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002. Ciências humanas
(Questões 01 – 12)

  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do 
local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.

  Esta prova contém 12 questões discursivas e terá duração total de 4h30.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, 
utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local 
indicado.

  O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início 
da prova.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

vestiBULar 2016

aUsente

Uso eXCLUsivo do fisCaL

assinatura do candidato
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  01 

É necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-
-se disso segundo a necessidade. Deixando de parte, pois, as coisas ignoradas relativamente aos príncipes e 
falando a respeito das que são reais, digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no alto, 
se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos como 
liberais, outros como miseráveis; alguns são tidos como pródigos, outros como rapaces; alguns são cruéis e  
outros piedosos; perjuros ou leais; efeminados e pusilânimes ou truculentos e animosos; humanitários ou sober-
bos; lascivos ou castos; estúpidos ou astutos; enérgicos ou indecisos; graves ou levianos; religiosos ou incrédu-
los, e assim por diante. E eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que um príncipe possuísse, 
entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas; mas a condição humana é tal, que não consente 
a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente; é necessário que o príncipe seja tão 
prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar as qualidades próprias para lhe 
assegurar a posse deste, se lhe é possível; mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se deixar que as 
coisas sigam seu curso natural.

(Maquiavel. O Príncipe, 1983. Adaptado.)

Identifique, exemplificando com passagens do texto, a concepção de Maquiavel acerca da maneira como o go-
vernante deve se comportar. Indique dois elementos, presentes ou não no texto, que permitam associar o pensa-
mento de Maquiavel à visão de mundo dos humanistas.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  02 

A vinda da Corte com o enraizamento do Estado português no Centro-Sul daria início à transformação da 
colônia em metrópole interiorizada.

(Maria Odila Leite da Silva Dias. A interiorização da metrópole e outros estudos, 2005.)

Cite e analise duas medidas determinadas pelo Príncipe Regente D. João, nos anos em que ficou no Brasil, que 
tenham contribuído para essa interiorização da metrópole e seu gradual enraizamento na colônia.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  03 

Desde 1964, o novo regime exerceu forte pressão sobre cultura identificada com propostas de transformação 
social, objetivando impedir a continuidade de uma experiência que ganhava corpo. Apesar do quadro adverso, 
a cultura de oposição não perdeu vigor, buscando novas estratégias e assumindo variados estilos, conforme o 
momento da ditadura e a feição própria dos debates entre os próprios cineastas que, solidários no impulso de 
resistência, tinham posições distintas no modo de conceber suas obras e encaminhar suas escolhas temáticas e 
opções estéticas.

(Ismail Xavier. “O momento do golpe, as primeiras reações e o percurso do cinema de oposição no período da ditadura”.  
In: Angela Alonso e Miriam Dolhnikoff (orgs.). 1964: do golpe à democracia, 2015.)

Dê um exemplo e uma característica da produção cinematográfica brasileira mencionada no texto. Considerando 
outras manifestações culturais “de oposição” que tiveram grande impacto no mesmo período, indique uma ocor-
rida no campo da música e uma ocorrida no campo do teatro.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  04 

O texto e a foto mostram faces da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, durante a década de 1960.

É preciso que toda a raça negra se transforme num exército negro. Só assim poderemos marchar sobre este 
país, sobre este poder racista e dizer a este governo safado: “Mãos ao alto, bando de safados, isto é um assalto! 
Viemos retomar aquilo que nos pertence!”

(Bobby Seale apud Dany Cohn-Bendit. Nós que amávamos tanto a revolução, 1987.)

Olimpíadas de 1968, Cidade do México

(www.theguardian.com)

Bobby Seale, autor da frase acima, foi um dos líderes dos Panteras Negras. Os atletas John Carlos e Tommie 
Smith (na foto, com os braços levantados) tornaram-se famosos por seu protesto durante a cerimônia de premia-
ção da prova de 200 metros da Olimpíada de 1968.

Caracterize a condição dos negros norte-americanos na década de 1960 e cite duas estratégias de luta do movi-
mento negro nos Estados Unidos, no mesmo período. 
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  05 

TIPO I Muito pouca lavoura;
pouca pastagem;
predomínio de mata/floresta.

