, um pouco acima do equador da estrutura.
Com essas observações, pode-se dizer que:
a é um ovo megalécito e sua segmentação é meroblástica
discoidal.
b é um ovo heterolécito e sua segmentação é holoblástica
desigual.
c é um ovo isolécito e sua segmentação é holoblástica igual.
d é um ovo centrolécito e sua segmentação é meroblástica
superficial.
e é um ovo alécito e sua segmentação é holoblástica igual.
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QUESTÃO 87
Entre a série de reações ocorridas no interior de organismos
podemos destacar a formação de adenosina-trifosfato, em que
ocorre a primeira reserva rápida da energia. A reação pode ser
esquematizada da seguinte maneira:
ADP + Pi w ATP
A reação representada resulta, na verdade, de um complexo de
reações que estabelece o bombeamento de prótons H+ para
o interior de um espaço das mitocôndrias, denominado intermembranas. Lá, ocorre um processo quimiosmótico que faz um
sistema proteico girar a exemplo de uma turbina de hidrelétrica, permitindo a ligação de fosfato inorgânico ao ADP, constituindo assim o ATP.
Esse sistema específico é denominado:
a fotossistema.
b ATP sintetase.
c fotofosforilação.
d fosforilação oxidativa.
e ciclo de Calvin.

QUESTÃO 88
As usinas siderúrgicas usam alto-forno para a produção de ferro e aço por redução da hematita pelo monóxido de carbono.
É o processo mais usado no Brasil, assim como a sua modernização para minimizar os impactos ambientais causados nos
diversos processos siderúrgicos (desde a coqueria até o lingotamento). Nesses processos, temos, como produtos principais,
carvão coque, ferro-gusa e aço; e subprodutos como NH3, enxofre, fenóis, benzeno, furanos, dioxinas, cianetos, NOx, SOx,
CO, metais tóxicos (Cd, As, Hg, Ni, Pb, Cr), além de particulados
formados principalmente por carvão e minério. Muitos desses
subprodutos formados são tratados para minimizar a poluição
do ambiente, mas a remoção total de todos esses poluentes
inviabilizaria a produção de ferro e aço por causa do alto custo. Nos processos siderúrgicos:
a o carvão coque participa apenas como combustível, e sua
queima pode formar CO, responsável pela formação de carboxi-hemoglobina no sangue.
b são formadas e/ou obtidas substâncias orgânicas usadas como matéria-prima em diversos processos, como corantes e
explosivos.
c a separação do carvão e do minério pode ser feita por processos de destilação, porque a mistura dessas substâncias
é uma mistura heterogênea.
d um dos processos para evitar o descarte da amônia no ambiente é a neutralização com uma substância com caráter
básico, que a transformará em um sal inofensivo.
e por causa do grande número de substâncias gasosas formadas, ocorre a formação de uma mistura gasosa heterogênea, que poderá ser separada por liquefação fracionada.
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Existem vários estudos voltados ao aumento da eficiência dos
motores a combustão. A queima do combustível ocorre em
ambiente controlado, no interior da câmara combustão. Após
a compressão da mistura ar-combustível, ocorre a emissão
de uma faísca elétrica pela vela de ignição que provoca a explosão da mistura e o deslocamento do pistão. Esse deslocamento do pistão, por meio do virabrequim, é convertido em
movimento do carro. Contudo, a eficiência de um motor é limitada por causa do(a):
a princípio da conservação da energia.
b segunda lei da termodinâmica.
c princípio de Pascal.
d primeira lei de Joule.
e teorema da energia cinética.

QUESTÃO 90
Em uma horta foi realizado um registro sobre a aplicação de
determinado agrotóxico. Foi obtido o gráfico a seguir.
Densidade populacional
da praga

QUESTÃO 89

P

Tempo

1

2

A linha P limita o tamanho da população que representa problema para o cultivo e a linha do tempo corresponde a um
ano. Pode-se dizer que na primeira aplicação o produto foi
eficaz, porém não eliminou a praga completamente (o que
é um problema) e que a população oscilou em tamanho até
a aplicação 2, nunca atingindo o tamanho limite P. A segunda aplicação:
a foi realizada em momento inapropriado, se considerada a
situação numérica da “praga”. Essa aplicação mostrou-se
completamente ineficaz em um primeiro momento e também alterou o ambiente, favorecendo a população.
b foi realizada em momento inapropriado, se considerada a
situação numérica da “praga”. Essa aplicação mostrou-se
eficaz em um primeiro momento, porém provocou alguma
alteração no ambiente que favoreceu a população.
c foi realizada em momento inapropriado, se considerada a
situação numérica da “praga”. Essa aplicação mostrou-se
completamente eficaz em um primeiro momento, mas provocou uma alteração nos indivíduos da população, potencializando-os.
d foi realizada em momento apropriado, pois a população da
“praga” aumentou por um tempo maior, mesmo sem atingir o limite P. Essa aplicação mostrou-se completamente
ineficaz em um primeiro momento e provocou uma alteração nos indivíduos da população, potencializando-os.
e foi realizada em momento inapropriado, pois a população
da “praga” se mantinha abaixo do limite P. Essa aplicação
mostrou-se completamente ineficaz em um primeiro momento e provocou uma mutação que adaptou a população aos efeitos do produto.
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