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b
Seja a função: y = x2 – 2x – 3. O vértice V e o conjunto
imagem da função são dados, respectivamente, por:
a) V = (1, 4), Im = {y ∈ R u y ≥ 4}.
b) V = (1, – 4), Im = {y ∈ R u y ≥ – 4}.
c) V = (1, 4), Im = {y ∈ R u y ≤ 4}.
d) V = (1, – 4), Im = {y ∈ R u y ≤ – 4}.
e) V = (1, 1), Im = {y ∈ R u y ≥ 1}.
Resolução

Se V(xv ,yv ) for o vértice da parábola definida por 

y = x2 – 2x – 3, então:

1) ⇒ V(1; – 4)

2) O conjunto-imagem da função é 
Im(f) = {y ∈ R u y ≥ – 4}, pois o gráfico de 
y = x2 – 2x – 3 é:

– 2
xv = – –––– = 1

2

yv = 12 – 2 . 1 – 3 = – 4
5
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b
O menor ângulo formado pelos ponteiros de um reló-
gio às 14 horas e 20 minutos é
a) 8°. b) 50°. c) 52,72°. d) 60°. e) 62°.
Resolução

Sendo α a medida do menor ângulo formado pelos
ponteiros do relógio e β a medida do ângulo descrito
pelo ponteiro menor em 20 minutos, temos:

⇒

a
Um pedreiro deseja construir uma caixa d’água, em
forma de cilindro, com capacidade para 25,12 mil litros.
Considerando π = 3,14, para que a altura da mesma
seja de 2 metros, a medida aproximada do raio da
base, em metros, deverá ser
a) 2,0. b) 2,8. c) 3,2. d) 4,0. e) 6,2.
Resolução

Se V = 25120 , = 25,12 m3 for a capacidade da caixa
d’água em forma de cilindro com altura h = 2 m e raio
da base r, em metros, então:
V = π r2 h ⇒ 25,12 = 3,14 . r2 . 2 ⇔

⇔ r2 = ⇔ r2 = 4 ⇔ r = 2
25,12

–––––––––
3,14 . 2

3

β = 10°

α = 50°5
20

β = –––– . 30°
60

α + β = 60°
5
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c
Uma pessoa, no nível do solo, observa o ponto mais
alto de uma torre vertical, à sua frente, sob o ângulo de
30°. Aproximando-se 40 metros da torre, ela passa a
ver esse ponto sob o ângulo de 45°. A altura aproxi-
mada da torre, em metros, é
a) 44,7. b) 48,8. c) 54,6. d) 60,0. e) 65,3.
Resolução

Na figura, o segmento  
—

AB representa a torre vertical e
os pontos C e D representam os locais de obser-
vações.
1) O triângulo retângulo ABD é isósceles e 

AB = BD = x

2) No triângulo ABC tem-se: 

tg 30° = = ⇔

⇔ 3x = xÏ··3 + 40Ï··3 ⇔ x = ⇔

⇔ x = ⇔ x = 20(Ï··3+ 1) . 54,6 m

c
O valor da área S do triângulo de vértices A, B e C no
plano cartesiano, sendo A = (6, 8), B = (2, 2), C = (8, 4),
é igual a
a) 5,4. b) 12. c) 14. d) 28. e) 56,3.
Resolução

Sendo S a área do triângulo de vértices A(6;8), B(2;2) e
C(8;4), temos:

S = = 14

6   8   1uu2   2   1uu8   4   1
––––––––––––––

2

5

40Ï··3 (3 + Ï··3)
––––––––––––––

6

40Ï··3
–––––––––

3 – Ï··3

Ï··3
––––

3
x

–––––––
x + 40
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e

O valor de x na equação log
3Ï··3

x = é

a) 
3Ï··3

. b) . c) .

d) 
3
Ï··3. e) Ï··3.

Resolução

log
3Ï··3

x = ⇔ x = (3Ï··3) ⇔

⇔ x = ( Ï···33) ⇔ x = (3 ) ⇔

⇔ x = 3 ⇔ x = Ï··3

d
Uma loja vende um produto no valor de R$ 200,00 e
oferece duas opções de pagamento aos clientes: à
vista, com 10% de desconto, ou em duas prestações
mensais de mesmo valor, sem desconto, a primeira
sendo paga no momento da compra. A taxa mensal de
juros embutida na venda a prazo é de
a) 5%. b) 10%. c) 20%. d) 25%. e) 90%.
Resolução

O preço à vista do produto, em reais, é de 
200 – 10% de 200 = 180.
Na compra a prazo, depois de pagar a primeira parcela,
o cliente ficará devendo (180 – 100) reais = 80 reais.
Na segunda parcela de R$ 100,00, estão embutidos os
juros de (100 – 80) reais = 20 reais e que corres-

pondem a = 25% da dívida.
20
–––
80
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1
–––
2

1
–––
33

––
2

1
–––
3

1
–––
31

–––
3

Ï··3
––––

3

3
Ï··3

––––
321

–––
31

1
–––
3
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d
Um rio de largura 60 m, cuja velocidade da correnteza
é vx = 5 Ï··3 m/s, é atravessado por um barco, de velo-
cidade vy = 5 m/s, perpendicular às margens do rio,
conforme a figura.

O ângulo α do movimento em relação à perpendicular
da correnteza, a velocidade resultante VR e a distância
CB do ponto de chegada em relação ao ponto onde o
barco chegaria caso não houvesse correnteza são, res-
pectivamente:
a) 30°,5 m/s, 20Ï··3 m.
b) 30°,5 m/s, 60Ï··3 m.
c) 45°,10Ï··3 m/s, 60Ï··3 m.
d) 60°,10 m/s, 60Ï··3 m.
e) 60°,10Ï··3 m/s, 60Ï··2 m.
Resolução

Considerando os vetores  
→
AD,  

→
AE e  

→
AF de módulos 

vy, vx e vR, representantes das velocidades, tem-se

1) tg α = = = Ï··3 ⇒ α = 60°, 

pois 0 < α < 90°.

2) vR
2 = vx

2 + vy
2 = vR

2 = (5Ï··3)2 + 52 ⇒ vR = 10 m/s

3) = tg 60° ⇒ = Ï··3 ⇒ CB = 60 Ï··3 m
CB

––––
60

CB
––––
AB

5Ï··3
––––

3

vx
–––
vy
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c

Os valores de k para que a matriz A = 

não admita inversa são

a) 0 e 3. b) 1 e – 1. c) 1 e 2.

d) 1 e 3. e) 3 e – 1.

Resolução

Para que A = não admita inversa

devemos ter:

det A = = k2 – 3k + 2 = 0 ⇔

⇔ k = 1 ou k = 2 

d
As rodas dianteiras de um trator têm 0,70 m de diâ-
metro e as traseiras têm o dobro desse diâmetro.
Considerando π = 3,14, a distância percorrida por esse
trator, em metros, se as rodas dianteiras derem 2 500
voltas a mais que as traseiras é
a) 5 000. b) 7 500. c) 8 345.
d) 10 990. e) 12 500.
Resolução

Sendo, v o número de voltas dadas pelas rodas tra-
seiras e d a distância percorrida pelo trator tem-se:
d = v . 1,40 . π = (v + 2 500) . 0,70 . π ⇔
⇔ 2v = v + 2 500 ⇔ v = 2500
Assim, a distância percorrida, em metros, é:
d = 2 500 . 1,40 . 3,14 = 10 990

e
O triplo do suplemento de um ângulo θ é 63° 51’ 37’’.
O valor aproximado do ângulo θ é
a) 68° 42’ 48’’. b) 117° 51’ 37’’.
c) 132° 42’ 38’’. d) 148° 40’ 27’’.
e) 158° 42’ 48’’.
Resolução

3 . (180° – θ) = 63°51’37” ⇔

⇔180° – θ = ⇔

⇔ θ = 180° – ⇔ θ . 158°42’48” 
63°51’37”

–––––––––––
3

63°51’37”
–––––––––––

3
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b
Sejam dois bairros, A e B, de certa cidade. O bairro A
possui 1 000 residências, sendo o consumo médio
mensal de energia elétrica por residência 250 kWh. Já
o bairro B possui 1500 residências, sendo o consumo
médio mensal por residência igual a 300 kWh. O con-
sumo médio mensal de energia elétrica por residência,
considerando os dois bairros, A e B, é
a) 275 kWh. b) 280 kWh. c) 287,5 kWh.
d) 292,5 kWh. e) 550 kWh.
Resolução

De acordo com o enunciado, o consumo médio men-
sal de energia elétrica por residência, considerando os
dois bairros, A e B, é:

= 280 kWh
250 kWh . 1000 + 300 kWh . 1500

–––––––––––––––––––––––––––––––––
1000 + 1500
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Comentário

Com seis questões fáceis e básicas, e seis ques-
tões médias abordando assuntos práticos, todas bem
enunciadas, a Vunesp apresentou uma ótima prova de
conhecimentos gerais.
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d
As três pirâmides, A, B e C, representam três diferen-
tes cadeias alimentares e expressam o número de indi-
víduos em cada nível trófico da cadeia. Carrapatos são
consumidores secundários e estão representados em
uma das pirâmides. Árvores são produtores e estão
representadas em outra pirâmide.

Carrapatos e árvores estão mais bem representados,
respectivamente, nas pirâmides
a) A e B. b) A e C. c) B e A.
d) B e C. e) C e B.
Resolução

Os carrapatos são parasitas e consumidores secundá-
rios. A pirâmide representativa é a B e poderia ser re-
presentada pela cadeia alimentar: capinzal → bois →
carrapatos.
As árvores podem ser representadas pelas pirâmides
A ou C. Assim, a pirâmide A poderia ser representada
pela cadeia alimentar: árvores → pássaros → cobras.
A pirâmide C poderia ser: árvores → pulgões → besou-
ros.
Em vista disso, a questão está imprecisa e comporta
duas respostas: C ou D.

