FUVEST 2020 2ª fase | 05 e 06.01.2020
Resolução da prova dissertativa

Venha conhecer. Aqui é diferente!

QUESTÃO 1

Quarenta e seis anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz
Só vi esse registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital, tratando as queimaduras. Quando voltei para
casa, meu pai me mostrou a foto, recortada de um jornal vietnamita: “Aqui está sua foto, Kim”. Olhei a foto e, meu
Deus, como fiquei envergonhada! Como eu estava feia! E pelada! Todos estavam vestidos, e eu, uma menina, estava
sem roupa. Vi a agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva. Por que ele tirou aquela foto de mim? Era melhor não
ter tirado nenhuma! Eu era só uma criança, mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava,
mais eu precisava encarar minha tragédia.
(Kim Phuc Phan Thi, em depoimento a Ruan de Sousa Gabriel, 19 set. 2018. Disponível em: <https://epoca.globo.com/>)

a) Justifique o emprego das sentenças exclamativas, explicitando o motivo do espanto de Kim.
b) A partir da expressão “minha tragédia”, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento
trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho.
Respostas:
a) As sentenças exclamativas exprimem o sentimento de vergonha com sua aparência física, pelo fato de estar
pelada e se considerar feia. As frases exclamativas enfatizam a intensidade dos sentimentos que ela experimentou quando viu a foto.
b) Quando ela viu a foto pela primeira vez, ela se deu conta de que aquela imagem registrava a sua tragédia pessoal. Mas 46 anos depois, ao tornar a ver a foto, reconheceu que além de sua tragédia pessoal, registrava uma
tragédia coletiva, a de todos aqueles que haviam sido atingidos pelos horrores da guerra.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 2
A reinvenção da vírgula
No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da
segunda edição de suas Poesias Completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés do Garnier implorando para
que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria. Mas a gralha era mesmo
feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegara, o revisor deixou passar, e vocês imaginam no que deu.
No nosso caso, o erro não foi nada de mais, nem erro foi para falar a verdade, apenas um acréscimo besta de
pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da gramática normativa, e espeta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado, coisa de pouca monta, diria alguém, mas
suficiente para o autor sair bradando aos quatro ventos que lhe roubaram o ritmo da sentença. Um editor experiente
traria um cafezinho bem doce, a conter o ímpeto dramático do autor de primeira viagem, talvez caçoando, “deixa de
onda”, a lembrá-lo — valha-me Deus! — que ele não é nenhum Bruxo do Cosme Velho*. E assim lhe cortando as
asas antes do voo.
* Referente a Machado de Assis.
(Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/a-reinvencao-da-virgula/> – adaptado)

a) Qual o sentido da palavra “espeta”, destacada no texto, e qual o efeito que ela produz?
b) Explique o significado, no texto, da expressão “cortando as asas antes do voo”.
Respostas:
a) O sentido da palavra “espeta” é o de “cravar” ou “enfiar”. Com “espeta” no lugar de “coloca”, o efeito é pejorativo,
significando um ato desnecessário ou mera demonstração de preciosismo.
b) “Cortando as asas antes do voo” significa impedir que o “autor de primeira viagem” saia reclamando em público
de algo menos importante.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 3
Tenho utilizado o conceito de precariado num sentido bastante preciso que se distingue, por exemplo, do significado dado por Guy Standing e Ruy Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado urbano constituída
por jovens adultos altamente escolarizados com inserção precária nas relações de trabalho e vida social.
Para Guy Standing, autor do livro The Precariat: The New Dangerous Class, o precariado é uma “nova classe
social” (o título da edição espanhola do livro é explícito: Precariado: Una Nueva Clase Social). Ruy Braga o critica,
com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial que caracteriza o modo de produção
capitalista, isto é, o precariado pertence sim à classe social do proletariado, sendo tão somente o “proletariado precarizado”. (...) Por outro lado, embora Ruy Braga (no livro A Política do Precariado) esteja correto em sua crítica do
precariado como classe social exterior à relação salarial, ele equivoca-se quando identifica o precariado meramente
com o “proletariado precarizado”, perdendo, deste modo, a particularidade heurística do conceito capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo global.
(Giovanni Alves. O Que é Precariado?. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/> – adaptado)

a) Explique o processo de formação da palavra “precariado”, associando-o ao seu significado.
b) Qual a função sintática da expressão “com razão” e o seu sentido na construção do texto.
Respostas:
a) “Precariado” é uma palavra formada por derivação sufixal (precário + ado), significando uma parte (a camada
média) do proletariado urbano com inserção precária nas relações de trabalho e vida social.
b) “Com razão” é adjunto adverbial de modo (se relacionado à palavra “critica”) ou de causa (se relacionado à palavra “salientando”) e corrobora, na construção do texto, a posição do autor, Giovanni Alves, sobre a sua utilização
do “conceito de precariado”.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 4
O vídeo “Por que mentiras óbvias geram ótima propaganda” destaca quatro aspectos principais da propaganda
russa: 1) alto volume de conteúdo; 2) produção rápida, contínua e repetitiva; 3) sem comprometimento com a realidade; e 4) sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. Essencialmente, isso é o firehosing (fluxo
de uma mangueira de incêndio). O conceito foi concebido após cerca de seis anos de observação do governo de
Vladimir Putin. No entanto, é impossível não notar as semelhanças com as táticas discursivas de políticos ocidentais.
Para tentar inibir efeitos da tática, apenas rebater as mentiras disseminadas não é uma ação eficaz. Já mostrar
outra narrativa, tal como contar como funciona a criação de mentiras dos propagandistas, sim, seria um método mais
efetivo. De maneira simplificada, é o que o linguista norte-americano George Lakoff chama de verdade-sanduíche:
primeiro exponha o que é verdade; depois aponte qual é a mentira e diga como ela é diferente do fato verdadeiro;
depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa contradição. A ideia é tentar desmentir discursos
falsos sem repeti-los.
(Le Monde Diplomatique Brasil. Firehosing: a estratégia de disseminação de mentiras usada como
propaganda política. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/> – adaptado)

a) De que maneira o conceito de firehosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio?
b) Explique com suas palavras a metáfora “verdade-sanduíche” usada pelo linguista George Lakoff.
Respostas:
a) O conceito firehosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio por analogia principalmente entre os dois primeiros aspectos da propaganda russa: alto volume de conteúdo com alto volume de água;
produção rápida, contínua e repetitiva com rapidez e continuidade na emissão da água.
b) “Verdade-sanduíche” significa colocar duas vezes a verdade e, entre as duas exposições da verdade, colocar a
mentira, de modo a demonstrar como ela (a mentira) é diferente da verdade.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 5
Examine a capa da revista Superinteressante, publicada em julho de 2019.

a) Indique o duplo sentido presente na manchete de capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados.
b) Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido.

Respostas:
a) Há triplo sentido. A primeira possibilidade reside na leitura da manchete como uma única palavra: o substantivo
“paranoia”, ignorando-se a vírgula. A segunda, como duas palavras separadas. Nesse caso, também haveria duplo sentido: “para”, preposição, e “noia”, gíria usada para designar pessoa com algum transtorno mental, também
sem vírgula na norma culta. Na terceira leitura, “para”, verbo, sinônimo de “interrompe”, e “noia”, gíria na função
de vocativo, separada do verbo pela vírgula.
b) Na imagem, a cabeça, representada por rabiscos variados, sugere pessoa com necessidade de ajuda para problemas da mente. Isso está em coesão e coerência com o texto ao se referir às “armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais”, como também com a ambiguidade
contida na manchete.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 6
Adaptados a esse idioma que se transforma conforme a plataforma, os memes e textões dominaram a rotina
desta década como modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas,
relatar injustiças e até se informar. Entraram logo no vocabulário para além da internet: “virar meme”, “dar textão”.
Suas características também interferiram no jeito de compreender o mundo e expressar o que acontece à nossa volta. Viktor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF), os vê como manifestações
culturais de grande relevância para entender o período e, também, como “extravasadores de afetos”. (...)
Por mais que o textão seja “ão”, assim como o meme ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica Viktor
Chagas. Mesmo o textão mais longo na verdade é um textinho: faz parte da lógica do espaço em que circula.
(TAB UOL. Vim pelo meme e era textão. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/> – adaptado)

a) Retire do texto dois argumentos que justifiquem a caracterização de “memes e textões” como “extravasadores de
afetos”.
b) Em que sentido pode se afirmar que não há uma contradição no trecho “Mesmo o textão mais longo na verdade
é um textinho”?
Respostas:
a) “(...) modos de a gente rir (...)”
“(...) dividir descontentamentos (...)”
“(...) colocar o dedo em feridas (...)”
b) A contradição é apenas aparente pois, apesar de “textão” ser o aumentativo da palavra, como texto, é bem reduzido, sintético, típico dos dias atuais. Ganhou essa nomenclatura porque, no espaço em que circula, comparado
aos “memes”, é maior.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 7
“— Que farás se eu continuar a andar? — perguntou o Comissário.
— Das duas, uma: ou te prendo ou te acompanho. Estou indeciso. A primeira repugna-me, nem é justa. A segunda
hipótese agrada-me muito mais, mas não avisei na Base nem trouxe o sacador.
(...)
— Nunca me prenderias!
— Achas que não?
O Comissário deitou o cigarro fora.
— Que vais fazer a Dolisie, João?
Pela primeira vez, Sem Medo chamara-o pelo nome.”
(Pepetela. Mayombe)

a) Identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre Comissário e Sem Medo.
b) “Sem Medo” não é um apelido aleatório. Justifique a afirmação com base em elementos do desfecho do romance.

Respostas:
a) Realmente há uma mudança no modo como o Comandante tratava o Comissário. Pela primeira vez, como é
explícito no excerto da questão, Sem Medo chama seu camarada de luta pelo nome, João. Ondina, a noiva do
Comissário Político, também o chamava pelo nome. O evento diretamente relacionado a essa mudança de tratamento é a traição de Ondina. A moça, que era noiva do Comissário Político, deita-se com André, o burocrata do
Movimento. Ela envia, por meio do Chefe de Operações, uma carta relatando o ocorrido ao noivo, que se sente
transtornado com a notícia e decide ir ao encontro dela em Dolisie, sem pedir autorização do Comandante e, portanto, poderia ser considerado, pelo MPLA, como desertor. O Comandante, para não deixar o Comissário cometer
um ato impensado e irresponsável, tenta convencê-lo do contrário.
b) De fato, o apelido dado ao Comandante relaciona-se com as suas atitudes, especialmente no desfecho do romance. Na última ação do MPLA contra o exército português, o Comissário Político avança sozinho para um talude
com o intuito de se colocar à frente do inimigo, mas como a ofensiva não daria certo, já que uma “bazucada” dos
“tugas” rapidamente destruiria o seu refúgio, Sem Medo grita “MPLA avança” e corre, atirando uma granada ao
talude para confundir o inimigo e salvar o Comissário. No entanto, o Comandante é atingido no ventre pelo inimigo
e, heroicamente, falece. Assim, podemos concluir que Sem Medo faz jus ao apelido, já que deu a própria vida
para salvar a vida do Comissário.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 8
TEXTO 1
“Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam
um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a
companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; as suas galinhas produziam muito e
ele não comia um ovo, do que no entanto gostava imenso; vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida
dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular,
de reduzir tudo a moeda. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da
pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias,
olhando para todos os lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se, com os olhos, de tudo aquilo de que ele
não podia apoderar-se logo com as unhas.”
(Aluísio Azevedo. O Cortiço)

TEXTO 2
“(...) Rubião é sócio do marido de Sofia, em uma casa de importação, à Rua da Alfândega, sob a firma Palha & Cia.
Era o negócio que este ia propor-lhe, naquela noite, em que achou o Dr. Camacho na casa de Botafogo. Apesar de
fácil, Rubião recuou algum tempo. Pediam-lhe uns bons pares de contos de réis, não entendia de comércio, não lhe
tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes; o capital precisava do regime do bom juro e alguma
poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro; Rubião
não podia compreender os algarismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos da alfândega, nada;
mas, a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias, aconselhava o amigo que aproveitasse
a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo.”
(Machado de Assis. Quincas Borba)

a) Como o contraste entre os trechos “já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero
de acumular” e “não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação”, respectivamente sobre as personagens João
Romão e Rubião, reflete distintas linhas estéticas na prosa brasileira do fim do século XIX?
b) A partir das diferentes esferas sociais e práticas econômicas referidas nos fragmentos, trace um breve paralelo
entre as trajetórias dos protagonistas nos dois romances.

