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SEGUNDA FASE – 2º DIA 
 

FILOSOFIA 
 
 

 
 
A respeito da fortuna, Maquiavel escreveu: 
 
[...] penso poder ser verdade que a fortuna seja arbitra de metade de nossas ações, mas que, ainda assim, ela nos deixe 
governar quase a outra metade. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução de Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção 
"Os Pensadores", p. 103. 

 
Com base na citação, responda: 
A) O que é a fortuna para Maquiavel? 
B) Como deve agir o príncipe em relação à fortuna? 
 
Resolução: 
 

A) Fortuna é o nome da deusa grega da sorte e, em Maquiavel, significa o contexto que se apresenta ao governante, a oportunidade, 
aquilo que nunca está completamente sob o controle do príncipe. 
 

B) O príncipe deve ser o homem de virtu, que sabe equilibrar força e inteligência, e que interage com a conjuntura, prevendo-a, na 
medida do possível, para aproveitar as circunstâncias favoráveis e amenizar as desfavoráveis. 

 
 

 
 
Tal é o eterno equívoco da liberdade, o de conhecer apenas o sentimento formal, subjetivo, abstraído dos objetos e fins que 
lhe são essenciais. Desse modo, a limitação dos instintos, da cobiça e da paixão, que só pertence ao indivíduo, é tida como 
uma limitação da liberdade. Mas antes de mais nada, tal limitação é pura e simplesmente a condição da qual surge a 
libertação, sendo a sociedade e o Estado as condições nas quais a liberdade se realiza. 

 

HEGEL, G. W. F. Filosofia da história. 2. ed Tradução de Maria Rodrigues e Hans Harden. 
Brasília/DF: Editora da UnB, 1998. p. 41. 

 
Com base no texto acima, responda: 
A) Quais são os impedimentos para a liberdade enquanto tal? 
B) Por que o Estado é a condição para a liberdade em sua realidade concreta? 
 
Resolução: 
 

A) A liberdade consiste no pleno equilíbrio entre o campo da subjetividade e o projeto da Razão ou Absoluto em seu desdobramento 
histórico. O que impede que a liberdade se efetive enquanto tal é a ausência de compreensão da relação entre a parte (indivíduo) 
e o todo (Razão). É por isso que Hegel utiliza o conceito de Astúcia da Razão para designar o uso que o Espírito faz de nossos 
interesses individuais, à revelia de nossa consciência. 
 

B) Porque o Estado é a síntese das individualidades na objetividade das leis, limitando instintos, cobiça, paixões, restringindo a ação 
de cada um, tornando todos tão livres quanto possível em um momento histórico. 
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Há um abismo imenso que separa esta escala de valores que Sócrates proclama com tanta evidência e a escala popular 
vigente entre os gregos e expressa na famosa canção báquica antiga: 
 
O bem supremo do mortal é a saúde. 
O segundo, a formosura do corpo; 
O terceiro, uma fortuna adquirida sem mácula; 
O quarto, desfrutar entre amigos o esplendor da juventude. 

JAEGER, W. Paideia. São Paulo: Martins Fontes, 1995. pp. 528-529. 
 
Responda: 
A) O que é o homem para Sócrates? 
B) Qual é a relação entre o que define o homem e a máxima délfica “Conhece-te a ti mesmo”? 
 
Resolução: 
 

A) Sócrates, em sua defesa diante do tribunal ateniense, concebe o homem como corpo e alma, dotado, portanto, de necessidades 
físicas e intelectuais. É claro nesse texto, a predileção do filósofo ateniense pelo cuidado com a alma e a virtude, deixando em 
segundo plano as preocupações de cunho material. 

 
B) Como o homem é definido por aquilo que lhe é interior, é um exercício complexo o de abandonar as preocupações físicas e 

mergulhar no próprio interior, na busca de uma melhor compreensão de si mesmo, o que o orienta a máxima. 

 
 

 
 
No livro de 1872, O nascimento da tragédia, Nietzsche dizia a respeito de Sócrates e Platão: 
 
Aqui o pensamento filosófico sobrepassa a arte e a constrange a agarrar-se estreitamente ao tronco da dialética. No 
esquematismo lógico crisalidou-se a tendência apolínia: como em Eurípides, cumpre notar algo de correspondente e, fora 
disso, uma transposição do dionisíaco em afetos naturalistas. 