13
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a
Sobre o tratamento do lixo urbano em usinas de com-
postagem, afirmou-se:
I. Exige coleta seletiva do lixo ou triagem do lixo a

ser usado no processo.
II. Utiliza todo tipo de lixo doméstico e, portanto, não

permite que metal, vidro e plástico sejam reapro-
veitados para reciclagem.

III. As usinas de compostagem são poluidoras e não
podem ser construídas em qualquer terreno: pro-
duzem o chorume (líquido produzido por decom-
posição do lixo e ação das chuvas), o qual penetra
no solo e contamina os lençóis freáticos.

IV. A incineração, uma das etapas do processo, reduz
consideravelmente o volume final do lixo.

V. Ao final do processo, obtém-se gás metano e
adubo orgânico que podem ser comercializados.

São afirmações corretas, apenas
a) I e V. b) II e V. c) I, III e IV.
d) II, III e IV. e) II, III e V.
Resolução

O lixo destinado às usinas de compostagem deve pas-
sar por uma triagem prévia (ou coleta seletiva) e, ao fi-
nal do processo, origina gás metano e adubo orgânico.

c
Durante a última quinzena de abril de 2004, o governo
promoveu mais uma campanha para vacinação contra
o vírus da gripe. A expectativa do Ministério da Saúde
seria imunizar 70% da população acima de 60 anos. 
Sobre a vacinação contra a gripe, é correto dizer que:
a) uma vez tomada a vacina, o indivíduo fica imunizado

e não precisa repetir a dose nos anos seguintes.
b) a vacina deve ser tomada todos os anos. O organis-

mo de um indivíduo com mais de 60 anos não con-
segue produzir anticorpos em quantidade suficiente
que assegurem a imunização por mais de um ano.

c) a cada ano, desenvolvem-se novas linhagens virais
que não são reconhecidas pela imunização do ano
anterior, obrigando a nova vacinação.

d) a vacina é produzida a partir de vírus atenuados, pro-
vocando uma reação imunológica fraca, que protege
o indivíduo por até um ano. A vacina precisa ser
tomada anualmente.

e) permite a produção de anticorpos que permanecem
circulantes na corrente sanguínea até que ocorra a
infecção viral. Para que o organismo se proteja de
um novo ataque viral, é necessária nova dose de
vacina.

Resolução

O vírus da gripe (influenza) é um retrovírus que sofre
constantes mutações. Dessa forma, a cada ano, são
incluídos na vacina os subtipos novos, que passarão a
ser reconhecidos pelo sistema imunológico humano.

15
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e
Em células vegetais em meio aquoso, citoplasma e
membrana plasmática funcionam como uma membra-
na semipermeável. As trocas de água ocorrem entre a
solução externa e o vacúolo. 
A equação que relaciona as variáveis que interferem na
osmose em células vegetais é

Sc = Si – M,

na qual
Sc = sucção celular (capacidade de a célula ganhar

água);
Si = sucção interna (tendência à entrada de água devi-

do à sucção osmótica exercida pelo vacúolo);
M = resistência da membrana celulósica, que equivale

à tendência de saída de água da célula.

Em relação a essas variáveis, pode-se dizer que, quan-
do
a) em meio hipotônico, em relação ao suco celular, o

valor de M diminui e a célula torna-se túrgida.
b) em meio isotônico, em relação ao suco celular, o

valor de M diminui e a célula murcha.
c) em meio hipertônico, em relação ao suco celular, o

valor de M aumenta e a célula torna-se plasmolisa-
da.

d) a célula está túrgida, deixa de absorver água, pois a
concentração do vacúolo se iguala à do meio: Si = 0
e Sc = M.

e) a célula está túrgida, deixa de absorver água e
M = Si.

Resolução

Célula vegetal mergulhada em meio hipotônico ou em
água destilada absorve o líquido até a ocorrência da
saturação hídrica, quando atinge o estado de turges-
cência. À medida que a água entra, os valores de Si

diminuem e os de M aumentam, até que Si = M e Sc
= 0.

16

UUUU NNNN EEEE SSSS PPPP     (((( PPPP rrrr oooo vvvv aaaa     dddd eeee     CCCC oooo nnnn hhhh eeee cccc iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo ssss     GGGG eeee rrrr aaaa iiii ssss ))))
JJJJ uuuu llll hhhh oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
Os médicos informaram que o pai, gravemente ferido
em um acidente de automóvel, precisava de transfu-
são de sangue. A esposa era de tipo sanguíneo A Rh–.
Entre os três filhos, todos Rh+, só não havia o tipo O.
Esposa e filhos se apresentaram para doação, mas o
tipo sanguíneo do pai só lhe permitia receber sangue
de um de seus familiares.
Dentre esposa e filhos, o doador escolhido apresenta-
va
a) aglutinogênio do tipo B e aglutinina anti A.
b) aglutinogênio do tipo A e aglutinina anti B.
c) aglutinogênio dos tipos A e B.
d) aglutininas anti A e anti B.
e) Rh–, ou seja, sua esposa.
Resolução

Na família considerada, a esposa é ARh–, com filhos
ARh+, BRh+ e ABRh+. O pai pertence ao grupo BRh+ e
só pode receber sangue de seu filho BRh+.

d
O filme GATTACA, direção de Andrew Niccol, EUA,
1997, apresenta uma sociedade na qual os indivíduos
são identificados pelo seu DNA. Os personagens da
estória não usam documentos ou crachás para identifi-
cação e acesso a prédios e repartições; apenas encos-
tam a ponta do dedo em um equipamento que recolhe
uma gota de sangue e a identificação é feita com um
teste de DNA.
Na vida real e cotidiana, já se utilizam equipamentos
para identificação que dispensam a apresentação de
documentos.  Em portarias de alguns clubes, por
exemplo, um aparelho acoplado ao computador faz a
leitura de nossas impressões digitais, dispensando a
apresentação da “carteirinha”. 
Considerando-se dois irmãos gêmeos e a eficácia dos
dois equipamentos citados em diferenciá-los, assinale
a alternativa correta.
a) Ambos os equipamentos poderão diferenciá-los,

mesmo que os irmãos sejam gêmeos monozigó-
ticos.

b) Os equipamentos só poderão diferenciá-los se os
irmãos forem gêmeos dizigóticos.

c) Se os irmãos forem gêmeos monozigóticos, apenas
o equipamento do filme poderá diferenciá-los.

d) Se os irmãos forem gêmeos monozigóticos, apenas
o equipamento do clube poderá diferenciá-los.

e) Nenhum dos equipamentos poderá diferenciá-los,
quer os irmãos sejam gêmeos dizigóticos ou mono-
zigóticos.

Resolução

Gêmeos monozigóticos apresentam o mesmo DNA,
porém impressões digitais diferentes.

18
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c
Suponha que o seguinte experimento pudesse ser rea-
lizado.
O óvulo anucleado de uma vaca recebeu o núcleo de
dois espermatozóides de um mesmo touro. Esses
núcleos fundiram-se, e a célula resultante comportou-
se como um zigoto, que se dividiu nos primeiros blas-
tômeros e foi implantado no útero de outra vaca. Ao
final da gestação, nasceu um animal que
a) obrigatoriamente é do sexo masculino.
b) é homozigoto para todos os seus genes.
c) pode ser macho ou fêmea e ter características dife-

rentes das do seu pai.
d) tem apenas um lote haplóide de cromossomos por

célula.
e) é clone de seu pai.
Resolução

O experimento sugerido poderia resultar em um bezer-
ro macho ou fêmea. Em mamíferos, o heterocromos-
somo contido no espermatozóide determina o sexo da
descendência. As diferenças genéticas em relação ao
pai são devidas à recombinação gênica.

c
A figura representa um segmento de uma molécula de
ácido nucléico.

As setas de 1 a 4 indicam, respectivamente,
a) guanina, adenina, uracila e ribose.
b) guanina, citosina, uracila e ribose.
c) guanina, adenina, timina e desoxiribose.
d) adenina, timina, guanina e desoxiribose.
e) citosina, guanina, timina e desoxiribose.
Resolução

A seta 1 indica a base nitrogenada guanina, 2 aponta
a base adenina, 3 mostra a timina e 4 indica a molé-
cula de desoxirribose.

20

19

UUUU NNNN EEEE SSSS PPPP     (((( PPPP rrrr oooo vvvv aaaa     dddd eeee     CCCC oooo nnnn hhhh eeee cccc iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo ssss     GGGG eeee rrrr aaaa iiii ssss ))))
JJJJ uuuu llll hhhh oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
A estrutura dos ossos sendo a mesma na mão de um
homem, na asa de um morcego, na nadadeira de um
golfinho e na pata de um cavalo – o mesmo número de
vértebras no pescoço da girafa e no pescoço do ele-
fante –, e inúmeros outros fatos desse tipo, explicam-
se na teoria da descendência pelas pequenas e lentas
modificações sucessivas.

(Charles Darwin, A Origem das Espécies. 1859.)

No trecho, Darwin apresenta como evidências da evo-
lução
a) os órgãos homólogos.
b) os órgãos análogos.
c) os órgãos vestigiais.
d) a seleção natural.
e) a mutação.
Resolução

Os mamíferos possuem o mesmo número de vérte-
bras cervicais, ou seja, sete. Apesar do número de vér-
tebras cervicais ser o mesmo, elas têm tamanho va-
riável e origem embrionária comum. São, portanto, ho-
mólogas.

e
Os moradores de uma determinada cidade sentem-se
orgulhosos pela beleza de suas praças e alamedas.
Todos os anos, em determinado mês, quase todos os
ipês da cidade florescem e as deixam enfeitadas de
amarelo e roxo.
O florescimento simultâneo dos ipês é devido ao
a) fato de todas as árvores terem sido plantadas na

mesma época.
b) fato de todas as árvores terem sido plantadas com a

mesma idade ou grau de desenvolvimento.
c) fato de só nessa época do ano haver agentes polini-

zadores específicos.
d) fototropismo.
e) fotoperiodismo.
Resolução

A floração de muitas plantas é influenciada pelo com-
primento do dia e da noite, fenômenos sazonais co-
nhecidos por fotoperiodismo.
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b
GRIPE DO FRANGO – Gripe do frango faz sua 20.a víti-
ma humana na Ásia. Entre 60% e 70% das pessoas
infectadas pelo vírus da gripe do frango na Ásia morre-
ram. Autoridades preparam-se para eventuais surtos
da doença. 
As aves doentes são incineradas para impedir que pro-
movam a propagação do vírus, já as pessoas doentes
são medicadas para aliviar os sintomas.