Respostas:
a) O contraste entre os trechos exemplificados na questão reflete duas linhas estéticas distintas na prosa brasileira
do final do século XIX: o Realismo de Machado de Assis e o Naturalismo de Aluísio Azevedo. O Cortiço é um
romance exemplar da visão cientificista dos autores naturalistas, em que as personagens são construídas a
partir de aspectos comportamentais que demonstram sua degradação moral, espiritual e física. Além disso, a
ambição, tão característica de João Romão, no excerto, é apresentada como patológica (“moléstia nervosa,
loucura”). No caso do romance Quincas Borba, a ausência de inclinação para o comércio de Rubião reflete
uma personagem construída de forma complexa e irônica, com profundidade psicológica, para demonstrar a
ingenuidade daquele que seria passado para trás pelo sócio.
b) João Romão é, segundo Antonio Candido, a primeira personagem da história da literatura brasileira a demonstrar
o processo de acumulação de capital. Por meio do roubo e da exploração da mão de obra de empregados e,
especialmente, de Bertoleza (sua “companheira-máquina”), ele enriquece ao longo da obra. Rubião, diferentemente de João Romão, de simples professor de Barbacena passa a capitalista ao se tornar o herdeiro universal
da fortuna de Quincas Borba. Porém, ele perde tudo para Cristiano Palha, seu sócio (que facilmente o engana),
e termina o livro pobre e louco.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 9
Observe as seguintes capas que o artista Santa Rosa desenhou para o livro Angústia, de Graciliano Ramos:
CAPA DA 2ª EDIÇÃO, 1941

CAPA DA 3ª EDIÇÃO, 1947

a) Comente o episódio figurado na capa de 1941, analisando a posição de Luís da Silva na cena.
b) Comente o episódio figurado na capa de 1947, analisando a posição de Luís da Silva na cena.

Respostas:
a) Na capa desenhada por Santa Rosa para a edição de 1941, do romance Angústia, de Graciliano Ramos, está
figurada a forma como Luís da Silva conheceu Marina, sua futura noiva.
Após a morte da antiga moradora, a moça e seus pais (D. Adélia e Seu Ramalho) vieram habitar a casa situada ao
lado da de Luís da Silva e a única separação entre os dois quintais era fornecida por uma frágil cerca de madeira
similar àquela que se encontra no desenho da capa.
Foi justamente neste ponto de tênue separação entre as duas residências que Luís viu pela primeira vez Marina
e começou a conversar com a nova vizinha. A situação evoluiu para um namoro e noivado frustrados pela interferência de Julião Tavares.
Na imagem apresentada, fica evidente o caráter ativo do protagonista na sedução da jovem mulher, que, ao mesmo tempo, participa e se esquiva dos desejos de Luís da Silva. Nesse sentido, a cerca, por mais frágil que seja,
simboliza uma interdição jamais superada.
b) Na capa da edição de 1947, figura-se, por sua vez, outro momento capital da narrativa presente em Angústia, de
Graciliano Ramos: o assassinato de Julião Tavares cometido por Luís da Silva, que, tomado de ciúmes, vingou-se
do “responsável” direto pelo fracasso da sua relação amorosa com Marina.
No entanto, cabe salientar que o enforcamento se realizou com a ajuda de um pedaço de corda recebido por Luís
da Silva como um presente de Seu Ivo e não pelo contato direto do braço do assassino com o pescoço da vítima.
Dessa forma, o leitor atento percebe uma estranha incongruência entre a capa e o conteúdo do livro, que poderia
produzir confusão na compreensão do que realmente se passou entre Luís da Silva e Julião Tavares.
Note-se ainda que, no desenho, a “angústia” de Luís da Silva diante do assassinato se confunde com a angústia
de Julião Tavares diante da morte.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 10
Considere os seguintes trechos:
(I)

Era um pedreiro de Naim (...). O açoite dos intendentes rasgara-lhe a carne; depois a doença levara-lhe a força,
como a geada seca a macieira. E agora, sem trabalho, com os filhos de sua filha a alimentar, procurava pedras
raras nos montes — e gravava nelas nomes santos, sítios santos, para as vender no Templo aos fiéis. Em véspera de Páscoa, porém, viera um Rabi de Galileia cheio de cólera que lhe arrancara o seu pão!...

(II) (...) E nós tivemos de fugir, apupados¹ pelos mercadores ricos, que, bem encruzados nos seus tapetes de
Babilônia, e com o seu lajedo bem pago, batiam palmas ao Rabi... Ah! Contra esses o Rabi nada podia dizer,
eram ricos, tinham pago! (...) Mas eu fui expulso pelo Rabi, somente porque sou pobre!
(III) (...) Bati no peito, desesperado. E a minha angústia toda era por Jesus ignorar esta desgraça, que, na violência
do seu espiritualismo, suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado, como a chuva benéfica por
vezes, fazendo nascer a sementeira, quebra e mata uma flor isolada.
1. Vaiados.
(Eça de Queirós. A Relíquia)

“Se quiséssemos recolher tudo o que já foi encontrado [da cruz de Cristo], daria para lotar um navio. O Evangelho conta que a cruz podia ser levada por um homem. Encher a Terra com tamanha quantidade de fragmentos de
madeira que nem 300 homens aguentariam levar é uma desfaçatez”, já afirmava o teólogo francês Jean Calvino,
profundamente cristão, em seu Tratado das Relíquias, publicado em1543. A observação de Calvino continua viva
cinco séculos depois. Os pedaços da chamada Vera Cruz, a cruz em que Jesus de Nazaré foi executado segundo
a tradição cristã, são considerados relíquias de primeira categoria pela Igreja Católica, mas aparentemente são tão
numerosos que dão a impressão de que Cristo foi um gigante crucificado em dois troncos de sequoias.
(Manuel Ansede. Fragmentos da cruz de Cristo dariam para “lotar um navio inteiro”. In: El País, Caderno Ciência. Mar. 2016 – adaptado)

a) Identifique as personagens que atuam como narradoras em cada um dos excertos de Eça de Queirós.
b) É possível afirmar que o romance A Relíquia endossa a perspectiva adotada por Manuel Ansede a respeito de
elementos pertinentes à tradição cristã? Justifique.
Respostas:
a) (I) Teodorico Raposo.
(II) O pedreiro de Naim.
(III) Teodorico Raposo.
Os três fragmentos pertencem ao terceiro capítulo de A Relíquia, de Eça de Queirós, em que se narra o longo
“delírio” do protagonista. Nesta fantástica viagem noturna, Teodorico teria misteriosamente retornado ao momento exato da Paixão de Cristo.
Estando no templo, em Jerusalém, enquanto Jesus é julgado, Teodorico (I) presencia as acusações de um velho
vendedor de objetos esculpidos em pedra (“o pedreiro de Naim”) e que teria sido expulso do lugar sagrado por
Jesus (II). A partir dessas imprecações, Teodorico lança comentários sobre o “equívoco” do Messias ao expulsar
do lugar sagrado os pobres mercadores, permitindo que os poderosos continuassem o seu vil comércio (III).
b) Sem dúvida alguma, o romance A Relíquia, de Eça de Queirós, endossa a perspectiva adotada por Manuel Ansede expressa no fragmento apresentado na questão.
Eça de Queirós, por meio do enredo apresentado no romance citado, denuncia a “beatice parva” de parcela expressiva de seus contemporâneos, cuja educação religiosa se baseava em uma aceitação crédula e ingênua dos
dogmas impostos pela Igreja Católica, entre eles o culto das relíquias de santos e do próprio Cristo. Culto que não
poucas vezes redundava em um verdadeiro comércio do Céu.
O melhor exemplo desse aspecto encontra-se na “relíquia” que Teodorico Raposo desejava entregar a sua tia,
D. Patrocínio das Neves, com o objetivo de garantir seus direitos de futuro herdeiro da fortuna da parente beata:
nada mais nada menos do que a “coroa de espinhos” usada durante a crucificação cristã e que, segundo o próprio
narrador-personagem, poderia ter sido facilmente substituída pela camisola de Miss Mary, metamorfoseada em
uma peça de vestuário de Santa Maria Madalena.
A simples suposição de Teodorico Raposo de que a troca dos objetos seria aceita sem questionamentos pelos
presentes na cerimônia revela o patamar alcançado pela “beatice parva” de uma nação atrasada e pouco esclarecida, como Portugal era concebido na perspectiva de Eça de Queirós e de seus companheiros da Geração
de 1870. Em suma, o escritor lusitano indigita, ao mesmo tempo, no romance em questão, a “beatice parva”, a
hipocrisia religiosa e a simonia.

Aqui você aprende. E passa.
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COMENTÁRIO SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO – FUVEST 2020
A prova de redação da Fuvest 2020, ao propor como tema “o papel da ciência no mundo contemporâneo”,
trouxe para reflexão uma questão atual, urgente e de extrema pertinência num momento histórico em que o saber
científico tem enfrentado perda de confiança global e as pesquisas acadêmicas no Brasil, perdas significativas de
financiamento público.
A proposta temática, similar aos perfis das provas de 2018 e de 2019, ofereceu uma boa coletânea de textos sobre
o problema abordado para apoiar um enunciado claro com destaque à expressão-síntese “o papel da ciência no
mundo contemporâneo”.
O texto 1, “As cobras”, uma tira de Luis Fernando Verissimo, leva ao questionamento dos efeitos de uma descoberta científica. Já o texto 2, de Oscar Sala, escrito em 1974, destaca a importância de incorporar a ciência como
elemento cultural para que se produza o progresso e a inovação tecnológica em benefício do bem civilizatório. O texto
3, a letra da canção “Quanta”, de Gilberto Gil, procura associar ciência e arte, ambas movidas pela inspiração, pela
descoberta, pela inventividade. O texto 4, escrito pelo cientista Carl Sagan, em 1996, pontua o grave risco de promover uma civilização dependente da ciência e tecnologia em todas as esferas do cotidiano e, ao mesmo tempo, manter
a ignorância sobre essa mesma ciência e a tecnologia dela resultante. Por fim, o texto 5, artigo de Alicia Kowaltowski,
reforça o caráter premonitório de Carl Sagan ao evidenciar, no comportamento de muitos cidadãos, o paradoxo de se
utilizar da ciência para negar a própria ciência.
A partir da leitura crítica dos elementos fornecidos pela coletânea, caberia ao candidato formular uma hipótese de
interpretação que orientasse o desenvolvimento de seu ponto de vista sobre o papel da ciência no conturbado contexto da sociedade contemporânea. Dentre as possibilidades de direcionamento do tema, podemos destacar:
– Partindo da metáfora criada por Carl Sagan, em sua obra O Mundo Assombrado por Demônios, a ciência seria
uma vela na escuridão a combater a ignorância, os pensamentos obscurantistas, os dogmatismos exacerbados.
Ela seria a luz civilizatória de fato, provendo o homem de saberes e de meios técnicos e tecnológicos para o seu
progresso material, intelectual e mesmo espiritual. No contexto atual, no entanto, a chama da ciência perde força
por conta da pseudociência, por interesses políticos e ideológicos. Essa crise de confiança no conhecimento científico, em parte fabricada, traz como consequência retrocessos às relações humanas e riscos ao bem-estar geral.
– A ciência, expressão elevada da cultura humana, é importante meio de progresso civilizatório. No entanto, não tem
recebido o merecido valor, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Movida pela razão e pelo
espírito criativo do homem, a ciência cumpre dois papéis essenciais: o estímulo ao progresso socioeconômico e a
desconstrução de retóricas mistificadoras. Como fator de progresso, há muito tempo a ciência tem dado mostras
em todas as esferas de atuação humana, contribuindo decisivamente, por exemplo, para superar os desafios da
saúde pública, para agilizar as formas de comunicação, para oferecer produtos de consumo mais eficientes. Já
como instrumento de desmistificação, ela é capaz, por exemplo, de demonstrar os limites da manipulação de informações do poder político, de evidenciar o valor da diversidade cultural ou de comprovar as ameaças à qualidade
de vida, resultantes de comportamentos de consumo pouco sustentáveis.
– A ciência, alinhada à tecnologia, alcançou tamanha presença em nosso cotidiano que aceitamos muito facilmente
o seu papel de promotora do progresso social e econômico. No entanto, outra face inconveniente do conhecimento
científico permanece à sombra, mais protegida de questionamentos e críticas. Esse paradoxo põe a ciência num
jogo de avanços e retrocessos. Por um lado, é preciso reconhecer o valor da ciência como estímulo ao desenvolvimento de saberes e meios técnicos e tecnológicos em todas as esferas de atuação humana, especialmente nos
dois últimos séculos. Por outro, é imperativo questionar o caráter pouco democrático da comunicação do fazer
científico. Nessa perspectiva, a ciência deixa de ser efetivamente um direito humano e corre o risco de servir a
interesses espúrios de ideologias políticas e de ideários mercantis, pouco atentos ao bem comum, ao progresso
civilizatório.
Certamente há outras linhas de argumentação. O mais importante, respeitado o eixo temático, é o sentido de unidade e de progressão presente na organização estrutural da dissertação, assim como a pertinência e consistência do
conteúdo selecionado para garantir a relevância do trabalho argumentativo.
Para finalizar, cumpre observar que o tema em destaque foi, de certo modo, abordado como conteúdo de aula
regular do curso, assim como de aula de revisão para a Fuvest.