 

NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, helenismo e pessimismo. Tradução de J. Guinsburg. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 89 - grifos do autor. 

 
Considerando o comentário de Nietzsche, 
A) descreva as duas forças antagônicas: apolínio e dionisíaco. 
B) explique em que o pensamento filosófico difere da atividade artística. 
 
Resolução: 
 

A) De acordo com Nietzsche, o apolínio é a força da racionalidade, da clareza, da moderação, do controle, da visão mais aguda. 
Por outro lado, o dionisíaco é a força do instinto, da vontade, dos desejos mais profundos, da pulsão de vida. 
 

B) Como Nietzsche afirma no trecho, a partir do período socrático-platônico, ocorre na filosofia um desequilíbrio entre o apolínio e 
o dionisíaco, em favor do primeiro, e o pensamento filosófico torna-se, sobretudo, racionalista, em contraposição à arte, que se 
mantém num espaço privilegiado de manifestação dos desejos, dos instintos, da vontade.  

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 

O dino está nu 
Coloquem penas nesse velociraptor 

 
"Se ele não tivesse dito que atualizaria os dinossauros, tudo bem", reclama Maurilio Oliveira, um dos mais renomados 

paleoartistas brasileiros. Ele, no caso, é Colin Trevorrow, o americano que assina a direção de Jurassic World, quarto filme da 
franquia inaugurada em 1993 por Steven Spielberg. "E quando ele fez essa promessa, anos atrás, toda a comunidade 
paleontológica sentiu um bem-estar". 

As expectativas submergiram quando saiu a divulgação do filme, semanas atrás. "Garanto que no Brasil fui um dos 
primeiros a assistir ao trailer. Como fã, quero estar na primeira fila da primeira sessão. Mas como paleoartista, alguém cujo 
trabalho é traduzir em imagens a visão científica dos dinossauros, tenho sérias reservas." 
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A decepção começou já na cena inicial em que surgem os  protagonistas. "Aqueles bichos correndo junto com humanos, 
os raptores" - ele se refere aos bípedes esverdeados de bracinhos inúteis que trotam ao lado de um jipe de safári -, "aqueles 
bichos tinham penas". Informações como essa surpreendem o leigo incauto que conhece o Mesozoico apenas por intermédio 
de Hollywood e ainda reluta em acreditar que dinossauros - de 60 milhões de anos atrás - nunca perseguiram homens das 
cavernas de 6 milhões. 

DUARTE, Douglas. O dino está nu. Piauí. São Paulo, ano 9, n. 100, p. 13, jan. 2015. 
(Fragmento) 

 
Com base na leitura do texto, explique 
A) qual é a função das aspas empregadas ao longo do texto. 
B) qual é o posicionamento do autor do texto em relação aos dizeres colocados entre aspas, indicando outro elemento 

textual que contribuiu para que você reconhecesse a opinião do autor sobre o tema tratado. 
 
Resolução: 
 

A) No trecho, há cinco ocorrências dos usos das aspas, todas elas com o mesmo valor, ou seja, trata-se de uma marcação do 
discurso direto. Desse modo, o autor quis elucidar a fala do paleoartista brasileiro, Maurílio Oliveira, de modo fiel e, para isso, 
fez uso dessa pontuação, demonstrando ao leitor se tratar de uma segunda voz no texto. 

 
B) O autor demonstra uma concordância com o paleoartista, uma vez que admite a decepção causada pelo filme. Tal 

posicionamento pode ser facilmente percebido por várias expressões do texto como “as expectativas submergiram ”e “a decepção 
começou”. Além disso, a consideração final do texto demonstra que o filme promove uma imagem errada do período Mesozoico, 
o que já é transmitido por meio das várias informações leigas sobre o assunto, contrariando a expectativa do crítico e do autor. 

 
 

 
 

 
 

Disponível em: <http://lojacomunicacao.com/#/piaui-blogs/>. Acesso em: 7 fev. 2015. 
 