(Folha on line, fevereiro de 2004.)
O uso de antibióticos no tratamento dos doentes da
“gripe do frango” é
a) inadequado. Os antibióticos só atuam sobre vírus

bacteriófagos, e não têm efeito sobre vírus parasitas
de células animais.

b) inadequado. Os antibióticos atuam sobre as bacté-
rias e não têm efeito considerável sobre os vírus em
geral.

c) inadequado. Por se tratar de uma doença recente,
não foram desenvolvidos antibióticos para seu trata-
mento.

d) adequado. Ao eliminar o vírus do organismo huma-
no, o medicamento promove alívio dos sintomas do
paciente.

e) adequado, se utilizado com critério. O uso indiscri-
minado de antibióticos pode levar ao desenvolvi-
mento de linhagens resistentes.

Resolução

Antibióticos atuam sobre bactérias, mas não sobre
vírus.

b
Ao caminhar pela mata, um estudante de biologia cole-
tou um vegetal que apresentava um rizoma do qual
saíam folhas lobadas, raízes e novas plantinhas. As
folhas novas apresentavam-se enroladas. Nas folhas,
de cada lado da nervura principal, observavam-se
pequenos pontos escuros.
O vegetal em questão pode ser classificado como per-
tencente ao grupo
a) das gimnospermas. b) das pteridófitas.
c) das briófitas. d) dos musgos.
e) das hepáticas.
Resolução

A caracterização das pteridófitas filicineas poderá ser
feita pelas seguintes características:
• as folhas novas aparecem com as pontas enroladas,

formando os báculos;
• os pontos escuros das folhas são os soros, grupa-

mento de esporângios.
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Comentário

Prova bem elaborada, com questões de nível me-
diano, destinadas a alunos com bom preparo em Bio-
logia.

A questão de número 13 apresenta um enunciado
impreciso, levando o aluno a uma indecisão entre as
alternativas C e D.
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b
A Antártida apresenta um quadro natural com caracte-
rísticas marcantes: o inverno é longo, com seis meses
sem luz solar e médias térmicas ao redor de 60°C
negativos; no verão, o albedo é elevado, pois cerca de
95% da superfície está permanentemente coberta por
gelo; são raras as espécies vegetais, por causa do rigor
climático.
Quase desabitada, é considerada a região mais fria do
planeta e tem despertado o interesse de muitos paí-
ses. 
O Brasil, desde 1984, lá mantém uma base de pesqui-
sa
a) meteorológica, no intuito de estudar o buraco na

camada de ozônio, fenômeno cíclico que ocorre na
estratosfera antártica, e analisar os efeitos da radia-
ção ultravioleta sobre os seres vivos.

b) científica, cujas investigações meteorológicas e
oceanográficas objetivam compreender o papel da
Antártida no globo terrestre e, em particular, a sua
influência sobre o território brasileiro.

c) militar, na tentativa de equilibrar forças com países
que lá realizam testes e manobras, principalmente
com a Argentina e o Chile, países do Cone Sul.

d) pesqueira, para a comercialização do krill, zooplânc-
ton semelhante a um camarão, que serve de base
alimentar às baleias e que poderá tornar-se mais
uma fonte de divisas para o nosso país.

e) biológica, com projetos marinhos ligados ao modo
de reprodução das baleias e focas, cujos resultados
poderão favorecer o aproveitamento de novos recur-
sos alimentícios.

Resolução

O Brasil é signatário do Tratado Antártico, que apre-
senta como um de seus princípios mais elevados a uti-
lização da Antártida somente para fins pacíficos, o que
inclui estudos científicos e descarta atividades de natu-
reza militar.
A Base brasileira Comandante Ferraz realiza pesquisas
científicas em diversas áreas da ciência, tais como bio-
logia, oceanografia, geologia, meteorologia, entre
outras. Na meteorologia e na climatologia, o interesse
brasileiro se justifica pela formação de massas de ar na
Antártida que influenciam diretamente nosso clima. As
pesquisas nessa área possibilitarão melhorar as previ-
sões de tempo, com significativas vantagens para a
agropecuária, por exemplo.
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c
A abordagem dos problemas ambientais em nosso pla-
neta não pode ignorar a questão da biodiversidade.
Neste aspecto, ao Brasil, cuja natureza é rica e exube-
rante, é conferido um papel de destaque. Hoje, tratar
da questão ambiental no âmbito mundial significa con-
siderar as variadas características geográficas brasilei-
ras. Ao lado do Brasil, mais quatro países do globo tam-
bém possuem uma grande biodiversidade. São eles:
a) Austrália, China, Indonésia e Colômbia.
b) Indonésia, Colômbia, Austrália e África do Sul.
c) China, México, Indonésia e Colômbia.
d) Austrália, África do Sul, Colômbia e Venezuela.
e) China, Nova Zelândia, Indonésia e Chile.
Resolução

A biodiversidade se mostra mais rica nas áreas inter-
tropicais, especialmente nos ambientes quentes e
úmidos. China, México, Indonésia, Colômbia e Brasil
apresentam esse aspecto em comum. Nesses países,
a ocorrência de florestas latifoliadas, típicas de climas
quentes e úmidos, proporciona uma rica biodiver-
sidade.

e
Cerca de 65% das reservas petrolíferas do globo ter-
restre encontram-se no Oriente Médio, uma região
estratégica para a economia mundial. As grandes
potências como os Estados Unidos, a Alemanha, o
Japão, dentre outras, dependem dessas reservas, que
se concentram principalmente ao redor do Golfo
Pérsico e na planície da Mesopotâmia, áreas onde
estão localizados os seguintes países:
a) Kuwait, Jordânia, Líbano, Irã e Iraque.
b) Kuwait, Egito, Israel, Arábia Saudita e Iraque.
c) Arábia Saudita, Jordânia, Irã, Catar e Iraque.
d) Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Irã e Iraque.
e) Kuwait, Irã, Arábia Saudita, Catar e Iraque.
Resolução

Os grandes produtores e exportadores de petróleo
localizados ao redor do Golfo Pérsico são: Arábia
Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Catar.
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d
O mapa mostra a semelhança na distribuição das pai-
sagens africanas.

A partir do Equador, seja na seqüência rumo ao norte,
ou naquela que se dirige para o sul, nota-se, claramen-
te, em ambos os hemisférios, o paralelismo entre os
domínios naturais. Tal fato, somado à variedade paisa-
gística lá presente, tem origem na posição geográfica
do continente, predominantemente
a) extratropical, o que lhe confere uma distribuição plu-

viométrica aperiódica e em faixas latitudinais.
b) equatorial, o que lhe confere uma distribuição plu-

viométrica periódica e em faixas longitudinais.
c) intertropical, o que lhe confere uma distribuição plu-

viométrica aperiódica e em faixas longitudinais.
d) tropical, o que lhe confere uma distribuição pluvio-

métrica periódica e em faixas latitudinais.
e) tropical, o que lhe confere uma distribuição pluvio-

métrica periódica e em faixas longitudinais.
Resolução

A simetria das paisagens vegetais da África, a partir do
Equador no sentido norte ou sul, está diretamente liga-
da ao clima e à distribuição pluviométrica.
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a
Com o fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS,
uma nova ordem econômica mundial passou a vigorar.
Desta maneira, as fronteiras entre vários países foram
redesenhadas e, em certos casos, novos territórios
foram definidos. 
Analise as afirmações:
I. Com a criação da ONU e do FMI, organismos de

porte internacional, os limites territoriais entre os
países do globo tornaram-se estáveis.

II. Na definição dos territórios deve-se obedecer, prio-
ritariamente, às condições naturais existentes em
nosso planeta.

III. Até mesmo fronteiras remotamente demarcadas
podem sofrer alterações com o passar do tempo.

IV. Os fatores sociais, econômicos ou políticos podem
contribuir para que as fronteiras entre os países
sofram alterações.

Estão corretas somente as afirmações
a) III e IV. b) II e IV. c) I e IV.
d) I e III. e) I e II.
Resolução

As fronteiras territoriais, desde a Segunda Grande
Guerra Mundial, têm sofrido grandes transformações,
especialmente nos países europeus. Os principais
fatores que têm provocado a alteração dessas frontei-
ras são as diferenças étnicas, lingüísticas, culturais,
econômicas e políticas.
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c
Considerando o processo de industrialização ocorrido
no país, assinale a alternativa correta.
a) A industrialização do Brasil não agravou as dispari-

dades regionais e gerou a seguinte organização
espacial: a produção concentra-se no Centro-Oeste
do país e as demais áreas são fornecedoras de
gêneros agrícolas, matérias-primas e mão-de-obra.

b) A industrialização do Brasil agravou as disparidades
regionais, porém não gerou uma organização espa-
cial do tipo “centro-periferia”, pois quase todas as
unidades federativas possuem expressiva produção
industrial.

c) A industrialização do Brasil agravou as disparidades
regionais e gerou uma organização espacial do tipo
“centro-periferia”, com a produção concentrada no
Centro-Sul do país; as demais áreas são fornecedo-
ras de gêneros agrícolas, matérias-primas e mão-de-
obra.

d) A industrialização do Brasil agravou as disparidades
regionais, porém não gerou uma organização espa-
cial do tipo “centro-periferia”, pois quase todas as
unidades federativas do Nordeste possuem expres-
siva produção industrial, sendo que apenas as do
Norte apresentam menor participação nesse setor
da economia nacional.

e) A industrialização do Brasil agravou as disparidades
regionais e gerou a seguinte organização espacial: a
produção concentra-se no Centro-Oeste do país e as
demais áreas são fornecedoras de gêneros agríco-
las, matérias-primas e mão-de-obra.