Aqui você aprende. E passa.
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M01
A figura apresenta uma parte de uma tabela na qual cada linha e cada coluna seguem de acordo com o padrão representado.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

...

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

...

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

...

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

...

Com relação a essa tabela de números:
a) Escolha um quadrado 3 × 3 e, exibindo a soma de seus 9 números, verifique que o resultado é múltiplo de 9.
b) Um quadrado com 16 números tem por soma de todos esses números o valor de 1 056 (mil e cinquenta e seis).
Descubra o menor número desse quadrado.
c) A soma de todos os números de um quadrado n × n, com menor número igual a 4, é de 108 000 (cento e oito mil).
Qual é o valor de n?
Respostas:
a)

1

2

3

8

9

10

1+7

2+7

3+7

15

16

17

1 + 14

2 + 14

3 + 14

1

2

3

Soma = 3(1 + 2 + 3) + 3(7 + 14) = 18 + 63 = 81 e 81 = 9 ∙ 9;
portanto, o resultado é múltiplo de 9.

b) 4 [x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3)] + 4 (7 + 14 + 21) = 1 056 ⇒ 16x + 24 + 168 = 1 056 ⇒16x = 864 ⇒ x = 54.
O menor número é 54.
c) n [4 + 5 + 6 + ... + (n + 3)] + n [7 + 14 + 21 + ... + 7(n – 1)] = 108 000 ⇒
7n
n 7
⇒n∙ + ∙n +n∙
∙ (n – 1) = 108 000 ⇒ n2(n + 7 + 7n – 7) = 216 000 ⇒ 8n3 = 216 000 ⇒
2
2
⇒ (2n)3 = 603 ⇒ 2n = 60 ⇒ n = 30

Aqui você aprende. E passa.
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M02
O Floco de Neve de Koch (ou Estrela de Koch) é uma construção geométrica recursiva cujos primeiros passos se
desenvolvem da seguinte forma:
Passo 0: começa-se com um
triângulo equilátero de lados de
medida 1.

Passo 1: divide-se cada lado do
Passo 2: repete-se o procedimento
triângulo do Passo 0 em 3 segmentos descrito no Passo 1 em cada lado da
iguais e constrói-se um triângulo
figura obtida no passo anterior.
equilátero com base em cada
segmento do meio.

Os passos seguintes (Passo 3, Passo 4, Passo 5, ...) seguem o mesmo procedimento descrito no Passo 1, em cada
lado da figura obtida no passo anterior. Considerando os passos descritos e os próximos passos, responda:
Dado: log10 2

0,301

a) Qual é o número de lados da figura no Passo 3?
b) Qual é o perímetro da figura no Passo 5?
c) A partir de qual Passo o número de lados da figura supera 6 000 000 000 000 (seis trilhões)?
Respostas:
a) Passo 0

3 lados

Passo 1

12 lados

3 4 lados

Passo 2

48 lados

12 4 lados

Passo 3

3 43 lados

3 42 lados

192 lados

b) Medida de cada lado:
Passo 0
Passo 1
Passo 2

1
1
3
1
9

1 2
d n
3

1 5
No passo 5, a medida de cada lado é d n Como no passo 5 temos 3 45 lados, o perímetro é:
3
1 5 210 1024
3 45 d n
81
3
34
c) Passo n

3 4n lados

3 4n > 6 1012 ⇒ 4n > 2 1012 ⇒ 22n > 2 1012 ⇒ 2n log 2 > log 2 + 12 ⇒ 0,602n

12,301 ⇒ n > 20,43 ⇒ nmín

21

A partir do passo 21, o número de lados supera 6 trilhões.

Aqui você aprende. E passa.

FUVEST 2020 2ª fase | 05 e 06.01.2020
Venha conhecer. Aqui é diferente!

Resolução da prova dissertativa
M03

Um jogo educativo possui 16 peças nos formatos: círculo, triângulo, quadrado e estrela, e cada formato é apresentado em 4 cores: amarelo, branco, laranja e verde. Dois jogadores distribuem entre si quantidades iguais dessas peças,
de forma aleatória. O conjunto de 8 peças que cada jogador recebe é chamado de coleção.
a) Quantas são as possíveis coleções que um jogador pode receber?
b) Qual é a probabilidade de que os dois jogadores recebam a mesma quantidade de peças amarelas?
c) A regra do jogo estabelece pontuações para as peças, da seguinte forma: círculo = 1 ponto, triângulo = 2 pontos,
quadrado = 3 pontos e estrela = 4 pontos. Quantas são as possíveis coleções que valem 26 pontos ou mais?
Respostas:
a) C16, 8
b)

16!
8! 8!

C 4, 2 $ C12, 6
C16, 8

16 $ 15 $ 14 $ 13 $ 12 $ 11 $ 10 $ 9
8$7$6$5$4$3$2 $1
4!
12! 8! 8!
$
$
2! 2! 6! 6! 16!

12 870

6$8$7$8$7
16 $ 15 $ 14 $ 13

28
65

c) Coleções que valem 26 pontos ou mais:
– com 4 estrelas e 4 quadrados: 1 coleção
– com 4 estrelas, 3 quadrados e 1 círculo: C4, 3 · C4, 1 = 16 coleções
– com 4 estrelas, 3 quadrados e 1 triângulo: C4, 3 · C4, 1 = 16 coleções
– com 4 estrelas, 2 quadrados e 2 triângulos: C4, 2 · C4, 2 = 36 coleções
– com 3 estrelas, 4 quadrados e 1 triângulo: C4, 3 · C4, 1 = 16 coleções
Total = 1 + 3 · 16 + 36 = 85 coleções.

Aqui você aprende. E passa.
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M04
São dados:
uma circunferência S de centro O e raio 5;

quatro pontos X, Y, Z e W em S de tal forma que as retas tangentes a S nesses pontos formam um trapézio
ABCD, como na figura;
3
%
sen _BAW i = e CD = 15.
5
B

Y

C

X
Z
O
S
D

A
W

Determine:
a) a medida de AB;
b) a medida de AW e AX;
c) a área da região delimitada pelo trapézio ABCD.

Respostas:
B

Y

X

C

5
10

Z
O
5

A

W’

W

D

%
a) Seja a medida de BAW = 2 . Então, no triângulo retângulo ABW’ temos:
BW’
sen 2
& 3 10 & AB 50
AB
5 AB
3
%
%
b) No trapézio ABCD, temos BAW + ABY = 180° ⇒ 2 + 2 = 180° ⇒
retângulo em O. Seja AX = x e BX =
Então, x d

50
3

x n = 52 ⇒ x2 –

+

= 90° e, portanto, o triângulo ABO é

50
– x com AX > BX.
3

50
x + 25 = 0 ⇒ x = 15.
3

Logo, AX = 15 = AW.
50
95
c) Como o trapézio é circunscritível, temos BC + AD = AB + CD =
+ 15 ⇒ BC + AD =
e
3
3
(BC + AD) 10 95
47 5
S (ABCD) =
.
$5 =
=
3
2
3

Aqui você aprende. E passa.
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É dada a função f: [0,

R definida por f(x)

a) apresente três valores x

[0,

sen4 x + cos4 x, para todo x

para os quais f(x)

b) determine os valores x

[0,

para os quais f(x)

c) determine os valores x

[0,

para os quais

[0,

.

1.
5
.
8

1
3
f(x) + sen (2x)
2
8

5
.
8

Respostas:
a) f(0)
f( )

sen4 0 + cos4 0

04 + 14

sen4

04

π
fd n
2

+

sen4

cos4

π
π
+ cos4
2
2
0, x

b) sen4 x + cos4 x

x

[0,

Então: 2x
Logo, x
c) f(x)

1
2

14 + 04

1

ex

5 1
+
sen2 2x ⇒ sen2 2x
8
2

3
⇒
4

3
2
⇒ 2x [0, 2
π
2π
4π
ou 2x
ou 2x
ou 2x
3
3
3
π
π
2π
5π
ou x
ou x
ou x
.
6
3
3
6

sen4 x + cos4 x

1
3
f(x) + sen 2x
2
8
⇒

1

+

π
, temos f(x) 1.
2
5
5
⇒ sen2 x + cos2 x)2
+ 2 sen2 x cos2 x ⇒ 1
8
8

Portanto, para x

⇒ sen 2x

1

(–1)4

sen 2x

1

5π
3

sen2 x + cos2 x)2 – 2 sen2 x cos2 x

5
1
1
3
5
⇒
–
sen2 2x + sen 2x –
8
2
4
8
8
0 # 2x # 2r

(

π
6

2x

5π
π
⇒
6
12

x

1–

1
sen2 2x
2

0 ⇒ 2 sen2 2x – 3 sen 2x + 1

0⇒

5π
.
12

Aqui você aprende. E passa.
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Resolva os três itens abaixo:

a) Considere o conjunto formado pelos números complexos z que cumprem a condição Re(z) = Im(z). Cada elemento desse conjunto será objeto da transformação que leva um número complexo em seu conjugado. Represente
no plano complexo (ou plano de Argand-Gauss) da folha de respostas o conjunto resultante após essa transformação.
z–1
b) Determine o lugar geométrico dos pontos z do plano complexo tais que z ≠ –1 e para os quais
é um número
z 1
imaginário puro.
c) Determine as partes reais de todos os números complexos z tais que as representações de z, i e 1 no plano
complexo sejam vértices de um triângulo equilátero.
Respostas:
a)

Im(z)

Re(z)

z = x + yi (x, y R)
Re(z) = Im(z) & x = y & z = x + xi & z = x – xi (x
b) z = x + yi (x, y

R)

R)

