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1
Quantidade de ATP formada pela fermentação alcoólica

1C6H12O6(s) → 2C2H5OH(l) + 2CO2(g)
∆H = HP – HR

∆H = (– 1140kJ) – (– 910kJ)
∆H = – 230kJ/mol de C6H12O6

O rendimento é 27%:
100% –––––––– 230kJ
27%   –––––––– x
x = 62,1kJ

Quantidade em mols de ATP:
1 mol de ATP –––––– 30,5kJ

y       –––––– 62,1kJ
y ≅ 2,0 mol

Quantidade de ATP formada pela respiração aeróbica

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)
∆H = HP – HR

∆H (– 3790kJ) – (– 910kJ)
∆H = – 2880kJ/mol de C6H12O6

O rendimento é 40%:
100% ––––––– 2880kJ
40%   ––––––– x
x = 1152kJ

Quantidade em mols de ATP:
1 mol de ATP –––––– 30,5kJ

y       –––––– 1152kJ
y ≅ 37,8 mol

Explicação da observação feita por Pasteur

Em condições anaeróbicas a produção energética é de apenas 2,0 mols de ATP por mol de glicose consumida, enquanto que a respiração
aeróbica produz 37,8 mols de ATP por mol de glicose consumida. Por produzir menos energia, a respiração anaeróbica deve consumir maior
quantidade de açúcar (glicose) para sustentar as atividades vitais do organismo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
O organismo facultativo é aquele que respira aerobicamente em presença de oxigênio e anaerobicamente, na sua ausência.
A respiração anaeróbica ocorre exclusivamente no citoplasma fundamental (hialoplasma ou citosol).
A respiração aeróbica é realizada em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que ocorrem, respectivamente, no citoplasma

fundamental, matriz e cristas das mitocôndrias.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
A reação de combustão completa do etanol pode ser representada pela equação química:
C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)

Cálculo da energia envolvida na queima completa de 1 mol de etanol

Aplicando a lei de Hess, inverte-se e divide-se por 2 a equação de fermentação da glicose e divide-se por 2 a equação de combustão da
glicose

C2H5OH(l) + CO2(g) → 1/2 C6H12O6(s) ∆H = + 115kJ
1/2 C6H12O6(s) + 3O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O(l)  ∆H = – 1440kJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)        ∆H = – 1325kJ

A queima de 1 mol de etanol libera 1325kJ

Resolução Comentada
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Com a Revolução Industrial iniciada no século XVIII, a mulher entrou no mercado de trabalho, mas em condições de inferioridade face ao
trabalhador do sexo masculino, devido ao milenar patriarcalismo da sociedade humana considerada como um todo. A exploração do trabalho feminino
apresentava, como uma de suas vertentes principais, a desigualdade salarial; e tal situação persiste nos dias atuais.

No século XX, a condição da mulher sofreu importantes transformações – e para melhor. Não obstante, não se pode afirmar que as
dificuldades possam ser consideradas solucionadas. O problema central reside na contradição entre a crescente participação da mulher no trabalho
e na sociedade em geral, coexistindo com suas atribuições ainda ligadas à maternidade e às funções domésticas.

Há que se examinar os obstáculos que impedem as mulheres de se igualar efetivamente aos homens no mercado de trabalho. E
acreditamos que, a partir dessa equiparação, a mulher ganhará em outros aspectos, como por exemplo maiores autonomia e projeção na sociedade.

Nos países subdesenvolvidos do Mundo Ocidental, nota-se uma gritante discriminação em relação aos salários pagos às mulheres nas
atividades subalternas, como reflexo da maior concentração de renda  ali existente.

Outro aspecto importante decorre da maternidade, já que a mulher com filhos – ou apenas ainda grávida – encontra sérias restrições para
exercer sua profissão. Contraditoriamente, a lei lhe concede benefícios que, na prática, inviabilizam sua contratação legal e a impelem para o trabalho
informal – e, portanto, desprovido de quaisquer garantias.

O problema da maternidade é agravado pela insuficiência ou mesmo inexistência de creches, públicas ou privadas. Com efeito, a mãe
trabalhadora que não tiver a quem confiar os filhos, durante seu período de serviço, depara-se com mais um entrave à sua contribuição para o
orçamento familiar. Obviamente, a questão é tanto mais grave quanto mais baixa for a condição social da mulher – e, conseqüentemente, mais
premente sua necessidade de trabalhar.