Resolução

O processo de industrialização no Brasil agravou as dis-
paridades entre o Sudeste e as demais regiões, geran-
do uma organização do tipo “Centro–Sudeste” e “peri-
feria–demais regiões”.
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a
A globalização da economia tornou as empresas brasi-
leiras mais expostas à concorrência externa, obrigan-
do-as a alcançar novos patamares de produtividade.
Profundas transformações no mercado de trabalho
trouxeram o desemprego, a expansão do subemprego
e a ampliação da massa dos excluídos sociais, princi-
palmente nas grandes cidades. Hoje, como o poder
público não consegue atendê-los, surgem setores da
iniciativa privada que investem, cada vez mais, na
melhoria das condições de vida da população. Trata-se
de uma ação voluntária que ultrapassa os incentivos
fiscais oferecidos pelo Estado, e que envolve o com-
portamento ético, o fortalecimento das organizações
não governamentais (ONGs), a preocupação com a
imagem da empresa e a satisfação do funcionário.
É o chamado
a) Terceiro Setor. b) Segundo Setor.
c) Primeiro Setor. d) Setor Terciário.
e) Setor Secundário.
Resolução

O Primeiro Setor é representado pelo poder público; o
Segundo Setor, pelas empresas privadas; o Terceiro
Setor, pelas empresas privadas sem fins lucrativos, em
grande parte representadas pelas ONGs – Organi-
zações Não-Governamentais, que modernamente
estão sendo chamadas de OSCs – Organizações da
Sociedade Civil.
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c
Sobre a violência no campo e a estrutura fundiária no
Brasil, é correto afirmar que
a) é grande o número de grandes proprietários e que

os conflitos pela posse da terra são poucos.
b) é pequeno o número de grandes proprietários,

assim como o de conflitos pela posse da terra.
c) é grande o número de pequenos proprietários,

assim como o de conflitos pela posse da terra.
d) é pequeno o número de pequenos proprietários e

que os conflitos pela posse da terra são muitos.
e) é equilibrado o número de grandes e pequenos pro-

prietários, assim como o das áreas com e sem con-
flitos pela posse da terra.

Resolução

A estrutura fundiária brasileira sempre se apresentou
desequilibrada, com números que demonstram, ao
longo da história, uma tendência à concentração fun-
diária. Até cerca de 20 anos atrás, o número de mini-
fúndios girava em torno de 50% do número total de
estabelecimentos, enquanto os latifúndios, que repre-
sentavam aproximadamente 1% dos estabeleci-
mentos, concentravam por volta de 45% da área agrí-
cola disponível. Essa situação piorou nos últimos 20
anos, com a eliminação de diversos minifúndios e
pequenas propriedades, e sua concentração nas gran-
des propriedades e latifúndios. Isso só fez piorar a
situação do homem do campo, do pequeno lavrador e
do sem-terra que, limitado no acesso à terra, parte para
a invasão, muitas vezes conduzido por grupos organi-
zados (como o MST), aumentando o número de inva-
sões e, conseqüentemente, de conflitos.
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d
Dados indicadores do PIB per capita e da taxa de mor-
talidade infantil auxiliam na compreensão das enormes
disparidades regionais existentes, ainda hoje, no Brasil.
Sobre esses indicadores é correto afirmar que
a) desconsiderado o Distrito Federal, o PIB per capita

mais alto está na Região Sul, ao passo que a taxa de
mortalidade infantil mais elevada pertence à Região
Norte.

b) considerado o Distrito Federal, o PIB per capita mais
alto está na Região Sul, ao passo que a taxa de mor-
talidade infantil mais elevada pertence à Região
Norte.

c) o PIB per capita mais alto está na Região Sudeste,
ao passo que a taxa de mortalidade infantil mais ele-
vada pertence à Região Centro-Oeste, onde se loca-
liza o Distrito Federal.

d) desconsiderado o Distrito Federal, o PIB per capita
mais alto está na Região Sudeste, ao passo que a
taxa de mortalidade infantil mais elevada pertence à
Região Nordeste.

e) considerado o Distrito Federal, o PIB per capita mais
alto está na Região Sudeste, ao passo que a taxa de
mortalidade infantil mais elevada pertence à Região
Nordeste.

Resolução

O Brasil caracteriza-se por grandes disparidades regio-
nais que podem ser observadas em seus indicadores
socioeconômicos, tais como PIB per capita e taxa de
mortalidade infantil. Assim sendo, quando desconside-
ramos os dados relativos ao Distrito Federal, observa-
mos um PIB per capita mais alto na Região Sudeste e,
quanto à taxa de mortalidade infantil, destaca-se como
a mais elevada a da Região Nordeste.
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b
Brasília, a capital do país, gera polêmica desde o início
de sua construção, no final dos anos 1950. Localizada
no Distrito Federal, que hoje agrega uma população
superior a dois milhões de habitantes, apresenta indi-
cadores sociais e econômicos marcantes, tais como:
a) PIB per capita e IDH elevados, importante atividade

industrial, comércio de caráter regional e serviços de
alcance nacional.

b) PIB per capita e IDH elevados, fraca atividade indus-
trial, comércio e serviços de caráter local, exceto os
da administração federal.

c) PIB per capita e IDH elevados, fraca atividade indus-
trial, comércio de caráter regional e serviços de
expressão local, exceto os da administração federal.

d) PIB per capita baixo e IDH elevado, importante ativi-
dade industrial, comércio de caráter regional e servi-
ços de alcance nacional.

e) PIB per capita baixo e IDH elevado, fraca atividade
industrial, comércio de caráter local e serviços de
alcance regional.

Resolução

A construção da capital federal – Brasília – no final da
década de 1950 e a sua inauguração em 21 de abril de
1960 são marcadas por grande polêmica. Localizada no
Distrito Federal e projetada para ter no máximo 500 mil
habitantes até o ano 2000, hoje apresenta mais de 2
milhões de habitantes, os quais compartilham indica-
dores sociais e econômicos que os individualizam em
relação às demais áreas do país. Seu PIB per capita e
IDH são elevados, destacando-se em termos econô-
micos fraca industrialização; comércio e serviços para
atendimento local, com exceção dos serviços referen-
tes à administração de competência federal.
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e
A figura mostra a área da reserva Raposa-Serra do Sol,
com 1,7 milhão de hectares e pouco habitada, no norte
do Brasil.

Sobre essa área, pode-se afirmar que é uma reserva
a) de garimpeiros, localizada no Estado de Rondônia,

limitada pela Venezuela e Guiana.
b) indígena, localizada no Estado de Rondônia, limitada

pela Venezuela e Guiana.
c) de garimpeiros, localizada no Estado de Roraima,

limitada pela Venezuela e Suriname.
d) indígena, localizada no Estado de Roraima, limitada

pela Venezuela e Suriname.
e) indígena, localizada no Estado de Roraima, limitada

pela Venezuela e Guiana.
Resolução

A reserva indígena Raposa-Serra do Sol situa-se no
extremo noroeste do Estado de Roraima, na fronteira
do Brasil com a Venezuela e a República Cooperativa
da Guiana, em área do Projeto Calha Norte.
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a
A produção agrícola brasileira é grande, diversificada e
de distribuição geográfica bem ampla. No entanto,
quando se consideram os valores recentes da produ-
ção de cada estado em relação ao valor total do país,
nota-se, por exemplo, que a produção da laranja, da
cana-de-açúcar, do café e do cacau, respectivamente,
é mais elevada em
a) São Paulo, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
b) São Paulo, Alagoas, Minas Gerais e Pará.
c) Alagoas, Pernambuco, São Paulo e Bahia.
d) Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
e) São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Pará.
Resolução

No Brasil, vem se destacando a evolução da produção
e produtividade agrícola, com o crescimento do setor
agroempresarial. Nesse sentido, destacam-se os pro-
dutos destinados principalmente à exportação ou ao
consumo industrial, como laranja e cana-de-açúcar, dos
quais São Paulo é o maior produtor brasileiro. Minas
Gerais continua o maior produtor de café e Bahia, ape-
sar da diminuição no volume de produção, ainda é o
maior produtor nacional de cacau.
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Comentário

As questões de Geografia do vestibular de julho da
Unesp 2004 abordaram temas cotidianos sobre os fun-
damentos da disciplina. Exigiu boa interpretação dos
enunciados e atualização do candidato.

O vasto programa do Ensino Médio foi devida-
mente explorado; assim, o candidato com base razoá-
vel não enfrentou problemas com as questões, em
geral, objetivas.
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a
Em um cíclotron – tipo de acelerador de partículas – um
deutério alcança velocidade final de 3,0 x 107m/s,
enquanto se move em um caminho circular de raio
0,45m, mantido nesse caminho por uma força mag-
nética. Considerando-se a massa do deutério igual a
3,3 x 10–27 kg, a intensidade dessa força é
a) 6,6 x 10–12 N. b) 9,9 x 10–18 N.
c) 2,2 x 10–20 N. d) 1,1 x 10–34 N.
e) 4,5 x 10–36 N.
Resolução

A força magnética tem a função de resultante cen-
trípeta no movimento circular e uniforme do deutério,

Fm = Fcp ⇒ Fm = 

Sendo m = 3,3 . 10 –27kg, V = 3,0 . 107m/s e R = 0,45m,
calcula-se a intensidade da força magnética.

Fm = (N)

Donde: 

c
Considere um pêndulo simples oscilando, no qual as
forças que atuam sobre a massa suspensa são a força
gravitacional, a tensão do fio e a resistência do ar.
Dentre essas forças, aquela que não realiza trabalho no
pêndulo e aquela que realiza trabalho negativo durante
todo o movimento do pêndulo são, respectivamente,
a) a força gravitacional e a resistência do ar.
b) a resistência do ar e a tensão do fio.
c) a tensão do fio e a resistência do ar.
d) a resistência do ar e a força gravitacional.
e) a tensão do fio e a força gravitacional.
Resolução

A força aplicada pelo fio é normal à trajetória e, portan-
to, não realiza trabalho.
A força de resistência do ar tem sentido sempre opos-
to ao da velocidade e, por isso, seu trabalho é sempre
negativo.