2

2

z − 1 (x − 1) + yi ((x − 1) + yi) ((x + 1) − yi) (x − 1) + y + 2yi
=
=
=
2
2
2
2
z + 1 (x + 1) + yi
( x + 1) + y
( x + 1) + y
É imaginário puro se x2 + y2 – 1 = 0 e y ≠ 0.
O lugar geométrico é a circunferência de centro (0, 0) e raio 1, excluídos os pontos (1, 0) e (–1, 0).
c) (x, y), (0, 1) e (1, 0) são vértices de triângulo equilátero &
y=x
& x2 + (y – 1)2 = (x – 1)2 + y2 = (–1)2 + 12 & *
&
2
2
( x − 1) + y = 2
& (x – 1)2 + x2 = 2 & 2x2 – 2x – 1 = 0 & x
Re(z) = x

1! 3
2

1! 3
2

Aqui você aprende. E passa.
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Uma pessoa produz oscilações periódicas em uma longa corda formada por duas porções de materiais diferentes 1 e
2, nos quais a velocidade de propagação das ondas é, respectivamente, de 5 m/s e 4 m/s. Segurando a extremidade
feita do material 1, a pessoa abaixa e levanta sua mão regularmente, completando um ciclo a cada 0,5 s, de modo
que as ondas propagam-se do material 1 para o material 2, conforme mostrado na figura. Despreze eventuais efeitos
de reflexão das ondas.
P
material 1

material 2

a) Circule, dentre os vetores na folha de respostas, aquele que melhor representa a velocidade do ponto P da corda
no instante mostrado na figura.
b) Calcule a frequência e o comprimento de onda no material 1.
c) Calcule a frequência e o comprimento de onda no material 2.
Respostas:
a)

1
= 2 Hz
T
v
5
f ⇒ λ1 = 1
2, 5 m
f
2

b) T = 0,5 s ⇒ f =
v1 = λ1

c) f = 2 Hz (permanece a mesma)
v
4
v2 = λ2 f ⇒ λ2 = 2
2, 0 m
f
2

Aqui você aprende. E passa.
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F02
Um mol de um gás ideal monoatômico é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1/3.
Dados: Em um processo adiabático, não há troca de calor com o ambiente.
Energia interna por mol de um gás ideal monoatômico: U = 3RT/2.
Para o processo adiabático em questão, vale a relação PV5/3 = constante.
Com base nessas informações, responda:
a) O gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo? Justifique sua resposta.
b) Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases
ideais R e de T1.
c) Encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo.

Respostas:
a)

0– U⇒

Q– U

– U

Como a variação da energia interna do gás é negativa (a temperatura diminuiu), o trabalho realizado por ele é
positivo ⇒ expansão
b)

3
3
2
– R∆T = − R $ d − T1 n &
2
2
3

– U

c) :

p1 $ V1
T1

=

p2 $ V2
T2

&

V2
V1

5/3

= k & p $V
1
1

p2

3

:p$V

&fp p =f
1

V2

=

5/3

5

p2 T2 p2
=
$
$3
p1 T
p2
1
5/3

= p $V
2
2

p2

τ = R $ T1

3

p2

& p13 $ V15 = p32 $ V25 &
5

p2

−2

p

2
5
p & f p p = f p $ 3 p & f p p = (3) & p = (3)
V1
1
2
1
1

−5/2

Aqui você aprende. E passa.
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F03
A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é uma técnica de imagem por contraste na qual se utilizam marcadores
com radionuclídeos emissores de pósitrons. O radionuclídeo mais utilizado em PET é o isótopo 18 do flúor, que decai
para um núcleo de oxigênio-18, emitindo um pósitron. O número de isótopos de flúor-18 decai de forma exponencial,
com um tempo de meia-vida de aproximadamente 110 minutos.
A imagem obtida pela técnica de PET é decorrente da detecção de dois fótons emitidos em sentidos opostos devido
à aniquilação, por um elétron, do pósitron resultante do decaimento. A detecção é feita por um conjunto de detectores
montados num arranjo radial. Ao colidir com um dos detectores, o fóton gera cargas no material do detector, as quais,
por sua vez, resultam em um sinal elétrico registrado no computador do equipamento de tomografia. A intensidade
do sinal é proporcional ao número de núcleos de flúor-18 existentes no início do processo.
Dados: O elétron e o pósitron, sua antipartícula, possuem massas iguais e cargas de sinais opostos.
Relação de Einstein para a energia de repouso de uma partícula: E mc2.
Carga do elétron 1,6 10–19 C
Massa do elétron: m 9 10–31 kg
Velocidade da luz: c 3 108 m/s
1 eV 1,6 10–19 J
“Tempo de meia-vida”: tempo necessário para que o número de núcleos radioativos caia para metade do
valor inicial.
a) Após a realização de uma imagem PET, o médico percebeu um problema no funcionamento do equipamento e o
reparo durou 3h40min. Calcule a razão entre a intensidade do sinal da imagem obtida após o reparo do equipamento e a da primeira imagem.
b) Calcule a energia de cada fóton gerado pelo processo de aniquilação elétron-pósitron considerando que o pósitron e o elétron estejam praticamente em repouso. Esta é a energia mínima possível para esse fóton.
c) A carga elétrica gerada dentro do material do detector pela absorção do fóton é proporcional à energia desse fóton. Sabendo-se que é necessária a energia de 3 eV para gerar o equivalente à carga de um elétron no material,
estime a carga total gerada quando um fóton de energia 600 keV incide no detector.
Respostas:
1 n
1
Ii d n dn nº de vidas n
2
2
1
* 3h40min 220 min 2 vidas
2
2
If
1
1
d n
Ii
2
4

a) If

b) E1fóton
E1fóton
c)

Q TOTAL
e
QTOTAL

me c2

9 10–31 (3 108)2 (J)

8,1 10–14 J
E fó to n
3 eV

& QTOTAL 1, 6 $ 10 – 19 C $

600 $ 103 eV
3 eV

3,2 10–14 C

Aqui você aprende. E passa.
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F04
Em um ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude Q e sinais contrários, produzindo, na região entre as placas, um
campo elétrico que pode ser considerado uniforme, com módulo igual a 106 V/m. Uma partícula carregada negativamente, com carga de módulo igual a 10–9 C, é lançada com velocidade de módulo V0 igual a 100 m/s ao longo da
linha que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostrado na figura. A distância d entre as
placas é igual a 1 mm. Despreze os efeitos gravitacionais.
x

+Q
1

V0

E

d

2
x

–Q

a) Aponte, entre as trajetórias 1 e 2 mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula
na região entre as placas.
b) Sabendo que a massa da partícula é igual a 10 g, determine a que distância horizontal x a partícula atingirá uma
das placas, supondo que elas sejam suficientemente longas.
c) Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas,
perpendicularmente ao plano da página, para que a partícula, em vez de seguir uma trajetória curva, permaneça
movendo-se na mesma direção e no mesmo sentido com que foi lançada?
Respostas:
a) Trajetória 1.
b) (1) Aceleração: FE = m · a

x=
c)

FE

v0

10–2

x B

–
FM

2 (d /2)
a

v0

q $E m$a

q $E
m

`a
(2) x

&

10 0 $

10

–9

$ 10

10 $ 10

10

–3

10

5

6

–9

10 2 $ 10

10 5 m/s2
–4

m = 1,0 cm
FM

FE

q $ v0 $ B
B

E
v0

10

q $E
6

v/m

2

10 m/s
B = 104 T (para dentro do plano da figura)

Aqui você aprende. E passa.
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Resolução da prova dissertativa
F05

Em janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang’e 4 fez o primeiro pouso suave de um objeto terrestre no lado oculto da
Lua, reavivando a discussão internacional sobre programas de exploração lunar.
Considere que a trajetória de uma sonda com destino à Lua passa por um ponto P, localizado a 2/3 dTL do centro da
Terra e a 1/3 dTL do centro da Lua, sendo dTL a distância entre os centros da Terra e da Lua.
2/3 dTL

1/3 dTL

P

Terra

Lua
RL

Dados: O módulo da força gravitacional entre dois objetos de massas M e m separados por uma distância d é dado
GMm
por F
2
d
GMm
A energia potencial gravitacional correspondente é dada por U = −
.
d
Assuma a distância da Terra à Lua como sendo constante.
a) Considerando que a massa da Terra é cerca de 82 vezes maior que a massa da Lua, determine a razão FT/FL
entre os módulos da força gravitacional que a Terra e a Lua, respectivamente, exercem sobre a sonda no ponto P.
Ao chegar próximo à Lua, a sonda foi colocada em uma órbita lunar circular a uma altura igual ao raio da Lua (RL),
acima de sua superfície, como mostra a figura. Desprezando os efeitos da força gravitacional da Terra e de outros
corpos celestes ao longo da órbita da sonda:
b) determine a velocidade orbital da sonda em torno da Lua em termos da constante gravitacional G, da massa da
Lua ML e do raio da Lua RL.
c) determine a variação da energia mecânica da nave quando a altura da órbita, em relação à superfície da Lua, é
reduzida para 0,5 RL. Expresse seu resultado em termos de G, RL, ML e da massa da sonda mS.
Respostas:
G $ MT $ m
a) FT
2
2
e dTL o
3
G $ ML $ m

FL

e

2
1
dTL o
3

G $ MT $ m
1
&
9 2
$ dTL
4
G $ ML $ m
2
&
1 2
$ dTL
9
FT
FL

1 por &
Dividindo-se &
2 vem:

1 MT
$
4 ML

F
1
$ 82 & T
4
FL

20 , 5

b) FL = Rcp
G $ ML $ m
(2RL )

c)

− GM $ m
L

εm =

2 RL

i

εm

F

2

m $ Vs2
2 $ RL

=

∆εm =

m$
+

–G $ ML $ m
1, 5 $ RL

−G $ M $ m
L
3 $ RL

&

G $ ML
2 RL

2
m$
+

G $ ML
2 $ RL

Vs

=

4 $ RL

G $ ML

1, 5 RL
2

–f

−G $ M $ m
L

=

−G $ M $ m
L
4 $ RL

−G $ M $ m
L
3 $ RL

p &

∆εm = –

G $ ML $ m
12 $ RL

Aqui você aprende. E passa.
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F06
Uma equilibrista de massa M desloca-se sobre uma tábua uniforme de comprimento L e massa m apoiada (sem fixação) sobre duas colunas separadas por uma distância D (D < L) de modo que o centro da tábua esteja equidistante
das colunas. O ponto de apoio da equilibrista está a uma distância d (tal que D/2 < d < L/2) do centro da tábua, como
mostra a figura.
L

d

g
Tábua
A
Coluna

D

Coluna

Dados: Despreze as espessuras da tábua e da coluna.
Use g 10 m/s2.
a) Considerando que a tábua está em equilíbrio, faça um diagrama indicando todas as forças que atuam sobre a
tábua e seus respectivos pontos de aplicação.
b) Calcule o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua em relação ao ponto A (ponto de apoio
da tábua na coluna mais próxima da equilibrista). Escreva sua resposta em termos de grandezas mencionadas
no enunciado (M, L, m, D, d) e da aceleração da gravidade g.
c) Calcule a distância máxima dmáx. da equilibrista ao centro da tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio
estático. Considere os seguintes dados: comprimento da tábua: L 5 m; massa da tábua: m 20 kg, massa da
equilibrista: M 60 kg, distância entre as colunas: D 3 m.
Respostas:
a)

→

→

NB

NA

B

A
→

→

PT

Ne

NB : Normal aplicada pela coluna no ponto B.
NA : Normal aplicada pela coluna no ponto A.
PT : Peso da tábua aplicada no seu centro de gravidade.
Ne : Normal aplicada pela equilibrista no contato com a tábua.
b)
A
PT

MA

PT $

MA

Ne

D
D
– Ne $ e d – o
2
2

m $ g$

D
D
–M $ g$ e d – o
2
2

c) Na iminência de tombamento, NB
MA

0&M g

20 1,5
dmáx

D
– M g e dmá x
2

0.
D
o
2

0

60 (dmáx – 1,5)
2m

Aqui você aprende. E passa.
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Resolução da prova dissertativa
Q01

As concentrações de alguns íons em amostras de água estão representadas nos gráficos a seguir. A origem de cada
amostra (1, 2 e 3) foi omitida, mas pode corresponder a: amostra de água do mar; amostra de água de chuva numa
região costeira; amostra de água doce de rio.