TIPO II Pouca lavoura;
pouca pastagem;
importante mata/floresta.

TIPO III Estrutura equilibrada
entre lavoura,
pastagem e mata/floresta.

TIPO IV Média a importante
lavoura; pouca a média
pastagem; pouca mata/floresta.

TIPO V Pouca lavoura;
importante pastagem;
pouca mata/floresta.

TIPO VI Muito pouca a pouca
lavoura; média a
importante pastagem;
pouca a média mata/floresta.

Brasil, 2006
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32%

52%

16%

Leitura do gráfico

(Marcello Martinelli. Mapas da geografia e cartografia temática, 2013. Adaptado.)

O que o gráfico permite analisar? Considerando as informações do gráfico, indique os intervalos percentuais 
aproximados das legendas do mapa para os tipos I e V.
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resoLUção e resPosta

Questão  06 

A charge retrata um movimento ocorrido em 2014 na cidade de Hong Kong.
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(www.latuffcartoons.wordpress.com.)

Identifique este movimento e sua motivação. Como o lema “Um país, dois sistemas” relaciona-se à situação de 
Hong Kong perante a China?

RASCUNHO



9 vnsp1503 | 002-CE-CiênciasHumanas

resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  07 

O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre países, regiões e continentes 
passa pelo reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão envolvidos fenômenos distintos, 
com grupos sociais e implicações diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é inevitável e 
deve ser entendida como parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a 
globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo.

(Neide L. Patarra. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais”. Estudos Avançados, 2006. Adaptado.)

Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. Cite dois aspectos ou “fenômenos dis-
tintos” motivadores das migrações.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  08 

Relações entre as aglomerações na rede urbana

Metrópole nacional

Metrópole regional

Centro regional

Cidade local

Vila

Esquema clássico Esquema atual

Metrópole regional

Centro regional

Cidade local

Vila

Metrópole nacional

Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias. Explique a diferença entre rede urbana e 
hierarquia urbana e como se dão as relações entre as aglomerações urbanas nos esquemas apresentados.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  09 

Não é preciso uma grande arte, uma eloquência muito rebuscada, para provar que os cristãos devem tolerar-
-se uns aos outros. Vou mais longe: afirmo que é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos. O 
quê! O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O siamês? Sim, certamente; porventura não somos todos filhos 
do mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus? Penso que poderia surpreender a obstinação de alguns líderes 
religiosos se lhes falasse: “Escutem-me, pois o Deus de todos esses mundos me falou: há novecentos milhões 
de pequenas formigas como nós sobre a terra, mas apenas o meu formigueiro é bem-visto por Deus; todos os 
outros lhe causam horror desde a eternidade; meu formigueiro será o único afortunado, e todos os outros serão 
desafortunados”. Eles me agarrariam então e me perguntariam quem foi o louco que disse essa besteira. Eu seria 
obrigado a responder-lhes: “Foram vocês mesmos”. Procuraria em seguida acalmá-los, mas seria bem difícil.

(Voltaire. Tratado sobre a tolerância [originalmente publicado em 1763], 2015. Adaptado.)

Qual foi o nome atribuído ao mais importante movimento filosófico francês do século XVIII? Explique a importân-
cia do texto de Voltaire para o desenvolvimento desse movimento filosófico e para a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada pela Assembleia da ONU em 1948.
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resoLUção e resPosta

Questão  10 

TexTo 1

Sócrates – Ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se distinguido em tudo e de toda maneira, no seu 
agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao Ser que 
ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como um modelo 
para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, pelo resto da sua vida. Passarão a maior parte 
do seu tempo estudando a filosofia e, quando chegar sua vez, suportarão trabalhar nas tarefas de administração 
e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso um dever indispensável. Assim, depois de terem formado 
sem cessar homens que lhes sejam semelhantes, para lhes deixar a guarda da cidade, irão habitar as ilhas dos 
bem-aventurados.

Glauco – São mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que modelaste como um escultor!
(Platão. A República, 2000. Adaptado.)