38

Fm = 6,6 . 10–12N

3,3 . 10–27 . (3,0 . 107)2

––––––––––––––––––––––
0,45

mV 2

––––––
R
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e
Uma criança brinca em um escorregador de altura 4 m,
iniciando sua descida com velocidade nula. Conside-
rando-se o atrito e a resistência do ar desprezíveis e 
g = 10 m/s2, a velocidade da criança quando alcança o
ponto mais baixo do escorregador é

a) 2 3 m/s. b) 2 5 m/s. c) 3 3 m/s.

d) 3 5 m/s. e) 4 5 m/s.
Resolução

Desprezando-se os atritos e o efeito do ar, a energia
mecânica da criança se conserva:

(referência em B)

= mgH

VB = Ïww2gH = Ïwwwww2 . 10 . 4 (m/s)

VB = Ïww80 m/s = Ïwww5 . 16 (m/s)

VB = 4 Ïw5 m/s

mVB
2

––––––
2

EB = EA
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d
Em um jogo de bilhar, o jogador deseja colocar a bola
preta numa caçapa de canto da mesa. Conforme indi-
ca a figura, o jogador joga a bola branca em direção à
preta de modo que a bola preta sofra uma deflexão de
30° em relação a essa direção, para atingir a caçapa.

Considerando-se que as duas bolas possuem tama-
nhos e massas iguais, que o atrito é desprezível e que
a colisão entre as bolas é elástica, o ângulo de defle-
xão, θ, sofrido pela bola branca é
a) 30°. b) 45°. c) 55°. d) 60°. e) 75°.
Resolução

1) Sendo a colisão elástica, temos:

+ = 

(1)

2) No ato da colisão, o sistema é isolado e haverá
conservação da quantidade de movimento total.

Q2
final = Q2

1 + Q2
2 + 2Q1 Q2 cos α = Q0

2

m2V1
2 + m2V 2

2 + 2mV1 m V2 cos α = m2V0
2

(2)

Substituindo-se (1) em (2), vem:
V0

2 + 2V1 V2 cos α = V0
2

V1
2 + V2

2 + 2V1 V2 cos α = V0
2

V1
2 + V2

2 = V0
2

mV0
2

––––––
2

mV2
2

––––––
2

mV1
2

––––––
2
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2V1 V2 cos α = 0

Como V1V2 ≠ 0, vem cos α = 0 e α = 90°
Sendo α = θ + 30°, vem:
90° = θ + 30°

θ = 60°
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a
Grande parte dos satélites de comunicação estão loca-
lizados em órbitas circulares que estão no mesmo
plano do equador terrestre. Geralmente esses satélites
são geoestacionários, isto é, possuem período orbital
igual ao período de rotação da Terra, 24 horas.
Considerando-se que a órbita de um satélite geoesta-
cionário possui raio orbital de 42 000 km, um satélite
em órbita circular no plano do equador terrestre, com
raio orbital de 10 500 km, tem período orbital de
a) 3 horas. b) 4 horas. c) 5 horas.
d) 6 horas. e) 8 horas.
Resolução

Aplicando-se a 3ª Lei de Kepler para satélites da Terra,
temos:

= 

Como R1 = 42000km e R2 = 10500km, temos 
R1 = 4R2.

Portanto:

= 

T1
2 = 64 T2

2

T1 = 8T2

T2 = = ⇒  T2 = 3h
24h
––––

8

T1––––
8

R2
3

––––––
T2

2

(4R2)3

––––––
T1

2

R2
3

––––––
T2

2

R1
3

––––––
T1

2
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e
A temperatura mais alta registrada sobre a Terra foi de
136°F, em Azizia, Líbia, em 1922, e a mais baixa foi de
–127°F, na estação Vostok, Antártica, em 1960. Os
valores dessas temperaturas, em °C, são, respectiva-
mente,
a) 53,1 e –76,3. b) 53,1 e –88,3.
c) 57,8 e –76,3. d) 57,8 e –79,3.
e) 57,8 e –88,3.
Resolução

Usando-se a equação de conversão entre as escalas
Celsius e Fahrenheit, vem:

= 

Para a mais alta temperatura (θF = 136°F), temos:

= 

Para a mais baixa temperatura (θF = –127°F), temos:

= 

θC ≅ –88,3°C

–127 – 32
–––––––––––

9

θC––––
5

θC ≅ 57,8°C

136 – 32
––––––––

9

θC––––
5

θF – 32
––––––––

9

θC––––
5
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b
Um aquecedor elétrico de resistência total igual a 8 Ω
está ligado a uma diferença de potencial de 110 V. Os
valores da corrente elétrica e da potência do aque-
cedor são, respectivamente,
a) 13,75 A e 7,5100 kW.
b) 13,75 A e 1,5125 kW.
c) 17,50 A e 7,5100 kW.
d) 17,50 A e 5,1250 kW.
e) 17,50 A e 1,5125 kW.
Resolução

1) Pela 1ª Lei de Ohm, temos:
U = R . i

i = 

i = (A)

2) A potência elétrica do aquecedor é dada por:

P = 

P = (W)

P = 1512,5W

P = 1,5125kW

(110)2

––––––
8

U2

–––
R

i = 13,75A

110
––––

8

U
–––
R
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d
Quatro resistores, de resistências 8 Ω, 4 Ω, 6 Ω e 3 Ω,
estão conectados como mostra a figura.

Sabendo-se que a diferença de potencial entre os pon-
tos a e c é de 42 V, as correntes que passam nos resis-
tores de 4 Ω, 6 Ω e 3 Ω são, respectivamente,
a) 1 A, 2 A e 3 A.
b) 2 A, 3 A e 2 A.
c) 2 A, 1 A e 3 A.
d) 3 A, 1 A e 2 A.
e) 3 A, 2 A e 1 A.
Resolução

O circuito dado pode ser simplificado como se segue:

pois Rp = = 2Ω

Temos Uac = 42V.
Uac = 14 . i  ⇒ 42 = 14 . i

A ddp entre b e c vale:
Ubc = 2 i = 2 . 3 (V) = 6V

Ubc = 6 . i1

6 = 6 . i1 ⇒  

Ubc = 3 . i2

6 = 3 . i2 ⇒  i2 = 2A

i1 = 1A

i = 3A

3 . 6
–––––
3 + 6
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e
Um próton, de carga 1,6 x 10–19 C e massa 
1,6 x 10–27kg, move-se com velocidade de 8 x 106 m/s
numa dada direção, até o momento em que entra
numa região onde existe um campo magnético. Esse
campo tem intensidade de 2,5 T e direção formando
um ângulo de 30° com a direção que se movia o pró-
ton. A aceleração inicial do próton, ao entrar na região
desse campo magnético, é
a) 1,8 x 1015 m/s2.
b) 1,6 x 1015 m/s2.
c) 1,4 x 1015 m/s2.
d) 1,2 x 1015 m/s2.
e) 1,0 x 1015 m/s2.
Resolução

A força magnética recebida pelo próton determina sua
aceleração.
2ª Lei de Newton: 

→
Fm = m 

→
a

Sendo | 
→
Fm| = q |

→
V| |

→
B| sen θ (Equação de Lorentz), vem:

| 
→
Fm| = m 

→
a  ⇒ q |

→
V| |

→
B| sen θ = m | 

→
a |

| 
→
a | = 

| 
→
a | = (m/s2)

| 
→
a | = 1,0 . 1015m/s2

1,6 . 10–19 . 8,0 . 106 . 2,5 . sen 30°
–––––––––––––––––––––––––––––––––

1,6 . 10–27

q |
→
V| |

→
B| sen θ

–––––––––––––
m
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b
Uma carga q1 exerce uma força de 100 N sobre uma

carga teste q2 = 2 x 10–5 C localizada a 0,3 m de q1.

Considerando k = 9 x 109 N.m2/C2, tem-se que o valor
da carga q1 e a intensidade do campo elétrico devido à
q1, no ponto onde se encontra q2, são, respectiva-
mente,
a) 5,2 x 10–5 C e 5 x 106 N/C.
b) 5,0 x 10–5 C e 5 x 106 N/C.
c) 5,2 x 10–5 C e 4 x 106 N/C.
d) 5,0 x 10–5 C e 3 x 106 N/C.
e) 5,1 x 10–5 C e 3 x 106 N/C.
Resolução

Usando-se a Lei de Coulomb:

F = K . ⇒ |q1| = 

|q1| = (C) ⇒ 

O campo elétrico onde se encontra q2 é dado por:

E = ⇒ E = (N/C)

a
Uma garrafa de vidro, fechada, contendo ar à pressão
atmosférica de 101 kPa e volume de 30 cm3, está à
temperatura de 23°C. A pressão dentro da garrafa
quando a temperatura atinge 200°C, considerando-se
que não há variação no volume da garrafa, é
a) 161 kPa. b) 167 kPa. c) 173 kPa.
d) 179 kPa. e) 182 kPa.
Resolução

Usando-se a Lei Geral dos Gases, temos:

= 

Substituindo-se os valores fornecidos, vem:

= 

p2 = (kPa)

p2 ≅ 161 kPa

101 . 473
––––––––––––

296

p2 . 30
––––––––––––
(200 + 273)

101 . 30
––––––––––––

(23 + 273)

p2V2––––––
T2

p1V1––––––
T1
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E = 5 . 106 N/C

1,0 . 102

–––––––––
2 . 10 –5

F
––––
q2

|q1| = 5,0 . 10–5C
1,0 . 102 . (3 . 10–1)2

––––––––––––––––––
9 . 109 . 2 . 10 –5

F . d2

–––––––
K . q2

|q1| q2––––––
d2
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c
Uma lente convergente de distância focal 10 cm forma
uma imagem de um objeto localizado a 30 cm da lente.
Em relação ao objeto, a imagem é
a) duas vezes maior.
b) três vezes maior.
c) metade do seu tamanho.
d) um terço do seu tamanho.
e) um quarto do seu tamanho.
Resolução

(I) Equação de Gauss: = + 

= + ⇒  = – 

= ⇒  

(II) Aumento linear transversal: A = – 

A = – ⇒  

A imagem é invertida e tem comprimento igual à
metade do comprimento do objeto.