(Maria Lúcia A. Moura Campos. Introdução à Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos. Editora tomo, 2010)

a) O bicarbonato na água pode vir de diferentes fontes. Cite uma fonte de bicarbonato comum às três amostras.
b) Preencha a tabela da folha de respostas com a correspondência entre as amostras 1, 2 e 3 e o ambiente em que
foram coletadas.
É esperado que a concentração de íons cloreto na água coletada da chuva em um ambiente continental seja
igual, maior ou menor à de ambientes costeiros (ambos sem poluição)? Justifique sua resposta.
Respostas:
a) Uma fonte de bicarbonato comum é a dissolução de CO2 em água, segundo a equação:
−
+
+ H O ? HCO
+H
CO
2 (g)

b)

Ambiente
Amostra

gua do mar
3

2

( )

3 (a q)

gua de chuva em região costeira
2

(a q)

gua doce de rio
1

c) É esperado que a concentração de cloreto seja menor em água de chuva de ambiente continental do que a de um
ambiente costeiro, pois, devido à maresia, há partículas de NaCl dispersas na atmosfera do ambiente costeiro.
A chuva acaba dissolvendo esse sal, aumentando a concentração de cloreto nessa solução.

Aqui você aprende. E passa.
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Resolução da prova dissertativa
Q02

O experimento conhecido como “chuva de ouro” consiste na recristalização,
à temperatura ambiente, de iodeto de chumbo (PbI2). A formação desse sal
pode ocorrer a partir da mistura entre nitrato de chumbo (Pb(NO3)2) e iodeto
de potássio (KI). Outro produto dessa reação é o nitrato de potássio (KNO3)
em solução aquosa.
Tanto o Pb(NO3)2 quanto o KI são sais brancos solúveis em água à temperatura ambiente, enquanto o PbI2 é um sal amarelo intenso e pouco solúvel
nessa temperatura, precipitando como uma chuva dourada.
Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em dois frascos. Em
ambos, 100 mL de solução 0,1 mol · L–1 de Pb(NO3)2 e 100 mL de solução
0,2 mol · L–1 de KI foram misturados. Ao primeiro frasco foi também adicionado 20 mL de água destilada, enquanto ao segundo frasco foi adicionado
20 mL de solução 0,1 mol · L–1 de iodeto de sódio (NaI).
A tabela a seguir apresenta os dados de solubilidade dos produtos da reação
em diferentes temperaturas.
Solubilidade em água em diferentes temperaturas (g · L–1)

Massa molar
(g · mol–1)

4°C

32°C

80°C

Pbl2

461,0

0,410

0,922

3,151

KNO3

101,1

135

315

1 700

Responda aos itens a seguir considerando os dados do enunciado e o equilíbrio químico de solubilidade do iodeto
de chumbo:
PbI2(s)

? Pb (2aq )

2 l(– aq )

a) Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo.
b) Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter o PbI2 sólido e seco, foi recomendado que, após
a precipitação, fosse realizada uma filtração em funil com papel de filtro, seguida de lavagem do precipitado com
água para se retirar o KNO3 formado e, na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso,
para se obter a maior quantidade do PbI2, é mais recomendado o uso de água fria (4°C) ou quente (80°C)?
Justifique.
c) Encontre a constante do produto de solubilidade (KPS) do iodeto de chumbo a 32°C.
Respostas:
a) Ao colocar 20 mL de solução 0,1 mol/L de NaI no segundo frasco, ocorre uma diminuição da concentração de
iodeto. Com a diminuição da [I–], o equilíbrio se desloca no sentido da dissolução do PbI2. Portanto, inibe a formação do sólido amarelo.
b) Segundo a tabela de solubilidade, a dissolução do PbI2 é endotérmica. Assim, é mais recomendado o uso de água
fria para inibir a dissolução do PbI2, mantendo-o o máximo possível na forma sólida.
−3
c) 1 mol PbI2 ________ 461 g
3 x = 2 $ 10 mol
x ________ 0,922 g
PbI2 (s)
diss.

?

2 · 10–3 mol/L

2+

−

Pb(a q) + 2 I(a q)
—

—

forma
—
2 · 10–3 mol/L
4 · 10–3 mol/L
KPS = [Pb2+] · [I–]2 & KPS = 2 · 10–3 · (4 · 10–3)2 &
& KPS = 2 · 10–3 · 16 · 10–6 &
& KPS = 32 · 10–9 &
& KPS = 3,2 · 10–8

Aqui você aprende. E passa.
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Q03

O médico Hans Krebs e o químico Feodor Lynen foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina
em 1953 e 1964, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de
açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da
Química Orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima (E) específica:
H
R1

H

C

C

H

H

R2

H

H

E1

C

C

R1

(I)

E2

R1

R2
(II)

H

OH

C

C

H

H
(III)

R2

E3

(IV)

Dados: Considere R1 e R2 como cadeias carbônicas saturadas diferentes, contendo apenas átomos de carbono e
hidrogênio.
a) Complete, no espaço determinado na folha de respostas, a fórmula estrutural do produto (IV) formado pela oxidação do álcool representado na estrutura (III).
b) Identifique pelo número qual das espécies (I, II ou III) possui isomeria geométrica (cis-trans) e desenhe os isômeros.
c) Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por (III) serão bastante solúveis em
água, enquanto, se R1 e/ou R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos representados por (III) serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Por outro lado, os compostos representados por (I) e (II) serão pouco solúveis
ou insolúveis em água independentemente do tamanho das cadeias. Explique a diferença do comportamento
observado entre as espécies (I) e (II) e a espécie (III).
Respostas:

R2

isômero cis

—

C—
—C

R1

—

R1

H

—

H

C—
—C

R2

—

H

—

Número da espécie: II

—

(IV)

b)

—

H
O
|
||
R1 — C — C — R2
|
H

—

a)

H

isômero trans

c) Tanto (I) quanto (II) são hidrocarbonetos, de natureza apolar, e não interagem muito bem com compostos polares
como a água. Por isso são insolúveis ou pouco solúveis em água, independentemente do tamanho de R1 e R2.
Já o composto (III) apresenta uma hidroxila capaz de interagir com água por ligação de hidrogênio.
Quanto menores as cadeias R1 e R2, maior o caráter polar de (III), maior sua interação com água, maior sua solubilidade.

Aqui você aprende. E passa.
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Q04

O lítio foi identificado no século XIX a partir das observações do naturalista e estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva. Em 2019, esse elemento ganhou destaque devido ao Prêmio Nobel de Química, entregue aos pesquisadores
John Goodenough, Stanley hittingham e Akira oshino pelas pesquisas que resultaram na bateria recarregável de íon
lítio. Durante o desenvolvimento dessa bateria, foi utilizado um eletrodo de CoO2(s) (semirreação I) em conjunto com
um eletrodo de lítio metálico intercalado em grafita (LiC6(s)) (semirreação II) ou um eletrodo de lítio metálico (Li(s))
(semirreação III).
I. CoO2(s) + Li(aq ) + 1 e–
II. Li(aq ) + C6(s) + 1 e–
III. Li(aq ) + 1 e–

LiCoO2(s)
LiC6(s)

Li(s)

Dados: massas molares (g mol–1): Li 7; O
em massa de Al na petalita: 8,8 .

E0

+1,00 V

E0

–2,84 V

E0

–3,04 V

16; Na

23; Al

27; Si

28.

Considerando essas semirreações:
a) Escreva a reação global da bateria que utiliza o lítio metálico como um dos eletrodos.
b) Indique qual dos dois materiais, lítio metálico ou lítio metálico intercalado em grafita, será um agente redutor mais
forte. Justifique com os valores de potencial de redução padrão.
Em 1800, José Bonifácio descobriu o mineral petalita, de fórmula XAlSi4O10 (na qual X é um metal alcalino). Em
1817, ao assumir que X Na, o químico sueco Johan Arfwedson observou que a petalita apresentaria uma porcentagem de metal alcalino superior ao determinado experimentalmente. Ao não encontrar outros substitutos conhecidos
que explicassem essa incongruência, ele percebeu que estava diante de um novo elemento químico, o Lítio (Li).
c) Explique, mostrando os cálculos, como a observação feita por Arfwedson permitiu descobrir que o elemento novo
era o Lítio.
Respostas:
0

+

a) Li(s) " Li(a q) + 1 e
+

−
−

Co O2 (s) + Li(a q) + 1 e " LiCo O2 (s)
Li(s) + Co O2 (s) " LiCo O2 (s)
b) Lítio metálico, pois o íon Li+ apresenta menor potencial de redução.
c) Petalita com sódio:
NaAlSi4O10
322 g ________ 100
27 g ________ x
x 8,3 de Al
Petalita com lítio:
LiAlSi4O10
306 g ________ 100
27 g ________ y
y 8,8
A petalita composta por lítio é a que apresenta 8,8

de alumínio.

Aqui você aprende. E passa.
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Q05
Arla 32 é uma solução de aproximadamente 32 g de ureia (H2NCONH2) em 100 mL de água utilizada em veículos
a diesel para diminuir as emissões de óxidos de nitrogênio (NO e NO2), que podem causar problemas ambientais
quando em excesso na atmosfera. A solução de Arla, ao ser adicionada aos gases de escape do motor, em alta temperatura, forma amônia (reação I). Em uma segunda etapa, a amônia formada reage com NO2 e gera gás nitrogênio
e água (reação II).
I. H2NCONH2(aq) + H2O(
II. 8 NH3(g) + 6 NO2(g)

2 NH3(g) + CO2(g)

)

7N2(g) + 12 H2O(g)

Dados: Considerar todas as reações com 100% de rendimento.
Massas molares: ureia = 60 g · mol–1; NO2 = 46 g · mol–1
Distribuição eletrônica: H: 1s1; C: 1s2 2s2 2p2; N: 1s2 2s2 2p3; O: 1s2 2s2 2p4
a) Escreva a fórmula de Lewis da ureia.
b) Calcule quantos litros de solução de Arla 32 são necessários para consumir todo o NO2 produzido em uma viagem de 100 km, considerando que a quantidade de NO2 formado por esse veículo é de 460 mg por km rodado.
Indique os cálculos.
c) Considerando que a reação entre NH3 e NO forma os mesmos produtos que a reação II, o volume gasto de Arla
32 para consumir o NO seria menor, igual ou maior ao usado para consumir uma mesma quantidade em mol de
NO2? Justifique mostrando a reação entre NH3 e NO.
Respostas:
a)

O
C
H

b)

N

N

H

H

4 CO (NH2) 2

H

4 H2O

"

6 NO2 " 7 N2

8 NH3

8 NH3

4 CO2

1 2 H2O
8
6 NO2 " 7 N2 8 H2O

4 CO (NH2) 2

4 CO2

4 mol

6 mol
____
4 · 60 g
6 · 46 g
m ______ 46 g
m = 40 g ureia
32 g ________ 100 mL
40 g ________ V
V = 125 mL
V = 0,125 L
c)

2 CO (NH2) 2
4 NH3

2 H2O

6 NO " 5 N2

2 CO (NH) 2

" 4 NH3

6 H2O
4
6 NO " 5 N2 4 H2O

2 CO2

2 CO2

É necessário menor volume de Arla 32, pois a proporção entre ureia e NO2 é 2 para 3, enquanto de ureia e NO é
1 para 3.