TexTo 2

Origina-se aí a questão a ser discutida: se é preferível ao príncipe ser amado ou temido. Responder-se-á que 
se preferiria uma e outra coisa; porém, como é difícil unir, a um só tempo, as qualidades que promovem aqueles 
resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se veja obrigado a falhar numa das duas. Os 
homens costumam ser ingratos, volúveis, covardes e ambiciosos de dinheiro; enquanto lhes proporcionas bene-
fícios, todos estão contigo. Todavia, quando a necessidade se aproxima, voltam-se para outra parte. Os homens 
relutam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer, pois o amor se mantém por 
um vínculo de obrigação, o qual, mercê da perfídia humana, rompe-se sempre que for conveniente, enquanto o 
medo que se incute é alimentado pelo temor do castigo, sentimento que nunca se abandona. 

(Maquiavel. O Príncipe, 2000. Adaptado.)

Considerando os conceitos filosóficos de “idealismo”, “metafísica” e “ética”, explique as diferenças entre as con-
cepções de política formuladas por Platão e por Maquiavel.

RASCUNHO
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resoLUção e resPosta

Questão  11 

TexTo 1

– Pode-se deduzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o 
desenvolvimento das capacidades morais e intelectuais?

– Não confundais o efeito com a causa. O Espírito tem sempre as capacidades que lhe são próprias; ora, 
não são os órgãos que produzem as capacidades, mas as capacidades que conduzem ao desenvolvimento dos 
órgãos.

O Espírito, se encarnando, traz certas predisposições, admitindo-se, para cada uma, um órgão correspon-
dente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as capacidades se 
originassem nesses órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus 
atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso 
lhes deu órgãos especiais.

(Allan Kardec. O livro dos espíritos [texto originalmente publicado em 1848], 2011. Adaptado.)

TexTo 2

Lobo temporal é o nome da região do córtex cerebral onde são processados os sinais sonoros. “Deduzo que 
a habilidade de produzir música também deve estar lá”, afirma o neurologista alemão Helmut Steinmetz, um dos 
pesquisadores da Universidade Henrich Heine, de Düsseldorf, Alemanha, responsáveis pela descoberta de que 
os músicos têm o lobo temporal esquerdo maior que o dos outros indivíduos. Steinmetz e seu parceiro Gottfried 
Schlaug compararam, em exames de ressonância magnética, o cérebro de trinta músicos com os de outros trinta 
indivíduos. Em todos, o lobo temporal esquerdo é um pouco maior que o direito, mas essa diferença chega a ser 
duas vezes maior entre os músicos.

(Nelson Jobim. “Um dom de gênio”. Superinteressante, maio de 2000.)

Considerando o conceito filosófico de “inatismo”, explique as diferenças entre os dois textos, no que se refere à 
origem das capacidades mentais.

RASCUNHO
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  12 

O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em 
que vive: a origem do mundo, o funcionamento da natureza e as origens desse povo, bem como seus valores 
básicos. As lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural 
e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é basicamente 
oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado 
indivíduo. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou 
à correção. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo 
ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais são explicadas por uma 
realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, 
os iniciados, são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente.

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2001. Adaptado.)

A partir do texto, explique como o pensamento filosófico característico da Grécia clássica diferenciou-se do pen-
samento mítico.
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.





Prova de
ConheCimentos esPeCífiCos

e redação
13.12.2015

003. Ciências da natureza e matemática
(Questões 13 – 24)

  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do 
local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.

  Esta prova contém 12 questões discursivas e terá duração total de 4h30.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, 
utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local 
indicado.

  O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início 
da prova.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

vestiBULar 2016

aUsente

Uso eXCLUsivo do fisCaL

assinatura do candidato
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  13 

“Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre ‘fruto’ e ‘fruta’?”
A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que toda fruta é um 

fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. Não é uma fruta, pois 
não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta.

(Veja, 04.02.2015. Adaptado.)

O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição botânica de fruto. Contudo, comete um 
equívoco ao afirmar que “toda fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são frutos verda-
deiros, mas pseudofrutos.

Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um fruto. Explique, tam-
bém, a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  14 

Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras de volumes iguais, A e B. Em ambas 
observou, ao microscópio, paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos contráteis, como mostra 
a figura.

vacúolos
contráteis

(http://japapedia.wikispaces.com)

Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não notou qualquer diferença. Em seguida dobrou 
a quantidade de líquido em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra A e solução saturada de NaCl 
à amostra B. Passados alguns minutos, voltou a observar os paramécios.

Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças o estudante deve ter observado nos para-
mécios da amostra A, após a adição da água, e nos paramécios da amostra B, após a adição da solução saturada 
de NaCl? Justifique sua resposta.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  15 

Observe a charge.

(http://www.jpergrafando.it)

Dentre outras interpretações, a charge sugere que o personagem, incomodado com o calor, resolveu se refrescar 
dentro do refrigerador. Contudo, se na vida real uma pessoa resolvesse fazer o mesmo, fechando-se em uma 
câmara fria, correria o risco de apresentar hipotermia.

Explique o mecanismo fisiológico que protege o corpo de uma pessoa do calor excessivo do ambiente e, com re-
lação à atividade enzimática e à produção de energia, explique as consequências da hipotermia no metabolismo 
celular humano.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Leia o texto para responder às questões 16 e 17.

Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro(II) hepta-hidratado (FeSO4 · 7H2O) a partir de ferro 
metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante pesou, em um béquer, 14,29 g de ferro me-
tálico de pureza 98,00%. Adicionou água destilada e depois, lentamente, adicionou excesso de ácido sulfúrico 
concentrado sob agitação. No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados.

Questão  16 

A tabela apresenta os valores de potencial-padrão para algumas semirreações.

Equação de semirreação Eo (V)
(1 mol · L–1, 100 kPa e 25 oC)

2 H+ (aq) + 2e–  H2 (g) 0,00

Fe2+ (aq) + 2e–  Fe (s) – 0,44

Considerando que o experimento foi realizado pela estudante nas condições ambientes, escreva as equações 
das semirreações e a equação global da reação entre o ferro metálico e a solução de ácido sulfúrico. Tendo sido 
montada uma célula galvânica com as duas semirreações, calcule o valor da força eletromotriz da célula (∆Eo).
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  17 

Para a síntese do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, após a reação entre ferro metálico e ácido sulfúrico, a 
estudante deixou o béquer resfriar em banho de gelo, até a cristalização do sal hidratado. A seguir, a estudante 
separou o sólido por filtração, o qual, após ser devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 g. 
Dadas as massas molares (g · mol–1): Fe = 56,0; S = 32,0; H = 1,0; O = 16,0, escreva a equação balanceada da 
reação global de formação do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado sintetizado pela estudante e calcule o rendimen-
to da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  18 

Em 1840, o cientista Germain Henri Hess (1802-1850) enunciou que a variação de entalpia (∆H) em uma reação 
química é independente do caminho entre os estados inicial e final da reação, sendo igual à soma das variações 
de entalpias em que essa reação pode ser desmembrada.

Durante um experimento envolvendo a Lei de Hess, através do calor liberado pela reação de neutralização de 
uma solução aquosa de ácido cianídrico (HCN) e uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH), foi obtido o 
valor de 2,9 kcal · mol–1 para a entalpia nesta reação. Sabendo que a entalpia liberada pela neutralização de um 
ácido forte e uma base forte é de 13,3 kcal · mol–1, que o ácido cianídrico é um ácido muito fraco e que o hidróxi-
do de sódio é uma base muito forte, calcule a entalpia de ionização do ácido cianídrico em água e apresente as 
equações químicas de todas as etapas utilizadas para esse cálculo.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  19 

Um rapaz de 50 kg está inicialmente parado sobre a extremidade esquerda da plataforma plana de um carrinho 
em repouso, em relação ao solo plano e horizontal. A extremidade direita da plataforma do carrinho está ligada 
a uma parede rígida, por meio de uma mola ideal, de massa desprezível e de constante elástica 25 N/m, inicial-
mente relaxada.

O rapaz começa a caminhar para a direita, no sentido da parede, e o carrinho move-se para a esquerda, disten-
dendo a mola. Para manter a mola distendida de 20 cm e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre o solo, o 
rapaz mantém-se em movimento uniformemente acelerado.

carrinho parado

carrinho parado

mola relaxada

20 cm

(www.ebanataw.com.br. Adaptado.)

Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, determine o valor da energia potencial elás-
tica armazenada na mola distendida de 20 cm e o módulo da aceleração do rapaz nessa situação.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  20 

Determinada massa de nitrogênio é armazenada a 27 oC dentro de um cilindro fechado em sua parte superior 
por um êmbolo de massa desprezível, sobre o qual está apoiado um corpo de 100 kg. Nessa situação, o êmbolo 
permanece em repouso a 50 cm de altura em relação à base do cilindro. O gás é, então, aquecido isobaricamente 
até atingir a temperatura de 67 oC, de modo que o êmbolo sofre um deslocamento vertical ∆h, em movimento 
uniforme, devido à expansão do gás.

100 kg

100 kg

50 cm

�h

Desprezando o atrito, adotando g = 10 m/s2 e sabendo que a área do êmbolo é igual a 100 cm2, que a pressão 
atmosférica local vale  105 N/m2 e considerando o nitrogênio como um gás ideal, calcule o módulo, em N, da força 
vertical que o gás exerce sobre o êmbolo nesse deslocamento e o trabalho realizado por essa força, em J, nessa 
transformação.
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resoLUção e resPosta

Questão  21 

Um estudante pretendia construir o tetraedro regular BCDE, representado na figura 1, com seis fios idênticos, 
cada um com resistência elétrica constante de 80 Ω, no intuito de verificar experimentalmente as leis de Ohm em 
circuitos de corrente contínua.

Figura 1

B

D

C

E

Acidentalmente, o fio DE rompeu-se; com os cinco fios restantes e um gerador de 12 V, um amperímetro e um 
voltímetro, todos ideais, o estudante montou o circuito representado na figura 2, de modo que o fio BC permane-
ceu com o mesmo comprimento que tinha na figura 1.

Figura 2

B

D

C

E

A

V

12 V

Desprezando a resistência dos fios de ligação dos instrumentos ao circuito e das conexões utilizadas, calcule as 
indicações do amperímetro, em A, e do voltímetro, em V, na situação representada na figura 2.
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resoLUção e resPosta

Questão  22 

Os gráficos indicam a diversificação de aplicações para um investimento, por grau de risco, sugeridas por cada 
um dos bancos A, B e C.

banco A 80%

5%

15%

banco B 70%

20%

10%

banco C

10%

40%

50%

Baixo risco

Médio risco

Alto risco

Um investidor decidiu aplicar um capital de R$ 6.000,00, em partes que foram distribuídas pelos três bancos, seguin-
do a diversificação do grau de risco sugerida por cada banco. O capital aplicado foi distribuído da seguinte forma:

•   total de R$ 1.000,00 no banco A (considerando os três graus de risco juntos);
•   R$ 2.700,00 em investimentos de baixo risco (nos três bancos juntos);
•   R$ 1.850,00 em investimentos de médio risco (nos três bancos juntos);
•   R$ 1.450,00 em investimentos de alto risco (nos três bancos juntos).

O gráfico a seguir representa a diversificação da aplicação, por grau de risco, juntando os três bancos.

Médio
risco

Baixo
risco

Alto
risco

�
�

�

Investimento total de R$ 6.000,00
(bancos A, B e C)

Calcule os montantes de capital que foram investidos nos bancos B e C, e as medidas dos ângulos α, β e γ,  
indicados no gráfico.
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resoLUção e resPosta

Questão  23 

O gráfico da parábola dada pela função )24x16x(
40

3
)x(f 2 ����  indica, para uma determinada população de 

insetos, a relação entre a população total atual (x) e a população total no ano seguinte, que seria f(x). Por exem-
plo, se a população atual de insetos é de 1 milhão (x = 1), no ano seguinte será de 2,925 milhões, já que  
f(1) = 2,925.

Dizemos que uma população de insetos está em tamanho sustentável quando a população total do ano seguinte 
é maior ou igual a população total atual, o que pode ser identificado graficamente com o auxílio da reta em azul 
(y = x).

população total no ano atual
(milhões de insetos)

população total
no ano seguinte

(milhões de insetos) y = x

y = f(x)

10

5

–5

–5 50 10 15 20

população
sustentável

população em estado
de extinção

população
extinta

x

Determine a população total atual de insetos para a qual, no ano seguinte, ela será igual a zero )7,422adote( � , 
e determine a população total atual para qual a sustentabilidade é máxima, ou seja, o valor de x para o qual a 
diferença entre a população do ano seguinte e do ano atual, nessa ordem, é a maior possível.