(III) Construção gráfica da imagem:

1
A = – –––

2
15
–––
30

p’
–––
p

p’ = 15cm
3 – 1

––––––
30

1
–––
p’

1
–––
30

1
–––
10

1
–––
p’

1
–––
p’

1
–––
30

1
–––
10

1
–––
p’

1
–––
p

1
–––

f
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Comentário

Uma prova bem equilibrada, com questões de Físi-
ca em nível de ensino médio com enunciados corretos
e precisos e excelente para a seleção dos melhores
candidatos em uma prova de Conhecimentos Gerais.
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c
As cidades-Estado da Grécia antiga não possuíam uni-
dade política e, pelo menos até a época conhecida
como “Período das Hegemonias”, gozavam de ampla
soberania. Isso significa que
a) mantinham uma política comum de organização fi-

nanceira.
b) tinham crenças religiosas intercambiáveis.
c) eram politicamente autônomas.
d) eram dirigidas pelo mesmo soberano.
e) formavam um mercado comum de produtos.
Resolução

Questão que se resolve por si mesma. Se o texto afir-
ma que as póleis gregas eram cidades-Estado e go-
zavam de ampla soberania (isto é, independência),
obviamente eram politicamente autônomas, ou seja,
possuíam autogestão política e administrativa.

e
A partir do século XVI, a Europa assistiu ao surgimento
de novas religiões cristãs, que rompiam com dogmas e
procedimentos da Igreja Católica, como o protes-
tantismo luterano, o calvinista e o anglicano. Em que
pesem as diferenças entre elas, essas novas formas
do cristianismo têm também elementos que as aproxi-
mam uma das outras. Um desses elementos é
a) o apoio às revoltas camponesas.
b) a ausência de hierarquia eclesiástica.
c) a tolerância em relação às demais religiões cristãs.
d) a afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado.
e) a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos

fiéis.
Resolução

Além da celebração dos cultos na língua nacional de
cada país, as religiões protestantes tinham em comum
a negação da autoridade papal, do culto dos santos, do
dogma da transubstanciação e da maioria dos sacra-
mentos católicos.
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a
A chamada “Civilização” ou “Império Asteca” flores-
ceu na região do atual planalto mexicano, até ser viti-
mada pelo processo de colonização espanhol. Sobre
os astecas, é correto afirmar que
a) comercializavam mercadorias nas cidades, mas des-

conheciam o uso generalizado do dinheiro.
b) praticavam a ciência astronômica, mas desconhe-

ciam a escrita hieroglífica.
c) conheciam a agricultura produtiva, mas desconhe-

ciam a tecelagem e a ourivesaria.
d) conheciam a escrita, mas desconheciam a arqui-

tetura de forma piramidal.
e) Cuzco foi a capital de seu Império.
Resolução

Os astecas desenvolveram uma intensa prática comer-
cial, além de um significativo nível de desenvolvimen-
to urbano. Porém, sua economia não possuía um cará-
ter monetário, embora produtos como sementes de
cacau pudessem ser utilizados como valor de troca.

b
Do ponto de vista cultural, a primeira metade do sécu-
lo
XIX assistiu ao predomínio do movimento romântico
ou Romantismo, uma reação ao academicismo classi-
cista e ao racionalismo da Ilustração. Sobre o Roman-
tismo, é correto afirmar que
a) representou uma volta aos ideais do Renascimento.
b) buscou uma volta ao passado medieval, mas seu

propósito declarado era a volta à natureza.
c) foi parte do movimento parnasiano, que enfatizava o

individualismo e a ação revolucionária.
d) gerou o Neoclassicismo, como reação ao Classicis-

mo renascentista, e inspirou a Revolução Francesa.
e) foi um movimento literário e musical que não se

estendeu às artes plásticas.
Resolução

O Romantismo foi um movimento artístico, literário e
musical que reflete o momento histórico do século
XIX, em que a burguesia se afirma como classe domi-
nante. O Romantismo também se identifica com o na-
cionalismo presente nos processos revolucionários de
1848 e nas unificações italiana e alemã.
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e
Vladimir Ulyanov ficou conhecido como Lênin e foi
considerado o grande líder da Revolução Russa de
1917, que pela primeira vez na história implantou um
sistema comunista de governo. O comunismo tem
como um de seus princípios de organização social
a) a defesa da livre iniciativa comum para todos.
b) a privatização dos aparelhos estatais.
c) o livre comércio.
d) o estímulo social à produção de capital especulativo.
e) a socialização dos meios de produção.
Resolução

Alternativa escolhida por exclusão, pois o examinador
confundiu comunismo (ideologia cujo estágio final
seria a sociedade igualitária e sem Estado) com o
socialismo (estágio que precede a implantação do
comunismo em nível mundial). De qualquer forma, fa-
lar em “sistema comunista de governo” é uma contra-
dição em termos.

b
A crise do petróleo, desencadeada por seus maiores
produtores – os países árabes – a partir de 1973, trans-
formou o Oriente Médio numa região explosiva por
excelência. No centro dessa questão está a criação do
Estado de Israel, que nunca foi aceita tranqüilamente
pela maioria dos países árabes da região.

(José Jobson Arruda, Nova História Moderna e Contemporânea.)

Em 1967, um grande conflito ocorreu no Oriente Mé-
dio. Que conflito foi esse e quais países estavam en-
volvidos?
a) A Guerra do Golfo, que envolveu o Iraque e o

Kuwait.
b) A Guerra dos Seis Dias, entre Israel, Egito, Jordânia

e Síria.
c) A Guerra dos 100 dias, entre Israel, Iraque, Síria e

Jordânia.
d) A Guerra Santa, entre o Iraque e o Irã.
e) A Guerra do Yom Kippur (o “Dia do Perdão”), entre

Israel, Síria e Egito.
Resolução

Questão de conhecimento factual. Foi na Guerra dos
Seis Dias que Israel ocupou as Colinas de Golan, a Cis-
jordânia, a Faixa de Gaza e a Península do Sinai (esta
última devolvida ao Egito em 1982). Entretanto, é cu-
riosa a afirmação de que somente após a Guerra dos
Seis Dias o Oriente Médio “se transformou em uma
região explosiva por excelência”. O próprio texto trans-
crito afirma, na seqüência, que os problemas remon-
tam à criação do Estado de Israel (1948).

54

53

UUUU NNNN EEEE SSSS PPPP     (((( PPPP rrrr oooo vvvv aaaa     dddd eeee     CCCC oooo nnnn hhhh eeee cccc iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo ssss     GGGG eeee rrrr aaaa iiii ssss ))))
JJJJ uuuu llll hhhh oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

d
Desde meados da década de 1980, muitos países lati-
noamericanos vêm experimentando mudanças em sua
economia. Esse processo está relacionado com o cha-
mado Neoliberalismo, patrocinado pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), que estabeleceu um conjunto
de “receitas” destinadas a estabilizar e liberalizar as
economias dos países do continente, medidas essas
que, por um lado, diminuíram drasticamente a inflação
e, por outro, aumentaram também drasticamente os
níveis de desemprego e a concentração de renda.
Sobre essas “receitas” neoliberais, é correto afirmar
que
a) envolviam o cancelamento das dívidas externas.
b) envolviam a estatização de empresas privatizadas.
c) propunham a reforma administrativa do Estado atra-

vés da contratação de funcionários públicos.
d) propunham a abertura geral da economia nacional

para os capitais estrangeiros.
e) propunham grandes processos de reforma agrária.
Resolução

O neoliberalismo está ligado ao processo de globa-
lização, pelo qual a economia mundial tende a se unifi-
car em benefício das grandes potências do capitalis-
mo. Daí a oposição do FMI a medidas econômicas de-
fensivas, por parte dos países emergentes. Outro as-
pecto desse neoliberalismo globalizador é a privatiza-
ção das empresas estatais dos países latino-america-
nos, bem como a pressão para a abertura irrestrita de
seus mercados.

a
Entre 1893 e 1916, eclodiram duas grandes revoltas
populares no Brasil, a primeira conhecida como Guerra
de Canudos (1893-1897) e a segunda, como Guerra do
Contestado (1912-1916). Segundo defendem alguns
historiadores, ambos os movimentos têm caracterís-
ticas comuns. Considerando essa tese, assinale a afir-
mativa correta.
a) Ambas foram orientadas por um líder messiânico.
b) Antônio Conselheiro e o “monge” José Maria eram

adeptos do Integralismo.
c) Ambas aconteceram em regiões pobres e abando-

nadas do Nordeste.
d) Os revoltosos eram comunistas.
e) Em ambas, os revoltosos atingiram seus objetivos.
Resolução

Ambos movimentos estão inseridos no quadro geral
do início da República Velha e decorreram da concen-
tração fundiária, dos privilégios das elites rurais e da
marginalização social, pobreza, ignorância e miséria
dos camponeses. No caso do Contestado, acrescenta-
se um quadro de reivindicação social. São movimentos
messiânicos porque contaram com a liderança de mís-
ticos ou beatos (Antônio Conselheiro, em Canudos;
João Maria e José Maria, no Contestado.
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d
Entre 11 e 16 de fevereiro de 1922, realizou-se no Tea-
tro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moder-
na. Segundo Mário de Andrade, as mudanças ocorri-
das a partir da Semana de 22 e do Movimento Moder-
nista significaram a fusão de três princípios: o direito
permanente à pesquisa estética, a atualização da inte-
ligência artística brasileira e a estabilização de uma
consciência criadora nacional.
Está inteiramente correto considerar como conseqüên-
cias da Semana de Arte Moderna:
a) a formação de uma geração de artistas que rompe-

ram com a arte barroca; o reconhecimento e a va-
lorização das expressões artísticas do Renascimen-
to Italiano; a formação de grupos de artistas e sa-
lões de arte moderna em todo o Brasil.

b) a formação de uma geração de artistas acadêmicos;
o reconhecimento e a valorização das expressões
artísticas da Missão Artística Francesa; a formação
de grupos de artistas e de salões de arte neoclás-
sicos.

c) a formação de uma geração de artistas que rom-
peram com a estética modernista; o reconhecimen-
to e a valorização das expressões artísticas contem-
porâneas; a formação de grupos de artistas e salões
de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro destina-
dos a exposições de arte moderna.

d) a formação de uma geração de artistas que rompe-
ram com os ditames acadêmicos; o reconhecimen-
to e a valorização das expressões artísticas dos pri-
mitivos; a formação de grupos de artistas, tais como
o Clube dos Artistas Modernos e a Sociedade Pró
Arte Moderna de São Paulo.

e) a formação de uma geração de artistas que rompe-
ram com o estilo clássico; o reconhecimento e a
valorização das expressões artísticas do estilo Ro-
cocó; a formação de grandes exposições de Arte,
como a Bienal de São Paulo.