O anúncio publicitário, produzido por uma revista para divulgar seus blogs  dialoga com outro texto. Considerando essa 
informação, 
A) indique que texto é esse e explique o processo de intertextualidade que se estabelece entre ele e o anúncio publicitário. 
B) explique de que maneira a linguagem não verbal do anúncio publicitário contribui com o diálogo estabelecido entre os 

dois textos. 
Resolução: 
 

A) O texto original: “na natureza, nada se cria, tudo se transforma”, de Lavoisier foi parafraseado na forma do texto do blog da 
revista Piauí, em que o autor inverteu a ação do verbo criar (tudo se cria), destacando a força de criatividade do veículo de 
comunicação. 

 
B) A linguagem não verbal do anúncio publicitário contribui com o diálogo entre os dois textos, reforçando a ideia de criação, 

evitando a cópia, com elementos que bombardeiam o “Ctrl + C”, os quais representam o ato de copiar. 

Q u e s t ã o  0 2  
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Em uma entrevista à revista Veja em 17 de janeiro de 2015, Edward Frenkel, um dos maiores pensadores da matemática 
moderna, ao ser questionado sobre a razão de tanta gente detestar matemática, afirmou: 

 
– Existem vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática é porque não sabe do 

que se trata. Mas pensa que sabe, o que é pior ainda, pois foi apresentada na escola a uma fração minúscula do tema, de 
forma muito ruim, e ficou com um gosto amargo na memória. Uma das missões que me proponho é diminuir o estrago 
causado pelo sistema de ensino. Seria muito mais fácil se meus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e eu pudesse 
explicá-lo partindo do zero. 
A) Transcreva para o discurso indireto a resposta dada por Frenkel ao jornalista da Veja, de modo que tanto a pergunta 

quanto a resposta constituam um único texto com sentido completo. 
B) Parafraseie a resposta dada por Frenkel e, na sequência, redija um exemplo real ou fictício, que corrobore com a ideia 

de que "Seria muito mais fácil se meus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e eu pudesse explicá-lo partindo 
do zero". 

 
Resolução: 
 

A) Edward Frenkel, ao ser questionado sobre a razão de tanta gente detestar matemática, afirmou que existiam vários fatores. A 
principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática era porque não sabia do que se tratava. Mas pensava 
que sabia, o que era pior ainda, pois fora apresentada na escola a um fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficava 
com um gosto amargo na memória. Uma das missões que se propunha era diminuir o estrago causado pelo sistema de ensino. 
Seria muito mais fácil se seus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e ele pudesse explicá-lo partindo do zero. 

 
B) Para Frenkel, o ensino da matemática é dado de forma resumida e com péssima qualidade, pois as pessoas não assimilam o que 

se ensina e, pior, acham que dominam o tema. Frankel gostava de ensinar matemática sem que as pessoas tivessem a noção 
sobre o assunto.  
Como exemplo, certa vez, atendendo a um projeto social, eu me propus a ensinar análise sintática em escolas de periferia. 
Alunos com pouca base ou com nenhuma base “conteudista” confundiam substantivo com sujeito, advérbio com adjunto 
adverbial; enfim, não sabiam de que assunto se tratava. Seria melhor acolhê-los na total ignorância sobre o tema. 

 
 

 
 

Para uma corrente de respeitáveis cientistas, entre os quais despontou o físico Stephen Hawking, o desenvolvimento de 
uma inteligência artificial completa poderá resultar na destruição da raça humana. Para outra, liderada pelo tecnólogo Ray 
Kurzweil, tal advento significará o fim da maioria de nossos problemas. Quem tem razão? 

Envolvendo fenômenos extremamente complexos - tecnologia e inteligência -, a discussão se envolve em tantas incertezas 
que, em tese, os dois lados podem estar certos. 

Tome-se o desenvolvimento tecnológico. Quanto mais avanços houver, mais abrangentes serão as soluções, mas 
também serão maiores os riscos subjacentes.                    

À medida em que as máquinas forem se tornando mais inteligentes, será natural que recebam um número cada vez 
maior de tarefas, o que tenderá a aumentar a interdependência dos sistemas. Também aumentará, todavia, a vulnerabilidade 
a eventos extremos. 

A ameaça maior, entretanto, estaria contida na possibilidade de as máquinas decidirem se livrar dos humanos. Esse 
raciocínio tem dois pressupostos não comprovados.  