A emancipação feminina é um processo associado à expansão do capitalismo. Como tal expansão deu-se de forma desigual entre as
diferentes partes do planeta, paradoxalmente a expansão capitalista, que passou gradativamente a incorporar cada vez mais a mulher como
participante das relações de trabalho e do mercado consumidor, afirmou a discriminação da mulher, relegando-a aos salários mais baixos e/ou às
funções menos importantes.

A incorporação da mulher ao mercado de trabalho ampliava-se à medida que o capitalismo se desenvolvia, exigindo a ampliação dos
mercados consumidores e a oferta de mão-de-obra. Portanto, essa incorporação, que se confunde com um processo de emancipação feminina,
consolidou-se onde o sistema capitalista mais se desenvolveu. Sendo assim, a emancipação feminina não ocorreu da mesma maneira em todas as
regiões onde o capitalismo se desenvolveu.

O processo da emancipação da mulher iniciou-se com a luta pelo direito de voto, na segunda metade do século XIX. Esse movimento,
conhecido como “sufragista”, teve grande repercussão na Inglaterra, França e EUA.

Após a I Guerra Mundial, as mulheres ocidentais ganharam maior participação no mercado de trabalho e contribuíram fortemente para
impulsionar o sistema capitalista – inclusive como consumidoras. Essa tendência ganhou ainda maior força após a II Guerra Mundial, quando a
emancipação feminina se tornou uma tendência irreversível.

A conquista da igualdade política abriu, para as mulheres, novas frentes de luta na busca pela igualdade plena e, no limite, pela própria
emancipação feminina. Nesse contexto, deve-se mencionar a igualdade de acesso profissional e salarial e o direito de a mulher decidir sobre questões
que sempre foram tabus, como o controle da natalidade e o direito ao aborto.

Os progressos relacionados à incorporação da mulher foram maiores nos países desenvolvidos, situação aquém pode ser observada nos
países periféricos, onde os meios de comunicação mais precários e as grandes desigualdades marginalizam uma parcela maior da população
feminina.

Se no mundo capitalista existem diferenças no processo de emancipação feminina, em virtude do nível de desenvolvimento dos países,
as diferenças são ainda maiores nas diferentes culturas.

Essas diferenças de inserção da mulher transcendem a esfera econômica. As diferenças culturais exercem papel importante.
Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, os conflitos mundiais permitiram uma incorporação maior ao mercado de trabalho. Durante

esses conflitos, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, a mulher ocupou importante papel na produção, em substituição à parcela da
população masculina mobilizada nas frentes de batalha.

Nos países subdesenvolvidos, o processo de industrialização tardio resultou também numa tardia emancipação feminina. Nesses países o
menor nível de instrução e o precário desenvolvimento dos meios de comunicação atrasaram o processo de emancipação da mulher.

No mundo islâmico o espaço da mulher é muito limitado, trabalham com autorização masculina. Onde a influência ocidental é mais forte,
a emancipação da mulher é maior; é o caso da Turquia e, em menor proporção, da Arábia Saudita, do Kuweit e da Síria. No Irã, país de governo
islâmico xiita, apenas neste ano a mulher ganhou o direito ao voto. No Afeganistão, país governado pelo Taleban – fundamentalistas sunitas – a mulher
não tem sequer direito a atendimento médico público.

Entre os hindus o processo de emancipação feminina ainda engatinha. A Índia já teve à frente de seu governo uma mulher, Indira Gandhi,
mas a situação da mulher em geral é ruim, particularmente as das castas mais baixas, que se casam precocemente e não têm direito à instrução.

Na República Popular da China o controle de natalidade impõe à mulher severas restrições. A mulher não tem sequer o direito de nascer.
Como há a restrição de apenas um filho por casal, há uma preferência pelo nascimento de meninos.

Na África, ante ao maior atraso socioeconômico, a mulher tem um papel secundário na maior parte das sociedades.
Nos países socialistas de regime igualitário, procurou-se valorizar a participação da mulher, incorporando-a ao mercado de trabalho e à

gestão política, embora em nenhum dos países onde se implantou o socialismo real a mulher tenha chegado à condição de dirigente maior nos
quadros do governo.

Atualmente, com o advento da Globalização, há uma tendência a uma homogeneização do comportamento e o rompimento de barreiras
culturais. Nos países envolvidos nesse processo, há uma tendência à ampliação da participação da mulher nas relações sociais e de trabalho, pois
ela é vista como um importante elemento do mercado consumidor e passível de ter a sua força de trabalho incorporada pelo capital.