Aqui você aprende. E passa.
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Resolução da prova dissertativa
Q06

Muitos metais (Mn+) em água, dependendo do pH da solução, formam hidróxidos (M(OH)n) insolúveis.
Esse comportamento pode ser descrito pela equação (I), que relaciona o valor de pH com o logaritmo da concentração do metal (log [Mn+]), para uma dada temperatura, em que KPS é a constante do produto de solubilidade do
hidróxido do metal.
Equação (I): log [Mn+] = log (Kps) + 14n – n(pH)
log [Mn+](mol.L–1)

0

Ti4+ Xn+ Cr3+

Mg2+

Ca2+

–1
–2
–3
–4
–5

0

2

4

6

pH

8

10

12

14

O comportamento da equação (I) é representado no gráfico, no qual as linhas mostram o valor de pH e log [Mn+] em
que se inicia a precipitação de cada um dos metais. Em condições mais alcalinas do que a apresentada na linha de
cada metal, será observada a espécie insolúvel como hidróxido e, em condições mais ácidas do que a apresentada
na linha, será observada a espécie em sua forma solúvel.
a) Pinte, no gráfico da folha de respostas, a região onde o Cr3+ se encontra na forma solúvel e o Ti4+ se encontra na
forma de Ti(OH)4 insolúvel.
b) As linhas que representam Mg2+ e Ca2+ possuem a mesma inclinação, mas diferem da inclinação das linhas que
representam Cr3+ e Xn+, que possuem a mesma inclinação entre si. Indique a carga n de Xn+ e justifique com
base na equação (I).
c) Indique qual das espécies têm maior valor de KPS: Ca(OH)2 ou Mg(OH)2. Justifique com base nas informações
dadas.
Respostas:

log [Mn+](mol.L–1)

a)
0

Ti4+ Xn+ Cr3+

Mg2+

Ca2+

–1
–2
–3
–4
–5

0

2

4

6

[Ca2+]=

pH

8

10

12

b) log
log KPS + 14 · 2 – 2 · pH
’ + 14 · 2 – 2 · pH
log [Mg2+]= log KPS

14

4

ambas as equações de reta apresentam coeficiente angular –2, sendo
2 o módulo da carga dos dois íons. Como a reta de Xn+ apresenta a mesma
inclinação de Cr3+, conclui-se que a carga n de X+ é igual a do Cr3+, isto é,
igual a b.

c) Ca2+: log [Ca2+] = 0 & pH = 12
0 = log KPS(Ca(OH) ) + 14 · 2 – 2 · 12
2
log KPS(Ca(OH) ) = – 4 &KPS(Ca(OH) ) = 10–4
2

Mg2+:

2

[Mg2+]

log
= 0 & pH , 9
O = log KPS(Mg(OH) ) + 14 · 2 – 2 · 9
2
log KPS(Mg(OH)2) = 10 & KPS(Mg(OH) ) , 10–10
2
Ca(OH)2 tem maior valor de KPS.

Aqui você aprende. E passa.
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B01
Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na idade adulta. A indústria de laticínios
beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja
digerida antes de ser consumida, gerando, assim, os produtos lácteos sem lactose.
a) Considerando que o pH ótimo para funcionamento da lactase é de aproximadamente 7,5, em que região do
sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima?
b) A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Uma mutação (C para T) na
região destacada na tabela aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte europeu e foi conservada,
resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e consequente permanência da habilidade de
digerir a lactose. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de
herança da característica “Tolerância à lactose na idade adulta”?
Indivíduo

Fenótipo

1

Tolerante à lactose

2

Tolerante à lactose

3

Tolerante à lactose

4

Intolerante à lactose

Sequência (19 mil nucleotídeos antes do primeiro éxon)
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGTCCCTGG
Alelo 1 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG
Alelo 2 cromossomo 2: TAAGATAATGTAGCCCCTGG

c) Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura (organismo eucariótico) são utilizadas para
a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase
de levedura para que ele possa ser expresso em bactérias. Justifique sua resposta.

Respostas:
a) No duodeno.
b) A região 1 é íntron.
O padrão de herança é autossômica dominante.
c) A eliminação dos íntrons, porque procariontes não apresentam enzimas para realizar o splicing.

Aqui você aprende. E passa.
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B02
Em um cerrado campestre bem preservado, ocorre a teia trófica representada no esquema.

a) Cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico, especificando quais são eles.
b) Cite cinco espécies de uma cadeia alimentar que faça parte dessa teia. Desenhe um esquema da pirâmide de
energia desse ambiente.
c) Com relação à dinâmica dessa teia alimentar, descreva o efeito indireto da extinção local do bem-te-vi sobre a
população do predador de topo dessa teia (ou seja, aquele que preda sem ser predado por nenhum outro componente da teia). Caso o capim-cabelo-de-porco venha a sofrer uma grande queda em sua biomassa, qual interação
biológica seria esperada entre os consumidores primários que se alimentam desse recurso?
Respostas:
a) Jararaca-pintada – consumidor secundário (3 nível trófico) e consumidor terciário (4 nível trófico).
b) Lobeira, gafanhoto-verde, rã-manteiga, jararaca-pintada e lobo-guará.

c) A extinção dos bem-te-vis provoca aumento na população dos gafanhotos e, consequentemente, nas populações
de rã-manteiga, teiú, jararaca-pintada e lobo-guará. A interação é a competição interespecífica.

Aqui você aprende. E passa.
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O catabolismo de proteínas e ácidos nucleicos gera grupos aminos que, quando acumulados no organismo, são
tóxicos e precisam ser excretados na forma de ácido úrico, amônia ou ureia.
a) Ordene ácido úrico, amônia e ureia do mais para o menos tóxico, considerando os animais em geral.
b) Dentre os três compostos, qual é o mais abundante na excreção de um peixe ósseo de água doce e qual é o mais
abundante na urina do ser humano?
c) Há uma relação entre a osmolaridade sanguínea (i), a secreção do hormônio antidiurético (ADH) (ii), o volume
reabsorvido de água (iii) e o volume de urina (iv).
O que ocorre com os itens (i) a (iv) quando uma pessoa bebe água excessivamente? Responda diretamente na
tabela da Folha de Respostas se cada item “aumenta” (-) , “diminui” (.) ou “permanece inalterado” ( ) .
Respostas:
a) Amônia, ureia e ácido úrico.
b) Peixe – amônia;
ser humano – ureia.
c)
Item

, ,

(i) osmolaridade sanguínea
(ii) secreção do hormônio antidiurético (ADH)
(iii) volume reabsorvido de água
(iv) volume de urina

Aqui você aprende. E passa.
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B04
Analise os gráficos relativos ao comportamento de plantas sujeitas a diferentes condições ambientais:

a) Em relação ao gráfico I, em que horário aproximado do dia se espera maior quantidade de estômatos abertos?
b) Considerando os gráficos II e III, como representativos de indivíduos da mesma espécie, indique aquele associado a plantas em estresse hídrico e aquele associado à maior taxa de fotossíntese no período de maior luminosidade.
c) Pela análise do gráfico IV, qual planta cresce melhor na sombra? Qual é a intensidade mínima de luz, aproximadamente, para que a planta B consuma mais CO2 do que produza?
Respostas:
a) 13 h.
b) Estresse – gráfico III
Maior taxa de fotossíntese – gráfico II
c) Planta A – melhor na sombra.
Intensidade luminosa aproximadamente superior a 3.

Aqui você aprende. E passa.
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B05
A curva do gráfico mostra a variação da altura média de plantas durante a sucessão primária, em uma área na
qual a vegetação nativa, de floresta tropical úmida, foi totalmente destruída pelo derrame de lava de um vulcão. No
início da sucessão, o solo era composto por rocha nua (lava consolidada). Na parte superior do gráfico, estão representadas três fases da sucessão (1, 2 e 3).
1
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Fases
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a) Cite um grupo de organismos pioneiros que possa ter predominado na fase 1 da sucessão.
b) No gráfico de sua Folha de Respostas, desenhe uma curva que represente a tendência quanto à biomassa da
comunidade vegetal em relação ao tempo decorrido durante essa sucessão, indicando sua fase climáxica.
c) A que se deve o aumento na altura média das plantas na fase 2 e sua estabilização na fase 3? Em qual(is) fase(s)
da sucessão apresentada(s) no gráfico a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por meio da fotossíntese
é semelhante à quantidade de oxigênio utilizado por elas na respiração?
Respostas:
a) Liquens.

biomassa vegetal

b)

0

0

5

10

15

20

25

30
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c) Profundidade do solo. A estabilização na fase 3, que é o clímax, se deve à presença de espécies de maior porte.
O equilíbrio entre a liberação e o consumo de oxigênio se dá na fase 3 (clímax).

Aqui você aprende. E passa.
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B06
Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os
cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e destino de esgotos domésticos nos municípios vizinhos e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas (nocivas à saúde
humana) do grupo dos dinoflagelados, segundo o gráfico abaixo.

nov dez jan fev mar abr mai jun
2018
2019

jul

Abundância de dinoflagelados (célula / litro de água do mar)
Pluviosidade (mm de chuva)
Contagem de coliformes fecais (CF / litro de água do mar)

a) Qual é o mês de ocorrência da maré vermelha?
b) Como esse aumento da concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa e como ela pode evitar
uma intoxicação?
c) Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados no evento de
maré vermelha? E para seu rápido declínio?
Respostas:
a) Março.
b) As toxinas produzidas pelos dinoflagelados chegam aos seres humanos através das cadeias alimentares, como
indicado abaixo:
moluscos
crustáceos
seres humanos
peixes
A intoxicação pode ser evitada durante o período de explosão dos dinoflagelados não se alimentando de produtos
de origem marinha.
dinoflagelados

zooplâncton

c) O aumento da pluviosidade acarreta maior transporte de material fecal para o mar, demonstrado pelo aumento de
coliformes fecais no oceano. Esse material fecal, ao ser decomposto, fertiliza a água, o que favorece a proliferação dos dinoflagelados. O declínio na população de dinoflagelados se deve ao processo inverso com queda na
pluviosidade e menor transporte de material fecal ao mar.

Aqui você aprende. E passa.
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G01
A minissérie de TV com cartaz ao lado é uma ficção que remete à história de
um dos piores desastres nucleares que ocorreram no século XX: a explosão na
usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia sob domínio soviético, em 26 de abril
de 1986. Em razão de problemas operacionais e de projeto, um dos reatores da
usina lançou uma nuvem na atmosfera, atingindo outras partes da então União
Soviética e regiões da Europa Ocidental.
Apesar de relevante, Chernobyl corria o risco de desaparecer na névoa do passado da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que novas gerações cresciam com
seus próprios traumas. Para os ucranianos, é conflito sempre presente com a
Rússia.
(Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/>)

a) Aponte a causa dos impactos na saúde humana sugerida no cartaz.
b) Cite e explique um aspecto positivo do uso da energia nuclear.
c) Qual a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto
da Guerra Fria?

Respostas:
a) A causa dos impactos na saúde humana é a emissão de radiação, decorrente do vazamento de reatores de usinas nucleares.
b) Dentre os muitos usos positivos da energia nuclear, podemos citar o medicinal, com tratamentos radioterápicos
para contenção de tumores, assim como os diagnósticos por imagem; além disso, outro uso comum e positivo é
a obtenção de energia elétrica em usinas nucleoelétricas, por meio da fissão nuclear do urânio.
c) A energia nuclear foi muito desenvolvida durante o período da Guerra Fria, pois seu uso militar (mísseis, propulsão de veículos militares, ogivas etc) desencadeou uma escalada de avanços de um polo e de outro, na intenção
de demonstrar o poderio de cada bloco, no que ficou conhecido como o processo “da paz armada”.