O primeiro é o de que a evolução da inteligência leva inexoravelmente a uma consciência. Esta, se de fato resultar de 
processos físicos que ocorrem no cérebro, em tese poderia ser replicada em circuitos de computador. Contudo, não existe 
certeza quanto a isso e não se chegou nem perto de reproduzir tal fenômeno.             

Aliás, mesmo que computadores desenvolvam consciência, eles poderiam se guiar por padrões diferentes dos humanos - 
sendo, por exemplo, muito mais (ou muito menos) cooperativos do que nós. 

O segundo pressuposto é o de que o livre-arbítrio existe - necessário para a máquina tomar a decisão de partir ao 
ataque. No entanto, experimentos recentes sugerem que essa noção é ilusória. 

 
Folha de S. Paulo, 31 de dezembro de 2014, caderno A2 (adaptado).  

 
Com base no texto, redija 
A) um parágrafo sintetizando a tese defendida pelo autor. 
B) um parágrafo explicitando a predominância de emprego do presente do Indicativo. 
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Resolução: 
 

A) Dois respeitáveis cientistas divergem sobre a inteligência artificial e suas vantagens e desvantagens. Um defende a tese de que 
essa inteligência aniquilará a raça humana e o outro predestina o fim de nossos problemas. Quanto mais se desenvolve a 
tecnologia, mais tarefas a máquina realizará com grande destreza; ao mesmo tempo, menos seguros nos tornaremos com seus 
possíveis eventos de natureza destrutiva. O assunto é complexo, divergente e nada conclusivo sobre a nossa consciência reger a 
consciência da máquina. 

 
B) Apesar de não haver a predominância do presente do indicativo, as ações nesse tempo verbal elucidam basicamente fatos que 

acontecem no momento da enunciação, uma vez que se referem ao embate entre as duas ideias dos cientistas. Como prova 
disso, basta que sejam vistas as formas verbais como “envolve”, “tem”, “ocorrem” e “existe”. 

 
 

LITERATURA 
 

 
 
Quando sua esposa voltou já era bem tarde. Entrou pé ante pé, mas ele ouviu, abriu os olhos e apressou-se em fechá-los 
novamente. Ela queria mandar Gerassim embora e ficar ali com ele, mas ele (Ivan llitch) abriu os olhos e disse-lhe que fosse 
embora. 

TOSTÓI, Leon, A morte de Ivan llitch. Porto Alegre. LPM, 1999. P. 93. 
 

A) Elabore um texto explicando como aconteceu a intimidade, impensável na Rússia czarista do século XIX, entre um juiz membro da 
suprema corte e um simples servo, um mujique humilde e analfabeto. 

B) Elabore um texto descrevendo o comportamento de Praskovya Fiodorovna diante da doença terminal de seu esposo Ivan llithc. 
 
 
Resolução: 
 
 A) Ivan Ilitch, protagonista do livro de Tolstói, ao longo das páginas do romance, em virtude de sua doença, passou a dormir cada 

vez menos, ópio e injeções de morfina não conseguiam dar-lhe alívio. Física e psicologicamente, Ivan Ilitch estava arruinado. 
Certo dia, “levantando-se da privada, de tão fraco que estava não conseguiu erguer suas calças. Sentou-se em uma cadeira 
baixa e olhou com horror suas fracas coxas nuas, com os magros músculos nelas desenhados” (TOLSTÓI, 2011, p. 69). 
Felizmente, na casa de Ilitch ainda restava uma alma caridosa que se esforçava pelo bem-estar do protagonista. Assim, nessa 
parte da narrativa, surge mais significativamente a figura de Gerassim, sujeito rústico, mas dotado de compaixão humana, logo 
percebido por Ivan Ilitch, que se sentia bem próximo do funcionário da casa. Assim, as relações entre o patrão e Gerassim foram 
tornando mais íntimas, o rústico camponês não escondia a verdade acerca da condição de saúde de Ivan que passou confiar de 
maneira íntima no funcionário. 