Resolução

A geração de modernistas que promoveu a Semana de
22, inspirada nas vanguardas européias da época, pro-
pôs o rompimento com o academicismo, mesclando
as novas tendências com uma preocupação de buscar
um caráter nacional. Os novos artistas fundaram jor-
nais e sociedades de apoio a esse movimento, como,
por exemplo, o Clube dos Artistas Modernos e a Socie-
dade Pró Arte Moderna.
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O Integralismo foi um movimento de direita inspirado
no fascismo, bastante atuante no primeiro período da
Era Vargas, sobretudo entre 1934-1937. Ao fascismo
integralista se opunha a chamada esquerda aliancista,
que tinha à frente o PCB de Luís Carlos Prestes. A res-
peito do Integralismo, fazia parte de seu ideário o
a) comunismo. b) antimilitarismo.
c) monopartidarismo. d) esquerdismo.
e) antinacionalismo.
Resolução

Todas as alternativas que não a c referem-se a pos-
turas da esquerda (aliás,  a extrema esquerda também
propõe o monopartidarismo). O examinador deu aos
candidatos uma alternativa gratuita (no sentido de
estar obviamente errada) ao afirmar no enunciado que
o Integralismo era uma ideologia de direita e atribuin-
do-lhe, em uma das alternativas, a característica do
esquerdismo.

gabarito oficial: a
Entre fins de fevereiro de 1945, quando José Américo
de Almeida rompeu o cerco da censura, e 29 de outu-
bro, com a deposição de Vargas, a sociedade brasilei-
ra, em pleno processo de democratização política e
mobilizada em dois campos antagônicos, assistiu e
participou de um movimento de massa, de proporções
grandiosas.

(Jorge Ferreira, in O Brasil republicano: 
o tempo da experiência democrática.)

Esse movimento de massa de que fala o historiador,
acontecido imediatamente após a deposição de Getú-
lio Vargas, ficou conhecido como
a) queremismo. b) o dia do Fico de Vargas.
c) crencionismo. d) getulismo.
e) populismo.
Resolução

O texto dessa questão trata explicitamente do movi-
mento que pretendia manter Getúlio Vargas no poder.
Lançado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), o
movimento recebeu o nome de queremismo, sinteti-
zado nos slogans “Queremos Getúlio” e “Constituinte
com Getúlio”. Porém, o comando da questão refere-se
a um movimento de massa “acontecido imediatamen-
te após a deposição de Getúlio Vargas”. Por isso, a res-
posta não poderia ser a letra a, queremismo, histori-
camente ocorrido antes da deposição de Getúlio
Vargas. Por outro lado, a alternativa e também fica pre-
judicada porque o historiador Jorge Ferreira refere-se
ao movimento queremista e não ao Estado populis-

ta. Trata-se, portanto, de uma questão que apresenta
uma formulação defeituosa.
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e
O General Golbery do Couto e Silva, desde os anos
1950, preocupava-se com espionagem política. Pouco
antes do Golpe Militar de 1964, o Ipes (Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais) reuniu milhares de fichas
e dossiês de pessoas, material que seria levado para
um órgão de espionagem política criado por Golbery
três meses depois do Golpe e que iria atuar durante os
anos do Regime Militar. 
Como foi chamado esse órgão de espionagem política
do Regime Militar de 1964?
a) Departamento de Ordem Política e Social (Deops).
b) Delegacia de Ordem Política e Social (Deops).
c) Agência Nacional de Informação (ANI).
d) Polícia Federal (PF).
e) Serviço Nacional de Informações (SNI).
Resolução

O general Golbery, considerado a “Eminência Parda”
(isto é, a influência oculta) no regime militar instaurado
em 1964, achava ser fundamental o governo dispor de
um órgão que coligisse informações sobre a situação
interna do País em seus vários aspectos. Todavia, o
Serviço Nacional de Informações (SNI), por ele criado,
não se mostrou à altura da tarefa. Mais tarde, Golbery
admitiria: “Criei um monstro”.
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Comentário de História

A prova de História do vestibular da UNESP de
julho de 2004 não manteve o nível de dificuldades dos
anos anteriores. Foi uma prova genérica, com predomí-
nio de questões mais factuais, apresentando 5 ques-
tões de História do Brasil, 3 de História Geral e 2 de
História da América. Independentemente dos temas, a
prova priorizou os séculos XIX e XX, valorizando, por-
tanto, a Idade Contemporânea e o Brasil Republicano.
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b
A limpeza de pisos de mármore normalmente é feita
com solução de ácido clorídrico comercial (ácido muriá-
tico).
Essa solução ácida ataca o mármore, desprendendo
gás carbônico, segundo a reação descrita pela equa-
ção:
CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)
Considerando a massa molar do CaCO3 = 100 g/mol, o
volume molar de 1 mol de CO2 nas CNTP = 22,4 L e
supondo que um operário, em cada limpeza de um piso
de mármore, provoque a reação de 7,5g de carbonato
de cálcio, o volume de gás carbônico formado nas
CNTP será de
a) 3,36L. b) 1,68L. c) 0,84L.
d) 0,42L. e) 0,21L.
Resolução

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Cálculo do volume de gás carbônico nas CNTP:
1 mol de CaCO3 –––––––––– 1 mol de CO2

↓ ↓
100g de CaCO3 –––––––––– 22,4L de CO2
7,5g de CaCO3 –––––––––– x

x = (L) = 1,68L de CO2

b
Ao se adicionar sódio metálico em água, ocorre reação
deste com a água, com liberação de gás hidrogênio
(H2), conforme representada pela equação:

Na0(s) + H2O(l) → NaOH(aq) + 1/2H2(g)
O fenômeno descrito pode ser classificado como
a) físico, porque ocorre a dissolução do sódio metálico.
b) químico, porque ocorre a formação de íons Na+ em

solução e desprendimento de gás hidrogênio.
c) físico, porque evaporando-se a água, pode-se recu-

perar o sódio metálico.
d) físico e químico, porque alterou a estrutura do sódio

metálico e produziu hidrogênio a partir da água líqui-
da.

e) físico, porque não alterou as propriedades físicas do
sódio metálico.

Resolução

O fenômeno descrito pode ser classificado como quí-
mico, pois ocorre a formação de íons Na+ devido à oxi-
dação do metal sódio e desprendimento de gás hidro-
gênio. Em um fenômeno químico temos a formação de
novas substâncias químicas.
Na0(s) + H2O(l) → Na+(aq) + OH–(aq) + 1/2H2(g)
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7,5 . 22,4
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d
A aspirina (ácido acetilsalicílico) pode ser preparada
pela reação do ácido salicílico com o anidrido acético,
segundo a reação representada pela equação:
2C7H6O3 (aq)  +  C4H6O3(l)   → 2C9H8O4(s) + H2O(l)
ácido salicílico    anidrido acético      aspirina            água
Considerando-se que a reação entre 138 g de ácido
salicílico com 25,5 g de anidrido acético ocorre com
rendimento de 60%, e sabendo-se que as massas
molares desses compostos são: C7H6O3 = 138 g/mol,
C4H6O3 = 102 g/mol, C9H8O4 = 180 g/mol, a massa de
aspirina obtida será igual a
a) 180g. b) 108g. c) 90g.
d) 54g. e) 45g.
Resolução

Dada a equação química:
2C7H6O3 (aq)  +  C4H6O3(l)   → 2C9H8O4(s) + H2O(l)

Cálculo do reagente em excesso:
2 mol de C7H6O3 ––––––––– 1 mol de C4H6O3

↓ ↓
2 .138g de C7H6O3 ––––––– 102g de C4H6O3
138g de C7H6O3 –––––––– x

x = (g)= 51g de C4H6O3

O ácido salicílico está em excesso.

Cálculo da massa de aspirina obtida se o rendimento
for de 100%:
1 mol de C4H6O3 ––––––––– 2 mol de C9H8O4

↓ ↓
102g de C4H6O3 ––––––––– 2 . 180g de C9H8O4
25,5g de C4H6O3 –––––––– y

y = (g) = 90,0g de C9H8O4

Cálculo da massa de aspirina para o rendimento de
60%:
90,0g ––––––– 100%

z    ––––––– 60%

z = (g) = 54,0g60 . 90,0
–––––––––

100

25,5 . 2. 180
–––––––––––––

102

138 . 102
–––––––––

2 . 138
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c
Comparando-se os pontos de ebulição do éter dimetílico
(H3C — O — CH3) com o ponto de ebulição do álcool
etílico (H3C — CH2 — OH), o éter dimetílico terá ponto
de ebulição
a) maior, porque apresenta forças de van der Waals

entre suas moléculas.
b) maior, porque apresenta ligações de hidrogênio

entre suas moléculas.
c) menor, porque apresenta forças de van der Waals

entre suas moléculas.
d) menor, porque apresenta ligações de hidrogênio

entre suas moléculas.
e) igual ao do álcool etílico, porque as duas substâncias

têm a mesma massa molar.
Resolução

O éter dimetílico estabelece entre suas moléculas for-
ças de van der Waals.
O álcool etílico estabelece entre suas moléculas liga-
ções de hidrogênio (pontes de hidrogênio).
Como as forças de van der Waals são mais fracas que
as ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição do éter
é menor que o do álcool.
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a
A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvi-
da numa quantidade padrão de solvente é denominada
Coeficiente de Solubilidade. Os valores dos
Coeficientes de Solubilidade do nitrato de potássio
(KNO3) em função da temperatura são mostrados na
tabela.