Aqui você aprende. E passa.
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Introduzido nos anos 1990, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria ao envelhecimento da população, visando à sustentabilidade financeira da previdência. Assim, cada aumento da expectativa de vida implica em
aumento do tempo necessário de contribuição para manutenção do mesmo valor do benefício. (...) Ao desconsiderar
as diferenças raciais em relação à expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no
Brasil. Tal evidência não pode ser ignorada pelas políticas públicas, sob o risco de ficar cada vez mais distante a
meta de alcançar um país mais justo.
(Disponível em: <http://dssbr.org/site/2012/01/fator-previdenciario-fator-de-discriminacao-racial/>)

Pirâmide etária da população residente de cor ou raça
branca, segundo faixas etárias selecionadas e sexo,
Brasil, 2008
Homens

Mulheres

80 ou mais
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
6,0

4,0

2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Pirâmide etária da população residente de cor ou raça
preta e parda, segundo faixas etárias selecionadas e sexo,
Brasil, 2008
Homens
80 ou mais
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
6,0

Fonte: IBGE, microdados PNAD
Tabulações LAESER: Fichário das Desigualdades Raciais

Mulheres

4,0

2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Fonte: IBGE, microdados PNAD
Tabulações LAESER: Fichário das Desigualdades Raciais

a) Numa pirâmide etária, que aspecto visual (em relação à sua forma) permite estimar a proporção da população
idosa em relação ao total da população?
b) Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as pirâmides
etárias.
c) Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que “o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil”.
Respostas:
a) É o aspecto do topo da pirâmide (com idosos) em relação ao meio (adultos) e à base (jovens).
b) Entre eles se destacam a renda e a escolaridade. Quanto maiores esses índices, maior o acesso aos bens e
serviços públicos e privados de saúde que influenciam no aumento da expectativa de vida e na redução da mortalidade infantil, observáveis no topo e na base das pirâmides, respectivamente.
c) A pirâmide de pretos e pardos indica uma menor expectativa de vida. Dessa forma, com o fator previdenciário,
terão de trabalhar por mais tempo para gozar o benefício sem o redutor que tal fator impõe, além de recebê-lo por
menos tempo.

Aqui você aprende. E passa.
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G03

(Disponível em: <www.iucn.org> – adaptado)

Consiste em uma área úmida, definida como “ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés”.
(Schaeffer-Novelli, 1995)

a) Qual é o ecossistema representado em destaque no mapa e descrito no excerto?
b) Aponte as razões da ocorrência desse ecossistema na faixa destacada do mapa e explique uma de suas funções
ambientais.
c) Cite e explique dois fatores antrópicos que ameaçam esse ecossistema no Brasil.
Respostas:
a) Trata-se dos mangues.
b) A área destacada é intertropical, com temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica e alta luminosidade. Sua
principal função ambiental é ser berçário natural de espécies marinhas e aves, pois concentra muitos nutrientes
orgânicos e minerais, além de proteção contra predadores, devido à presença de uma grande densidade de raízes, inclusive as “aéreas”.
c) Ocupação por especulação imobiliária, tanto de condomínios de luxo e resorts quanto para moradias populares,
como palafitas etc.
Outra ação antrópica é a poluição hídrica, que pode ser vinculada à ocupação ou não, podendo ser oriunda de
áreas urbano-industriais mais continentais.

Aqui você aprende. E passa.
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G04
A Renca (Reserva Nacional do Cobre e Associados) é uma área de 46 450 km2 criada em1984 que comporta diversos tipos de jazidas minerais, onde a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) detém exclusividade
na condução de trabalhos de pesquisa geológica, determinando a viabilidade quanto às atividades de extração. Há
séculos, essa área é ocupada por povos originários que tiveram em suas terras a prospecção mineral. A demarcação
das terras indígenas nessa área teve início somente a partir da década de 1990.

(Disponível em: <https://www.socioambiental.org/> – adaptado)

a) Cite uma aplicação econômica de um dos minérios que podem ser encontrados na região.
b) Utilizando a legenda do mapa, destaque dois conflitos sociais passíveis de ocorrência na região.
c) Cite e explique dois tipos de impactos ambientais decorrentes da exploração minerária.
Respostas:
a) O cobre é largamente utilizado como condutor de eletricidade e em várias ligas metálicas.
b) Nas TI e PI, têm ocorrido conflitos entre povos indígenas e garimpeiros que invadem essas áreas.
Nas FES e na RESEX, há conflitos entre populações tradicionais e o poder público com madeireiros ilegais.
c) O desmatamento, que impacta a biodiversidade amazônica e acelera processos erosivos, e a poluição hídrica e
do solo, que decorre dos rejeitos de mineração e produtos químicos utilizados no processo.

Aqui você aprende. E passa.
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G05
Analise os dados de precipitação média anual para as localidades.
Localidade e estado

Precipitação média anual (mm)

Coordenadas Geográficas

Rio de Janeiro, RJ

1 287,0

Latitude: 22° 54’ Sul, Longitude: 43° 10’ Oeste
e altitude 08 m.

Cabo Frio, RJ

784,5

Latitude: 22° 52’ Sul, Longitude: 42° 01’ Oeste
e altitude de 10 m.

Macaé, RJ

1 126,0

Latitude: 22° 22’ Sul, Longitude: 41° 47’ Oeste
e altitude de 07 m.
(Disponível em: <https://pt.climate-data.org>)

“A velha identificação desse setor costeiro de exceção — o cabo frio — possibilitou interpretar a combinação de
fatores que responde pela presença de aludido reduto de caatingas na referida região”. (AB S BER, 2003).
Com base na análise dos dados de precipitação média anual, na localização das estações meteorológicas e em
seus conhecimentos sobre a dinâmica climática e oceanográfica da região, responda:
a) Que fenômeno oceanográfico ocorre nas águas oceânicas da região de Cabo Frio-RJ?
b) Qual é a atividade de extração mineral conhecidamente associada à região de Cabo Frio-RJ? Explique como um
fenômeno natural que ocorre na região corrobora para a existência dessa atividade.
c) Qual a explicação física para a redução das precipitações em Cabo Frio-RJ e qual sua manifestação na paisagem
continental?
Respostas:
a) É o fenômeno da ressurgência.
b) É a extração do sal. A baixa precipitação associada aos ventos fortes e às altas temperaturas favorecem a evaporação e a extração de sal das lagoas.
c) O regime de ventos promove o afloramento das águas profundas e mais frias (a ressurgência), que apresentam
menor evaporação, resultando em menor precipitação no local.
Essa pluviosidade reduzida manifesta-se na forma de ocorrência de vegetação xerófita comum à caatinga
nordestina.

Aqui você aprende. E passa.
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G06
China contra-ataca tarifas americanas com uma das armas que mais irritam Trump
O Banco Central da China, no dia 5 de agosto de 2019, permitiu que o yuan, moeda oficial do país, ultrapassasse
pela primeira vez uma barreira de onze anos na relação com o dólar americano. A cotação do yuan ficou acima de
7 para 1, num claro contra-ataque de Pequim às novas tarifas anunciadas pelo presidente Trump sobre US$ 300
bilhões em produtos chineses.
O mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira do presidente Trump, que acusa Pequim de desvalorizar artificialmente sua moeda para impulsionar as exportações. “Devido ao unilateralismo, ao
(I)
comercial
e às tarifas impostas à China, o yuan se depreciou em relação ao dólar americano, quebrando a barreira dos 7 para
1”, diz nota do Banco Central chinês.
(Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br>)
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS EUA NO
COMÉRCIO COM A CHINA
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(Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/internacional> – adaptado)

Considerando o excerto e o gráfico, responda:
a) A palavra omitida no texto é um conceito que caracteriza a posição dos EUA ao tarifar os produtos chineses. Qual
é esse conceito? Responda na folha de respostas.
b) Utilizando elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre os EUA e a China.
c) Explique como a desvalorização cambial do yuan influencia a balança comercial entre esses países.
Respostas:
a) O conceito omitido é o protecionismo.
b) Desde as reformas econômicas chinesas rumo ao capitalismo, o seu crescimento comercial a partir da década de
1990 fez também iniciar o crescimento da sua penetração no mercado estadunidense, que disparou a partir de
2001, com a entrada da China na OMC e as maiores facilidades comerciais externas obtidas pelo país asiático. O
que vemos é um crescimento exponencial das importações dos produtos chineses pelos EUA. Apesar de também
crescerem as exportações estadunidenses para a China, essas ocorreram num ritmo inferior. De todo modo, as
relações comerciais entre os dois países só cresceram desde a globalização.
c) Com a desvalorização do yuan, o produto chinês, que já era mais competitivo que o estadunidense (pela mão de
obra barata, ausência de legislação ambiental e trabalhista, tecnologia etc.), torna-se mais barato para entrar no
mercado dos EUA e do resto do mundo, o que tende a ampliar a disparidade apresentada no gráfico.

Aqui você aprende. E passa.
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H01
“Os efeitos sociais do futebol enquanto elemento de uma dinâmica cultura popular impelira o estado colonial a
intervir sobre este universo. Depois da abolição (...) do indigenato, o desporto servirá para alimentar a propaganda
luso-tropicalista, nomeadamente depois das vitórias do Benfica de Coluna e Eusébio (este só na segunda) na Taça
dos Campeões Europeus em 1961 e 1962, mais tarde, com a participação da seleção no Mundial de 1966.”
(Nuno Domingos. Desporto Moderno e Situações Coloniais: O Caso do Futebol em Lourenço Marques. In: V. A. de Melo e outros (Orgs.)
Mais Que Um Jogo: o Esporte e o Continente Africano. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010)

a) Explique a relação entre Moçambique e Portugal na década de 1960.
b) Quais as relações da propaganda luso-tropicalista portuguesa com a imagem da democracia racial no Brasil?
c) As conquistas do Benfica e o desempenho da seleção portuguesa no Mundial de 1966 fortaleceram a propaganda
oficial do governo português? Justifique.
Respostas:
a) Na década de 1960, assim como outras colônias do Império português na frica, Moçambique era palco de
conflito armado pela conquista de sua independência, a Luta Armada pela Libertação Nacional. Após mais de
400 anos de presença portuguesa naquela região, sempre marcada pela resistência dos locais aos processos de conquista e exploração das riquezas e da população, em 1964 explodiu uma guerra declarada contra a
dominação portuguesa. Nesse conflito, que se estendeu oficialmente até 1974, a Frelimo (Frente de Libertação
de Moçambique) se destacou como a principal força de combate às tropas portuguesas.
b) Desde o final da década de 1940, quando ganharam força os movimentos de contestação ao domínio imperialista
europeu nos continentes africano e asiático, as pressões internacionais sobre o governo português exigindo a
libertação das colônias africanas aumentaram.
Diante desta pressão, a ditadura salazarista defendeu-se sob o argumento de que, diferentemente de outras metrópoles europeias, a colonização portuguesa na frica não havia sido marcada pelo racismo e pela exploração,
mas sim pela integração e cooperação entre os africanos e os portugueses. Na defesa dessa “tese”, o sociólogo
brasileiro Gilberto Freyre foi fundamental, pois, no livro O Mundo que o Português Criou, publicado em 1953, ele
apresenta a colonização portuguesa como integradora das raças e, numa perspectiva que será duramente criticada
até os dias atuais, apresenta a sociedade brasileira como exemplo da democracia racial.
c) Sem dúvida, as vitórias do Benfica e da seleção portuguesa de futebol fortaleceram a propaganda oficial do
governo ditatorial português, pois em ambos os times havia jogadores, como Mario Coluna e Eusébio, nascidos
em Moçambique, como destaques. A máquina de propaganda do Estado autoritário reafirmava a ideia de integração e democracia racial usando o sucesso desses jogadores e de seus times, entre outros elementos.