Resolução Comentada
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Nas áreas onde economicamente o processo de globalização não se afirmou, a difusão de informações e o desenvolvimento dos meios de
comunicação estão promovendo uma mudança no comportamento, o que deverá resultar numa maior participação da mulher no cotidiano econômico
desses países, contribuindo para uma maior emancipação.

Os diferentes padrões culturais evidenciam distintos papéis desempenhados pelas mulheres, nos diversos segmentos sociais; por
exemplo, cidades pequenas, de tendência mais conservadora, restringem a atuação das mulheres, já nas metrópoles, as opções são mais amplas, e
a sociedade, com maior acesso aos meios de informação, aceita a sua inserção de maneira mais abrangente.

Em certas organizações tribais, por exemplo, o matriarcado prevalece para determinadas tarefas, mas não para as decisões eminentemente
masculinas.

Nas sociedades urbanas a maior inserção da mulher no mercado de trabalho foi acontecendo ao longo dos diferentes momentos históricos,
como complemento do trabalho masculino, ou para suprir a ausência deste.

As diferentes concepções de participação feminina, marcadamente destacáveis, ao longo do século XX ,colocam o poder de influência que
cada cultura, com suas distintas nuances, apresenta, em termos de valores, padrões de comportamento e de direitos políticos, que acabam
restringindo o papel da mulher em seu processo de libertação e conquistas obtidas ao longo dos tempos.

Podemos afirmar que a sua inserção como mão-de-obra ativa no processo produtivo capitalista alterou as relações sociais e a sua
participação, tendo sido concedido o direito ao voto, com a mudança da legislação trabalhista, e até mesmo a participação e lideranças em
movimentos político-sociais.

A organização social, fundamentada no modo de produção capitalista, sobretudo nas sociedades com padrões urbano-indistriais, tende a
apresentar uma mulher mais trabalhadora, engajada no mercado de trabalho, seja por necessidade, quando se torna arrimo de família, devido ao
advento do divórcio, por exemplo, ou como complemento do trabalho masculino. Nos países mais industrializados e nas áreas urbanizadas, verifica-
se uma participação maior da mulher na economia e nas relações políticas. Nas nações de industrialização mais recente, este processo é mais restrito
e competitivo, em face do papel desempenhado pelo homem, bem como nas nações com baixo nível de desenvolvimento, nas quais o machismo é
exarcebado, e a violência contra a mulher alcança índices acentuados. Há de se destacar a vanguarda dos movimentos feministas ocorrida sobretudo
nos países mais desenvolvidos, em especial os do Ocidente.

O Brasil, devido às suas amplas dimensões territoriais, mostra uma grande diversidade de comportamentos sociais, com reflexos políticos
e econômicos, de acordo com cada região. Dessa forma, a população feminina é muito atingida por essas condições. Como exemplo, podemos citar
a cultura nordestina, bem distinta da cultura do Sudeste. A Região Nordeste, com significante evasão populacional masculina, conta com a
participação da mulher como chefe de família. Assim como uma mulher divorciada num grande centro urbano, como São Paulo ou Rio de Janeiro,
também pode exercer esse papel. Em ambos os casos, a mulher é economicamente menosprezada. Embora assuma funções de igual importância,
não recebe o suficente, comparativamente à população masculina (nos dois casos, tal fato pode ser observado na tabela que consta na prova).

É claro que as condições de exclusão ficam mais notáveis nas áreas rurais, ou em cidades pequenas, em relação aos grandes centros
metropolitanos. Esse panorama, no entanto, vem-se alterando rapidamente com a ação dos instrumentos de comunicação atingindo cada vez mais
áreas distantes e conservadoras.

No meio rural, podemos dizer que a emancipação da mulher tende a ser menor, pois ela normalmente está vinculada a valores tradicionais.
Contudo, torna-se imperativo enfatizar que nas áreas rurais onde as práticas capitalistas tenham-se introduzido em ritmo mais acelerado, é possível
notar um papel de destaque da mulher. A luta por melhores condições de trabalho entre bóias-frias, ou mesmo pelo acesso à terra, tem contado com
forte empenho de muitas mulheres, surgindo importantes lideranças, como exemplo o que ocorre no Brasil.

Por outro lado, nota-se que, nas áreas metropolitanas, o fenômeno é mais evidente, em meio a melhores condições de acesso à educação,
informações, atividades políticas e sindicais, além da própria participação no mercado de trabalho, neste caso mais relevante que nas cidades
pequenas ou ainda no meio rural.