Considerando-se os dados disponíveis na tabela, a
quantidade mínima de água (H2O), a 30°C, necessária
para dissolver totalmente 6,87g de KNO3 será de
a) 15g. b) 10g. c) 7,5g. d) 3g. e) 1,5g.
Resolução

Pelos dados da tabela, verifica-se que a 30°C dissol-
vem-se 45,8g de KNO3 em 100g de H2O.
45,8g de KNO3 –––––––––– 100g de H2O
6,87g de KNO3 –––––––––– x
x = 15g de H2O

Serão necessários no mínimo 15g de H2O para dis-
solver 6,87g de KNO3.

Coeficiente de Solubilidade
(g de KNO3 por 100g de H3O)

13,3
20,9
31,6
45,8
63,9
85,5
110,0
138,0
169,0
202,0
246,0

Temperatura
(°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
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a
Em um laboratório, foram misturados 200 mL de solu-
ção 0,05 mol/L de cloreto de cálcio (CaCl2) com 600
mL de solução 0,10 mol/L de cloreto de alumínio
(AlCl3), ambas aquosas. Considerando o grau de dis-
sociação desses sais igual a 100% e o volume final
igual à soma dos volumes de cada solução, a concen-
tração, em quantidade de matéria (mol/L), dos íons clo-
reto (Cl–) na solução resultante será de
a) 0,25. b) 0,20. c) 0,15. d) 0,10. e) 0,05.
Resolução

CaCl2 → Ca2+ +   2Cl –

↓                               ↓
1 mol ––––––––––––– 2 mol
0,05 mol/L –––––––– x
x = 0,10 mol/L de Cl –

0,10 mol ––––––– 1L
y       ––––––– 0,200L

AlCl3 → Al3+ +   3Cl –

↓                               ↓
1 mol ––––––––––––– 3 mol
0,10 mol/L –––––––– x’
x’ = 0,30 mol/L de Cl –

0,30 mol ––––––– 1L
y‘      ––––––– 0,600L

Cálculo da quantidade de matéria de Cl– na solução
resultante.
n = (0,02 + 0,18) mol = 0,20 mol de Cl–

Volume da solução final
V = 200mL + 600mL = 800mL

Cálculo da concentração final de Cl– em mol/L
0,20 mol ––––––––– 0,8L

y’ = 0,18 mol de Cl –

y = 0,02 mol de Cl –
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x       ––––––––– 1L
x = 0,25 mol

M = 0,25 mol/L de íon Cl–
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Soluções ou dispersões coloidais são misturas hetero-
gêneas onde a fase dispersa é denominada disperso
ou colóide. Quando uma solução coloidal, constituída
por colóides liófilos, é submetida a um campo elétrico,
é correto afirmar que
a) as partículas coloidais não conduzem corrente elé-

trica.
b) as partículas coloidais irão precipitar.
c) as partículas coloidais não irão migrar para nenhum

dos pólos.
d) todas as partículas coloidais irão migrar para o mes-

mo pólo.
e) ocorre a eliminação da camada de solvatação das

partículas coloidais.
Resolução

As partículas de um sistema coloidal apresentam carga
elétrica positiva ou negativa. Os colóides liófilos (ami-
gos do solvente) apresentam uma camada de solva-
tação.
Ao ser submetido a um campo elétrico, as micelas irão
migrar para o eletrodo de carga contrária (cataforese
ou anaforese). Não ocorre precipitação devido à ca-
mada de solvatação.

e
Para a reação genérica: A + 2B → 4C, com as concen-
trações de A e B iguais a 1,7 mol/L e 3,0 mol/L, res-
pectivamente, obtiveram-se em laboratório os dados
mostrados na tabela.

Com base na tabela, a velocidade média de consumo
do reagente A no intervalo de 2,0h a 4,0h, expresso
em mol L–1 h–1, será igual a
a) 0,250. b) 0,150. c) 0,075.
d) 0,050. e) 0,025.
Resolução

Cálculo da quantidade de matéria de C por litro forma-
do no intervalo de 2,0h a 4,0h:
∆[C]

2,0h → 4,0h
= (1,1 – 0,9) mol/L = 0,2 mol/L

A  +  2B  → 4C
↓ ↓

1 mol   ––––––––– 4 mol
x       ––––––––– 0,2 mol/L
x = 0,05 mol/L de A

Cálculo da velocidade de consumo de A no intervalo de
2,0h a 4,0h:

v = = =0,025 mol L–1 h–1
0,05 mol/L

–––––––––––
2,0h

∆[A]
––––––

∆t

1,1
4,0

1,0
3,0

0,9
2,0

0,6
1,0

0,0
0,0

[C] (mol/L)
Tempo (h)
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d
Nas obturações dentárias, os dentistas não podem
colocar em seus pacientes obturações de ouro e de
amálgama muito próximas, porque os metais que
constituem a amálgama (uma liga de prata, zinco, esta-
nho, cobre e mercúrio) são todos mais eletropositivos
que o ouro e acabariam transferindo elétrons para esse
metal através da saliva, podendo levar à necrose da
polpa dentária. Das semi-reações dos metais que
constituem a amálgama, a que apresenta o metal mais
reativo é
a) Ag(s) → Ag+(aq) + 1e– E0 = – 0,80 V
b) Sn(s) → Sn2+(aq) + 2e– E0 = + 0,14 V
c) Hg(s) → Hg2+(aq) + 2e– E0 = – 0,85 V
d) Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e– E0 = + 0,76 V
e) Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e– E0 = – 0,34 V
Resolução

O metal mais reativo que participa do amálgama é o
zinco, pois tem maior potencial de oxidação, isto é,
maior tendência em perder elétrons.

c
A formação da melanina, pigmento que dá cor à pele,
envolve em uma de suas etapas a oxidação da tirosina,
conforme a reação representada pela equação:

Na reação, a tirosina, composto que sofre oxidação,
constitui
a) uma amina. b) um ácido carboxílico.
c) um aminoácido. d) uma amida.
e) um ceto-álcool.
Resolução

Pelo exposto, a tirosina é um aminoácido.

HO CH2 — CH — C

—

NH2

—

OH

=
O

fenol amina
ácido
carboxílico

70

69

UUUU NNNN EEEE SSSS PPPP     (((( PPPP rrrr oooo vvvv aaaa     dddd eeee     CCCC oooo nnnn hhhh eeee cccc iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo ssss     GGGG eeee rrrr aaaa iiii ssss ))))
JJJJ uuuu llll hhhh oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
Na reação de adição de água em alcinos (reação de
hidratação), apenas o etino (acetileno) produz um aldeí-
do (etanal); os demais alcinos produzem cetona em
decorrência da regra de Markownikoff. Das reações
relacionadas, a que representa a hidratação do etino
produzindo etanal é

H2SO4/HgSO4
a) H3C — C ≡ C — H + H2O  →

→ H3C — C = CH2 → H3C — C — CH3
|                           ||

OH O
enol (instável)

H2SO4/HgSO4
b) H — C ≡ C — H + H2O  →

→ H — C = C — H → H3C — C = O
|       | |
H      OH                     H

enol (instável)

H2SO4/HgSO4
c) H — C ≡C + H2O  → H3C — CH2 — OH

H2SO4/HgSO4
d) H3C — C ≡ C — H + H2O → 

→ H3C — CH2 — C =O
|
H

H2SO4/HgSO4
e) H — C ≡ C — H + H2O → 

→ H3C — COOH

Resolução

A equação química do processo:

H2SO4/HgSO4
H — C ≡ C — H + H2O →

→ H — C = C — H →← H3C — C = O
|        | |

H      OH                    H
enol
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e
Uma das formas de classificação dos polímeros sinté-
ticos é quanto à reação de preparação. Os chamados
polímeros de adição ou homopolímeros são obtidos
pela polimerização de moléculas pequenas (monôme-
ros). Por exemplo, a obtenção do polietileno ocorre por
polimerização do etileno na presença de catalisador e
sob pressão e temperatura determinadas, conforme a
reação:

P, T, Cat. 
nCH2 = CH2 → (— CH2 — CH2 — )n

etileno polietileno

Das estruturas monoméricas relacionadas, a que re-
presenta o monômero do cloreto de polivinila (PVC) é
a) — H2C — CH —

|
CN

b) — C — C —
|     |
F2 F2

c) — H2C — C = CH —  CH2 —
| 

CH3

d) — H2C — CH = CH — CH2 —

e) — H2C — CH —
| 

Cl
Resolução

A reação de polimerização que representa a formação
do cloreto de polivinila é dada pela equação química:

Houve um engano da banca examinadora, pois o mo-
nômero do polímero PVC é o cloreto de vinila, cuja fór-
mula molecular é:

H2C = CH
|

Cl

— H2C — CH —
|( Cl     )

PVC 
n

P, T, Cat
→

n   H2C = CH
|

Cl
monômero
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Comentário

A prova de Química apresentou questões de nível
médio. As questões 63 e 66 foram trabalhosas, envol-
vendo vários cálculos químicos. Na questão 67, o
termo solução coloidal não é adequado e sim dis-
persão coloidal. Na questão 72, houve confusão entre
monômero e a unidade que se repete.
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