Aqui você aprende. E passa.
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H02
“O suplício tem então uma função jurídico-política. É um cerimonial para reconstituir a soberania lesada por um instante (...). A execução pública, por rápida e cotidiana que seja, se insere em toda a série dos grandes rituais do poder
eclipsado e restaurado (coroação, entrada do rei numa cidade conquistada, submissão dos súditos revoltados). (...)
O suplício não restabelecia a justiça; reativava o poder. No século XVII, e ainda no começo do XVIII, ele não era,
com todo o seu teatro de terror, o resíduo ainda não extinto de uma outra época. Suas crueldades, sua ostentação,
a violência corporal, o jogo desmesurado de forças, o cerimonial cuidadoso, enfim, todo o seu aparato se engrenava
no funcionamento político da penalidade. (...)
Mas nessa cena de terror o papel do povo é ambíguo. Ele é chamado como espectador: é convocado para assistir
às exposições, às confissões públicas; os pelourinhos, as forcas e os cadafalsos são erguidos nas praças públicas
ou à beira dos caminhos; os cadáveres dos supliciados muitas vezes são colocados bem em evidência perto do local
de seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas também ver com seus próprios olhos. Porque é necessário
que tenham medo; mas também porque devem ser testemunhas e garantias da punição, e porque até certo ponto
devem tomar parte nela.”
(Michel Foucault. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1983)

a) Identifique uma das práticas punitivas descritas no texto empregadas na sociedade colonial brasileira.
b) Explique as relações entre a exibição do poder monárquico e as punições judiciais na sociedade do Antigo Regime
europeu.
c) A participação do povo nas execuções conferia a elas um caráter democrático? Justifique.
Respostas:
a) Mesmo não tratando do contexto referente ao Brasil colonial, o autor identifica algumas práticas punitivas aplicadas contra criminosos, escravizados, indígenas ou hereges, como os suplícios, execuções públicas, pelourinhos
e exposição dos restos mortais de condenados.
b) Mais do que punir os criminosos, tais punições tinham como função afirmar o poder do rei e a supremacia dos
interesses do regime absolutista.
c) Não. Na verdade, a presença do povo em tais eventos — muitas vezes obrigatória — tinha uma razão didática:
mostrar o que acontecia com aqueles que se voltavam contra os interesses do Estado, desestimulando, assim, a
insubordinação e reforçando a necessidade de submissão a tais interesses.

Aqui você aprende. E passa.
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H03
Leia o poema e responda ao que se pede.
“Mas a taba cresceu... Tigueras* agressivas,
Para trás! Agora o asfalto anda em Tabatinguera.
Mal se esgueira um pajé entre locomotivas
E o forde assusta os manes** lentos do Anhanguera.
(...)
Segue pra forca da Tabatinguera. Lento
O cortejo acompanha a rubra cadeirinha
Pro Ipiranga. Será que em tão pequeno assento
A marquesa botou sua imperial bundinha!...”
(Mário de Andrade. Tabatinguera, Losango Cáqui (1924). In: Poesias Completas. v. 1. São Paulo: Martins Fontes, 1979)
* área plantada onde já se fez a colheita.
** alma dos mortos, restos mortais.

a) Identifique um aspecto mencionado no poema que justifique a expressão “a taba cresceu”.
b) Destaque um argumento histórico e outro de caráter estético para o emprego de expressões indígenas no poema.
c) Explique as condições históricas que favoreceram a citação do “asfalto”, das “locomotivas” e do “forde”.
Respostas:
a) “A taba cresceu”, expressão que lança mão da parte inicial da palavra de origem tupi, “tabatinguera”, faz referência à cidade de São Paulo e ao intenso crescimento urbano que vivenciou no início do século XX, que é tema
central do poema de Mário de Andrade.
b) A cidade de São Paulo, que se manteve, até o início do século XX, modesta ante outras capitais brasileiras, como
Rio de Janeiro, Salvador e Recife, foi caracterizada pela ampla população nativa ao longo de sua trajetória, o que
se observa na presença marcante de línguas, culturas e tradições indígenas entre seus habitantes. Esta presença
é lembrada pelo poeta modernista no uso que faz de palavras e expressões indígenas no poema Tabatinguera.
c) O avanço da produção e exportação de café, produzido majoritariamente no interior paulista, e a diversificação econômica representada também pelos imigrantes, propiciou notável crescimento urbano na cidade de São
Paulo. Tal crescimento esteve amparado em investimentos na indústria, na infraestrutura energética e de transportes e no avanço dos serviços públicos.

Aqui você aprende. E passa.
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“A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova Corte como um prolongamento da administração
e da estrutura colonial, um ato de vontade de portugueses adventícios, cimentada pela dependência e colaboração
dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses que queriam desfrutar do comércio sem ter de administrar. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativas com a ‘vontade de ser brasileiros’ dos portugueses
imigrados que vieram fundar um novo Império nos trópicos. A luta entre as facções locais levaria fatalmente à procura
de um apoio mais sólido no poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política
com a Mãe Pátria, e continuam como antes, relegados para a posteridade.”
(Maria Odila Leite da Silva Dias. A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São Paulo: Alameda, 2005)

a) Caracterize o período histórico de que trata o texto.
b) Descreva os projetos dos principais grupos políticos do período.
c) Explique a frase: “Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a Mãe Pátria,
e continuam como antes, relegados para a posteridade”.
Respostas:
a) O texto de Maria Odila refere-se ao processo que culminou na declaração de Independência do Brasil, em sete
de setembro de 1822, e que havia sido iniciado com a chegada da Família Real portuguesa ao Brasil, em 1808.
b) Entre os vários projetos e grupos políticos que se apresentaram durante o processo de independência do Brasil,
destacam-se aqueles que se posicionaram em relação a quatro grandes temas:
1. uma possível guerra contra Portugal, possibilidade rejeitada por partes significativas das elites brasileiras;
2. a unidade territorial entre todos os territórios coloniais portugueses na América;
3. a criação de uma monarquia ante as tendências republicanas e fragmentárias;
4. a manutenção do tráfico de cativos e da escravidão que, mesmo sendo controversa, tinha apoio de amplas
parcelas da elite brasileira.
c) A frase destacada pela questão chama a atenção para o fato de que a emancipação do Brasil em relação à
Portugal não resultou em nenhuma mudança significativa na ordem socioeconômica existente desde o Período
Colonial. Dentre os conflitos que foram “relegados à posteridade”, podemos lembrar da escravidão africana que, a
despeito da resistência dos cativos e do apoio que receberam de diversos setores da sociedade e mesmo de estrangeiros, durou até o final do século XIX. Outro “conflito” que não foi abordado no processo de emancipação foi
a questão dos indígenas, também alijados em sua maioria absoluta dos direitos mais básicos durante o Período
Imperial.

Aqui você aprende. E passa.
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Observe a imagem e leia o texto.

Felipe Guamán Poma de Ayala, o autor da imagem, foi um cronista ameríndio de
ascendência incaica que viveu no Peru entre 1534 e 1615. A imagem faz parte de
sua Nueva Corónica y Buen Gobierno, finalizada no começo do século XVII e
endereçada ao rei Felipe III, sendo acompanhada da seguinte legenda, traduzida
do espanhol:
“Pobre dos índios, de seis animais que comem e a que temem os pobres dos índios deste reino: serpente, corregedor; tigre, espanhóis das cidades; leão, encomendero; cadela, padre da doutrina; gato, escrivão; rato, cacique principal. Estes
ditos animais que não temem a Deus esfolam aos pobres índios deste reino, e
não há remédio, pobre Jesus Cristo”.

a) Identifique a situação do Peru quando da elaboração da obra.
b) Descreva as estruturas de poder político e econômico que são comentadas na imagem e no texto que a acompanha.
c) Analise as tensões no mundo indígena sugeridas por texto e imagem.
Respostas:
a) O vice-reinado do Peru era uma região administrativa do império espanhol na América do Sul que, até a conquista
realizada entre 1533 e 1542, era dominada pelo império inca. Foi uma das possessões mais lucrativas em razão
da intensa exploração de metais preciosos.
b) A imagem alude às várias formas de domínio impostas aos indígenas. Os seis animais simbolizam a exploração
econômica através da mita e dos demais tributos a que as comunidades estavam submetidas; a Igreja, dando a
justificativa ideológica a essa dominação; e as autoridades, exercendo o domínio institucional e militar que permitia as demais formas de domínio.
c) O texto e a imagem revelam a difícil condição de vida a que os indígenas foram expostos durante o processo de
colonização espanhola na América andina. Segundo Felipe Ayala, os indígenas, que na imagem são representados por uma mulher de traços europeizados de joelhos, em posição de oração, eram subjugados pelos corregedores, serpentes que remetem à tradição bíblica do pecado original. Os espanhóis das cidades, funcionários
cobradores de impostos e comerciantes de artigos monopolizados, por exemplo, e os encomenderos que eram
responsáveis por organizar o pagamento do imposto compulsório dos indígenas em trabalho (mita) são representados, respectivamente, como um tigre e um leão, animais que não existiam na América.
A eles somam-se o escrivão, funcionário da burocracia espanhola, retratado como um gato e o cacique principal,
provavelmente um chefe indígena em colaboração com os espanhóis, como um rato.
Verifica-se que, ainda que tenha ascendência incaica, Felipe Ayala apreendeu os códigos cristãos e, ao criticar a
hierarquia e a exploração dos indígenas, clama ao rei pela defesa dos indígenas e de Jesus Cristo.

Aqui você aprende. E passa.

FUVEST 2020 2ª fase | 05 e 06.01.2020
Resolução da prova dissertativa

Venha conhecer. Aqui é diferente!

H06
Em 29 de outubro de 1956, uma grave crise política descambou em uma intervenção militar na região do Canal
de Suez e da Península do Sinai (Egito).
a) Indique a importância dessa região nos quadros da política internacional do período.
b) Mencione as potências envolvidas diretamente nesse conflito e os seus respectivos interesses.
c) Explique as tensões associadas à articulação política entre os diversos Estados árabes nesse período.
Respostas:
a) Vários interesses envolviam o Canal de Suez. Em primeiro lugar, sua importância econômica, como rota marítima
entre o Mediterrâneo e o Oriente. Também deve ser mencionada a importância estratégica, uma vez que a região
situa-se na confluência entre frica, sia e Europa. Outro aspecto fundamental é o geopolítico, uma vez que o canal
havia sido recentemente nacionalizado pelo governo de Gamal Abdel Nasser, um regime nacionalista que buscava,
com o apoio da antiga União Soviética, demarcar uma posição de força contra o Ocidente e contra Israel.
b) A crise de Suez envolveu diretamente seis países. Um deles, o Egito, sob o governo de Nasser, que havia nacionalizado o canal, até então sob administração francesa. A França, obviamente prejudicada pela nacionalização,
contou com o apoio direto da Inglaterra, ambas enviando tropas para tentar resguardar seu domínio sobre o
canal. Israel, também diretamente prejudicado pela nacionalização, dado que, desde 1949, o Egito era declaradamente inimigo da criação do Estado judaico, apoiou a ação militar anglo-francesa, o que levou ao bloqueio
egípcio sobre o estreito de Tiran, inviabilizando o acesso israelense ao Mar Vermelho. EUA e URSS, embora não
tenham atuado diretamente em termos militares, exerceram um papel significativo: os EUA buscando na ONU a
condenação à ação egípcia e a URSS ameaçando atacar tropas ocidentais na região do canal. Cabe lembrar que,
tanto para os EUA quanto para a URSS, o Oriente Médio era um palco de desdobramento de sua luta hegemônica
que caracterizou a Guerra Fria.
c) Nasser assumiu o poder no âmbito de um amplo sentimento nacionalista dos povos árabes, largamente acentuado pelo apoio ocidental à criação do Estado de Israel. Sua proposta era a união dos povos árabes, a um ponto em
que o próprio nome oficial do país foi mudado para República rabe Unida (RAU – Egito). A crise de Suez, bem
como a ação do Egito na Guerra dos Seis Dias, buscou consolidar sua liderança e o projeto de um polo árabe
contrário à Israel e ao Ocidente.

Aqui você aprende. E passa.