RASCUNHO
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  24 

Está previsto que, a partir de 1o de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento de 
veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algaris-
mos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 
10 algarismos, também incluindo repetições. Admita ainda que, no novo sistema, cada carro do Mercosul tenha 
uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das novas placas.

A B 1 2 3 C D

ARGENTINA

A B 1 3 3 C D

VENEZUELA

B B A 1 D 2 3

BRASIL

3 B C D 1 A 4

URUGUAY

1 2 3 A B C D

PARAGUAY

MERCOSUL

MERCOSUL

MERCOSUL

MERCOSUL

MERCOSUL

No novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o formato “Letra-Letra-Algarismo-Algarismo-
-Algarismo-Letra-Letra”, nessa ordem. Em seguida, calcule o total geral de possibilidades de placas com 4 letras 
(incluindo repetição) e 3 algarismos (incluindo repetição) em qualquer ordem na placa. Deixe suas respostas 
finais em notação de produto ou de fatorial.
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.
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004. Linguagens e Códigos
(Questões 25 – 36)

  Confira seus dados impressos neste caderno.

  Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do local 
indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.

  Esta prova contém 12 questões discursivas e uma proposta de redação.

  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, utilizando 
caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local indicado.

  Esta prova terá duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 
3h30, contadas a partir do início da prova.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

vestiBULar 2016
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As questões de 25 a 28 tomam por base uma passagem de uma palestra de Amadeu Amaral (1875-1929) profe-
rida em São Paulo, em 1914, e uma charge de Dum.

Árvores e poetas

Para o botânico, a árvore é um vegetal de grande altura, composto de raiz, tronco e fronde, subdividindo-
-se cada uma dessas partes numa certa quantidade de elementos: – reduz-se tudo a um esquema. O botânico 
estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte; descreve-a; classifica-a. Não lhe liga, 
porém, maior importância do que aquela que empresta ao mais microscópico dos fungos ou ao mais desinteres-
sante dos cogumelos. O carvalho, com toda a sua corpulência e toda a sua beleza, vale tanto como a relva que 
lhe cresce à sombra ou a trepadeira desprezível e teimosa que lhe enrosca os sarmentos1 colubrinos2 pelas rugo-
sidades do caule. Por via de regra vale até menos, porque as grandes espécies já dificilmente deparam qualquer 
novidade. Para o jurista, a árvore é um bem de raiz, um objeto de compra e venda e de outras relações de direito, 
assim como a paisagem que a enquadra – são propriedades particulares, ou terras devolutas. E há muita gente 
a quem a vista de uma grande árvore sugere apenas este grito de alma: – “Quanta lenha!...”

O poeta é mais completo. Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico3: encara-a 
de pontos de vista comuns à humanidade de todos os tempos. Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formo-
sura, no seu colorido; sente tudo quanto ela lembra, tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, desde as 
impressões mais espontâneas até as mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis. Dá-nos, assim, uma noção 
“humana”, direta e viva da árvore, – pelo menos tão verdadeira quanto qualquer outra.

(Letras floridas, 1976.)

1 sarmento: ramo delgado, flexível.
2 colubrino: com forma de cobra, sinuoso.
3 antropomórfico: descrito ou concebido sob forma humana ou com atributos humanos.

QUE ABSURDO!

AGRONEGÓCIO!

ESTA FLORESTA INVADIU
NOSSAS TERRAS HÁ MILHARES
DE ANOS, E HOJE ATRAPALHA

NOSSO

NOVO CÓDIGO FLORESTAL: BANCADA RURALISTA

(www.dumilustrador.blogspot.com)
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  25 

“Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico”

A quem o autor do texto atribui tal perspectiva? Identifique os dois pontos de vista inerentes a esta perspectiva, 
explicando-os.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  26 

“O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte”

Do ponto de vista sintático, que relação os termos sublinhados estabelecem com o verbo? Do ponto de vista 
semântico, a organização dos substantivos sublinhados aparenta seguir um determinado critério; um desses 
substantivos, contudo, romperia tal organização. Identifique qual seria esse critério e o substantivo que romperia 
sua organização.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  27 