 
 B)  Esposa de Ivan Ilitch, Praskovya, é uma personagem dissimulada e guiada pelo jogo de interesses, “Sabia exatamente quanto 

tinha direito de receber do governo em consequência da morte do marido, mas queria descobrir se não haveria possibilidade de 
extorquir um pouquinho mais” (TOLSTÓI, 2011, p. 16-17). Ao longo dos três meses, não apresentou a mesma compaixão para 
com o enfermo de Gerassim. Praskovya via o marido doente como um fardo para a sua existência, escondendo a real condição 
de saúde do marido. Sendo assim, a conduta da esposa é marcadamente indiferente. 

 
 

 
 

Noite de São João 
Jorge de Lima 

Vamos ver quem é que sabe 
Soltar fogos de S. João? 

Foguetes, bombas, chuvinhas, 
chios, chuveiros, chiando, 

chiando, 
chovendo 

chuvas de fogo! 
chá – Bum! 

 
LIMA, Jorge de Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958, p. 58. 

 
 
 

A) Quais são as três figuras de efeito sonoro que predominam nesta estrofe? 
B) Explique cada uma delas, citando exemplos retirados destes versos de Jorge de Lima. 
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Resolução: 
 

A) Vemos no texto de Jorge de Lima, “Noite de São João”, as seguintes figuras de efeito sonoro: aliteração, assonância e 
onomatopeia. 
 

B) A primeira figura de som que podemos reconhecer é a aliteração, repetição de sons consonantais (“chios, chuveiros, chiado” – 
grifo meu). Encontramos também assonâncias que consistem na repetição de sons vocálicos (“chios, chuveiros, chiado / chiando / 
chovendo” – grifo meu). Além dessas figuras, no final do texto temos uma onomatopeia, reprodução dos sons que nos cercam, 
que procura reproduzir o barulho dos fogos na noite de São João: “Chá – Bum!”. 

 
 

 
 
Uma dúvida lhe veio, ele era branco: ela mulata. Mas, que tinha isto? Havia tantos casos... Lembra-se de alguns. E ela estava 
tão convencida de haver uma paixão sincera no valdevinos, que, ao fazer esse inquérito, já recolhida, ofegava, chorava, e os 
seus seios duros quase estouravam de virgindade e ansiedade de amar. 

BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Tecnoprint/Ediouro, s/d. p. 100. 
 
A) Elabore um texto explicando quais as consequências advindas do rápido romance entre a ingênua Clara dos Anjos e o 

conquistador Cassi Jones, em pleno Rio de Janeiro do século XIX. 
B) Elabore um texto explicando os motivos da reação negativa de Dona Salustiana, mãe de Cassi Jones, quando Clara dos 

Anjos a visitou acompanhada de Dona Margarida. 
 
 
Resolução: 
 

A) Clara dos Anjos, personagem do livro de mesmo título de Lima Barreto, é uma jovem de dezessete anos, ingênua, criada com 
muito desvelo, recato e carinho. Ela apresenta uma personalidade bastante frágil, o que pode ser visto como resultado de sua 
educação reclusa “regrada” à modinha. Seguindo os princípios da mãe e do pai, não possuía quase nenhuma ambição, exceto 
quando desejou envolver-se afetivamente com Cassi. Esse é um dos poucos momentos que apresentou uma postura “mais” 
enérgica, embora sob a dominação do branco Cassi. A sua conduta revela os malefícios de uma formação branca, machista, 
superprotetora e limitadora destinada às mulheres em nossa sociedade. As consequências do rápido envolvimento com o branco 
são: a gravidez e, em decorrência dela, o sofrimento individual que acaba recaindo numa conscientização sobre a sua própria 
condição étnica. 
 

B) Na concepção de Dona Salustiana, Cassi Jones jamais poderia se casar com uma mulata, visto os preconceitos dela que se julgava 
de “fidalguia e alta estirpe”. Dona Salustiana, ironicamente, segundo o narrador, tinha “fumaça de grande dama, de ser muito 
superior às pessoas” de seu meio (BARRETO, 1997, p. 35). Essa maneira pretensiosa provinha de duas fontes: “a primeira, por ter 
um irmão médico do Exército, com o posto de capitão; e a segunda, por ter andado no Colégio das Irmãs de Caridade” (1997, p. 
35). Sendo assim, Dona Salustiana representa um discurso elitista de brancos que após a Implantação da República via os negros 
como seres aviltados. 