Concluindo, podemos afirmar que a democratização das informações atuou poderosamente no sentido de propiciar essa grande
transformação em curso, cujo objetivo é o pleno exercício da cidadania pelas mulheres.
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I. Fig. 1: espelho esférico convexo
Fig. 2: lente convergente
Fig. 3: espelho esférico côncavo

Exemplos usados na vida cotidiana:
1) Espelho esférico convexo retrovisor usado nas motos
2) Espelho esférico côncavo de aumento usado para barbear ou maquiar
3) Lente convergente usada como lupa (lente de aumento)
4) Lente esférica convergente para a correção da hipermetropia.

II. Como a imagem é invertida ela tem a mesma natureza do objeto, isto é, é uma imagem real.

AB representa o rosto da pessoa
A’B’ representa a imagem do rosto que é real, invertida (em relação ao objeto) e reduzida.

III. O sistema óptico proposto foi reduzido a uma lente esférica delgada convergente L

A: ponto antiprincipal objeto
A’: ponto antiprincipal imagem
C: centro óptico da lente
F: foco objeto principal
F’: foco imagem principal
AF = FC = CF’ = F’A’ = f = distância focal
XY representa o rosto da pessoa
X’Y’ representa a imagem do rosto da pessoa
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IV. a) 
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Da Relação Fundamental da Trigonometria, temos que:

sen2α + cos2α = 1  ⇒
2 

+ cos2α = 1

Donde:   

No triângulo retângulo destacado temos:

tg α = ⇒ = 

= ⇒

b) O aumento linear transversal A é dado por:

A =  = 

y =  
—

AB = 15cm

y’ =   
———

A’B’ = 5cm

p =  
—

BV = 36cm

= 

3f = f – 36

2f = – 36

f = – 18cm

Os alunos poderiam resolver o item b utilizando somente conceitos
de Geometria, como fazemos a seguir:

Na figura, os triângulos ABV e A’B’V são semelhantes. Logo:

= ⇒ = 

Por outro lado, os triângulos FA’B’ e FDV também são
semelhantes. Então:

= ⇒ = 

= ⇒ 
–––
FV = 3  

–––
FV  – 36

Sendo f o módulo da distância focal do espelho, temos:

|f | = 
–––
FV  = 18cm

–––
FV  = 18cm

15
–––
5

–––
FV

––––––––––––
FV – 12

–––
AB

–––––––––
A’B’

–––
FV

––––––––––––  –––
FV – B’V

–––
VD

–––––––––
A’B’

–––
FV

––––––––
FB’

––––
B’V = 12cm

5
–––
15

–––
B’V

–––––
36

–––
A’B’

––––––––
AB

–––
B’V

––––––––
BV

| f | = 18cm

f
––––––
f – 36

5
––––
15

f
––––––
f – p

y’
–––
y

BV = 36cm
15

––––
BV

5
––––
13

––––––
12

––––
13

AB
––––
BV

sen α
––––––
cos α

AB
––––
BV

12
cos α = ––––

13

)5
––––
13(
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Fiel à tradição, a Banca Examinadora propôs que se elaborasse uma redação (dissertativa ou narrativa) sobre
tema a ser extraído de um painel do qual constavam três textos: o primeiro, um trecho da Carta de Caminha ao rei D.
Manuel, descrevendo o imenso potencial da “fremosa” terra recém-descoberta, ressaltando, contudo, que seu melhor
aproveitamento estaria no propósito primordial de “salvar” a gente que aqui habitava.

O segundo texto, extraído da revista Bundas, reproduz um discurso antológico de Rui Barbosa, que denuncia,
dentre outras mazelas, a injustiça, a desonestidade, a podridão – que, crescendo desenfreada e impunemente,
envergonham a virtude e desestimulam a honestidade. Para ilustrar tão contundente discurso, utilizaram-se duas
charges, ambas satirizando a corrupção que, embora caracterize, em grande parte, a política praticada no país, é cada
vez mais tolerada, quando não louvada, pela população.

O terceiro texto, da Folha de S. Paulo de 9 de outubro de 2000, apresenta dados que indicam o crescimento
da pobreza no país, traduzido em 54,1 milhões de brasileiros sem renda suficiente para viver dignamente.

Caso tenha optado por dissertar sobre o tema proposto, o candidato deveria relacionar a carta de Caminha aos
textos que denunciam a degradação social que há 500 anos tem vitimado os brasileiros. Sob essa perspectiva, soaria
irônica a intenção de “salvar esta gente”.

Caso tenha escolhido narrar, o candidato deveria construir um enredo que integrasse os textos fornecidos como
apoio, sem desconsiderar os elementos constitutivos da narração, a saber, personagens, tempo, cenário, intriga etc.

Comentário
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