De acordo com a concepção de Amadeu Amaral, qual seria a diferença fundamental entre o ponto de vista do 
botânico e o do poeta? Justifique sua resposta.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  28 

Qual a intenção da personagem da charge ao se valer do argumento de que a floresta invadiu suas terras? Ana-
lise tal argumento sob os pontos de vista lógico e ético.
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resoLUção e resPosta

As questões 29 e 30 tomam por base o “Soneto LXVII” (“Considera a vantagem que os brutos fazem aos homens 
em obedecer a Deus”), de Dom Francisco Manuel de Melo (1608-1666). 

Quando vejo, Senhor, que às alimárias1

Da terra, da água, do ar, – peixe, ave, bruto –,
Não lhe esquece jamais o alto estatuto
Das leis que lhes pusestes ordinárias;

E logo vejo quantas artes2 várias
O homem racional, próvido3 e astuto,
Põe em obrar, ingrato e resoluto,
Obras que a vossas leis são tão contrárias:

Ou me esquece quem sois ou quem eu era;
Pois do que me mandais tanto me esqueço,
Como se a vós e a mi não conhecera.

Com razão logo por favor vos peço
Que, pois homem tal sou, me façais fera,
A ver se assi melhor vos obedeço.

(A tuba de Calíope, 1988.)
1 alimária: animal irracional.
2 arte: astúcia, ardil.
3 próvido: providente, que se previne, previdente, precavido.

Questão  29 

Que contraste é explorado pelo poema como base da argumentação? Justifique sua resposta. Considerando 
também outros aspectos, em que movimento literário o poema se enquadra?
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  30 

No primeiro verso, a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual sua função na frase? No quarto verso, 
a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual sua função na frase?
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Leia o excerto do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, para responder às questões 31 e 32.

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma 
explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, 
por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras.

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da 
consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: “A senho-
ra gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim 
declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade...

– Errou! interrompeu Camilo, rindo.

– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. 
Não ria de mim, não ria...

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, 
repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois...

[...]

Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura 
era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. 
Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou 
astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso 
um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia 
do ato.

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira 
causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a 
por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão 
apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal foi a opinião de 
Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a virtude é preguiçosa e avara, não 
gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo.

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria 
então sem remédio.

(Contos: uma antologia, 1998.)
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  31 

O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas” foi construído em dis-
curso indireto.

Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens e efetuan-
do os demais ajustes necessários.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  32 

Há, no penúltimo parágrafo, o emprego de uma figura de retórica que consiste no alargamento semântico de 
termos que designam dois entes abstratos pela atribuição a eles de traços próprios do ser humano.

Quais são os dois entes abstratos que passam por tal processo? Justifique sua resposta.
Como se denomina tal figura de retórica?
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Leia o texto para responder, em português, às questões de 33 a 36.

Amazon tribe creates 500-page traditional medicine encyclopaedia 

Jeremy Hance
June 24, 2015

A Matsés shaman named Cesar. (Photo courtesy of Acaté.)

In one of the great tragedies of our age, indigenous traditions, stories, cultures and knowledge are winking out 
across the world. Whole languages and mythologies are vanishing, and in some cases even entire indigenous 
groups are falling into extinction. This is what makes the news that a tribe in the Amazon – the Matsés peoples of 
Brazil and Peru – have created a 500-page encyclopaedia of their traditional medicine all the more remarkable. 
The encyclopaedia, compiled by five shamans with assistance from conservation group Acaté, details every plant 
used by Matsés medicine to cure a massive variety of ailments. 

“The [Matsés Traditional Medicine Encyclopaedia] marks the first time shamans of an Amazonian tribe have 
created a full and complete transcription of their medicinal knowledge written in their own language and words,” 
said Christopher Herndon, president and co-founder of Acaté. 

The Matsés have only printed their encyclopaedia in their native language to ensure that the medicinal 
knowledge is not stolen by corporations or researchers as has happened in the past. Instead, the encyclopaedia 
is meant as a guide for training new, young shamans in the tradition and recording the living shamans’ knowledge 
before they pass. 