 
 

 
 
Visão 1944 
 
Meus olhos são pequenos para ver  
a massa de silêncio concentrada 
por sobre a onda severa, piso oceânico 
esperando a passagem dos soldados 
 
Meus olhos são pequenos para ver 
o general com seu capote cinza 
escolhendo no mapa uma cidade 
que amanhã será pó e pus no arame. 
 
Meus olhos são pequenos para ver 
o corpo pegajento das mulheres 
que foram lindas, beijo cancelado 
na produção de tanques e granadas. 
Meus olhos são pequenos para ver 
a distância da casa na Alemanha 
a uma ponte na Rússia, 
onde retratos, dedos de pé boiam em sangue 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aquilar, 1988. P. 163-164. 
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A) Construa um texto explicando por que o título do poema pode ser considerado uma figura de linguagem denominada 
alusão. 

B)  Elabore um texto explicando a antítese apresentada pelo poeta na penúltima estrofe, ao referir-se à condição feminina, 
contrapondo as expressões “beijo cancelado” versus “produção de tanques e granadas”. 

 
Resolução: 
 
 A) A alusão é uma figura de linguagem utilizada para fazer uma referência ou citação a fatos históricos ou mesmo pessoas. Vale 

dizer que esse processo se dá por meio da associação a algo (fato histórico / pessoa) conhecido pelo interlocutor. No caso 
específico do texto de Carlos Drummond de Andrade, “Visão de 1944”, podemos notar a alusão feita ao término da 2°Guerra 
Mundial, dia 06 de junho de 1944, denominado de o Dia D. 

 
 B) Na expressão retirada do poema de Drummond, “[...] beijo cancelado / na produção de tanques e granadas”, é possível vermos 

um jogo antitético, jogo de ideias contrárias, uma vez que o vocábulo beijo poderia ser visto como uma expressão positiva 
relacionada à vida e de outro lado, “a produção de tanques e granadas” alusão à morte / horrores da guerra. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

 
 
Em função dos recentes problemas de escassez de água, uma prefeitura resolveu taxar o consumo de água nas residências 
segundo o que segue: para um consumo mensal de até 10 m3, é cobrado um valor fixo de R$ 32,00; para um consumo 
mensal superior a esse valor, é cobrado R$ 32,00, mais um acréscimo linear, proporcional a R$ 5,00 por m3 consumido 
acima dos 10 m3. 
Os moradores de uma residência consumiram 8 m3 de água em abril e, devido a um vazamento não percebido, houve uma 
elevação do consumo em maio. Esse consumo foi superior a 10 m3 e elevou em 0,025% o valor efetivamente pago pelo m3 
de água em relação ao que foi pago em abril. 
 
Elabore e execute uma resolução de maneira a determinar: 
A) Qual foi o valor efeíivamente pago por m3 do água em abril 
B) Quantos m3 de água foram consumidos em maio. 
 
Resolução: 
 

Sendo  V x  o valor cobrado em reais para um consumo mensal de x  metros cúbicos, temos que: 

   
32 para 10
32 5 10 , para 10

x
V x

x x


     

 

 
A) consumo de 8 m3 de água 

valor cobrado = R$ 32,00, pois consumo 310m  

valor do metro cúbico 
32 R $ 4,00
8

   

Resposta: R$ 4,00 
 

B) aumento de 0,025% no valor do metro cúbico 
o novo valor do m3 será igual a 1,00025 4   

        R $ 4,001  

 
Como o consumo foi superior a 10 m3, temos que a quantidade de m3 é igual a x . 

 4,001 32 5 10
4,001 5 18
0,999 18

18,018

x x

x x

x

x

    
  




 

 
Resposta: Em maio foram consumidos 318,018m . 

 
 
 
 
 
 

Q u e s t ã o  0 1  
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Existe um grupo de n pessoas trabalhando em um escritório. Sabe-se que existem 780 maneiras de selecionar duas dessas 
pessoas para compor uma comissão representativa do grupo e a probabilidade de ser selecionado um homem desse grupo é 
0,2 maior do que a probabilidade de escolha de uma mulher. 
 
Elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar: 
A) Qual é o valor de n. 
B) Quantos homens existem no grupo. 
 