“One of the most renowned elder Matsés healers died before his knowledge could be passed on so the time 
was now. Acaté and the Matsés leadership decided to prioritize the Encyclopaedia before more of the elders were 
lost and their ancestral knowledge taken with them,” said Herndon. 

Acaté has also started a program connecting the remaining Matsés shamans with young students. Through 
this mentorship program, the indigenous people hope to preserve their way of life as they have for centuries past. 

“With the medicinal plant knowledge disappearing fast among most indigenous groups and no one to write 
it down, the true losers in the end are tragically the indigenous stakeholders themselves,” said Herndon. “The 
methodology developed by the Matsés and Acaté can be a template for other indigenous cultures to safeguard 
their ancestral knowledge.”

Comments:

Hugh Baker – Top Commenter 

The priority for people supporting the Matsés should be to copyright the encyclopaedia in as many jurisdictions as possible, 
protecting both the medicinal knowledge and the biological/botanical information, species of plants, fungi, insects and animals 
that occur in the range of the tribe. Any pharmacological corporations wishing to capitalize on the knowledge would have to pay 
royalties to the Matsés, and would also need to consult with the Matsés in a meaningful interaction about how they intend to 
exploit whatever resource in which the company expresses an interest.

(http://news.mongabay.com. Adaptado.)
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  33 

Explique, de acordo com o primeiro parágrafo, por que a elaboração da Enciclopédia de Medicina Tradicional da 
tribo Matsés é um feito notável.
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  34 

Quais as razões, segundo o texto, que levaram a tribo Matsés a escrever e imprimir a Enciclopédia de Medicina 
Tradicional em sua própria língua?
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  35 

O que motivou o grupo ambientalista Acaté e os cinco pajés a organizarem a Enciclopédia de Medicina Tradicio-
nal da tribo Matsés?
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resoLUção e resPosta

RASCUNHO

Questão  36 

Quais as sugestões apresentadas por Hugh Baker em seu comentário ao texto?
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redação

Menina vietnamita atingida por napalm foge 
de aldeia bombardeada. 

(Nick Ut. Vietnã, 1972.)

Menina sudanesa em região assolada pela 
fome é observada por abutre.

(Kevin Carter. Sudão, 1993.)

Menino sírio é encontrado morto em praia 
após naufrágio de barco com refugiados.

(Nilufer Demir. Turquia, 2015.)

TexTo 1

Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos (à distância, por 
meio de fotos e vídeos) horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca 
em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens?

Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sentirmos “mal”, ou seja, para 
consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamo-nos melhores por ver essas 
imagens? Será que elas, de fato, nos ensinam alguma coisa?

Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes 
para nós têm seu efeito reduzido: tornamo-nos insensíveis. Inundados por imagens que, no passado, nos choca-
vam e causavam indignação, estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas 
nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada.

(Susan Sontag. Diante da dor dos outros, 2003. Adaptado.)

TexTo 2

Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? Eu 
pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum momento, as mí-
dias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de se publicar imagens como essas. No momento, há, no 
Twitter particularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são tuitadas e retuitadas para expressar 
o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas imagens me 
persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais imagens de crianças 
mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar que você se importa. 
Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo público.

(Suzanne Moore. “Compartilhar imagens de cadáveres nas mídias sociais  
não é o modo de se chegar a um cessar-fogo”. www.theguardian.com, 21.07.2014. Adaptado.)

TexTo 3

A morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem servir a propósitos 
humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores inomináveis (dificultando, com isso, a ocorrên-
cia de horrores similares) devem ser publicadas.

(Carlos Eduardo Lins da Silva. “Muito além de Aylan Kurdi”. http://observatoriodaimprensa.com.br, 08.09.2015. Adaptado.)

TexTo 4

Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Bouckaert publicou em seu Twitter a foto do menino sírio de 3 anos 
que se afogou. Ele explicou sua decisão: “Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada. Mas ofen-
sivo é aparecerem crianças afogadas em nossas praias quando muito mais pode ser feito para evitar suas mortes.”

(“Diretor de ONG explica publicação de foto de criança”. Folha de S.Paulo, 03.09.2015. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a 
norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Publicação de imagens trágicas:  
banalização do sofrimento ou forma de sensibilização?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.
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