Resolução: 
 

A) n   número total de pessoas 

,2 780nC   

 
! 780
2 !2!

n

n



 

   
 

1 2 !
780

2 !2
n n n

n

   



 

 1
780

2
n n 

  

2 1560 0n n  
' 40

" 39 não convém

n

n



 




 

 
B) H   número de homens     40H M   

M   número de mulheres 
 

0,2
40 40
H M   

 40
0,2

40 40
HH 

   

40 0,2
40

H H    

2 48H   
24H   

 

 
 

 
 
O rendimento teórico de uma tinta é a quantidade necessária para pintar um metro quadrado de área e serve apenas para 
determinar o custo por metro quadrado da tinta. O rendimento real de uma tinta é calculado no final do trabalho executado 
que leva em conta o número de demãos (números de camadas de tintas necessárias para obter o resultado esperado) e as 
perdas decorrentes da preparação e do método de aplicação. Admita que as perdas usando os diferentes métodos de pintura 
são estimadas em: pincel 10%, rolo 20% e pistola pneumática 25%. 
Um pintor vai pintar toda a superfície de um tanque de combustível na forma de um cilindro circular de 10 m de altura e raio 
da base igual a 2 m. Sabe-se que a tinta a ser usada tem rendimento teórico de 20 m2 por litro e que são necessárias duas 
demãos. 
 
Determine a quantidade, em litros, de tintas necessárias para pintar esse tanque utilizando a pistola pneunática. 
 
Dado: Use  = 3,14. 
 
Resolução: 

 
 

 
 

Q u e s t ã o  0 2  

Q u e s t ã o  0 3  
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lateral BasestA A A   
22 2tA Rh R     

 22 3,14 2 10 2 3,14 2tA         

125,6 25,12tA    
2150,72 mtA   

 
Rendimento    Rendimento com pistola 

220m 1   Perda de
25%



 215m 1   

2150,72m V  
150,72

15
V   

10,048V    
 

2 Demãos 2 10,048     

20,096  

 
 

 
 
 
Uma máquina moderna usa um sistema de coordenadas cartesianas xOy para representar a forma e a dimensão (mapear) 
dos objetos que serão cortados, furados etc Uma chapa metálica delgada triangular é mapeada pelo triângulo de vértices 
A = (-3,0), B = (1,4) e C = (5,-4) e será feito um furo circular de raio uma unidade de comprimento, com centro no centro 
de massa dessa chapa (baricentro do triângulo). Para realizar esse procedimento com precisão, a máquina calcula a 
equação cartesiana do círculo. 
Elabore e execute um plano de resolução que conduza à determinação do centro de massa e da equação desse círculo. 
 
Resolução: 

y

G

A(1,4)

C(5,–4)

A(–3,0)
x

 
 

,
3 3

A B C A B Cx x x y y y
G

    
  

 

3 1 5 0 4 4,
3 3

G
     

  
 

 
Baricentro

1,0G  

 

   2 2 2x a y b R     

     2 2 21 0 1x y     

 2 21 1x y    Equação da circunferência 

 2 21 1x y    Círculo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Q u e s t ã o  0 4  
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QUÍMICA 
 

 
 
O experimento abaixo foi descrito no periódico Química Nova na Escola, n. 23, de maio 2006: 
Materiais 
Pedaços de papel não encerado (guardanapo, folha de caderno etc.) 
Pedaços de papel encerado (as ceras utilizadas são formadas por hidrocarbonetos) 
Pedaços de saco plástico (formada por polietileno) 
 
Procedimento  
1. Coloque os diferentes pedaços de papel e de saco plástico lado a lado; 
2. Pingue algumas gotas de água sobre cada um deles e espere alguns minutos; 
3. Observe a absorção da água nos materiais. 
 
Considere as estruturas abaixo: 
 

 
 
Faça o que se pede: 
A) Indique qual(is) material(s) absorveu(ram) água. 
B) Explique, utilizando as estruturas moleculares e as informações acima, o motivo da diferença de absorção da água nos 

três casos. 
 
Resolução: 
 

A) O único material a absorver água foi o papel não encerado. 
 

B) O papel  não  encerado  é  constituído  principalmente   por   celulose,   a   molécula   de  celulose  possui  inúmeros  grupos 
(OH)  oxidrilas, que interagem com o H2O por meio das ligações de hidrogênio. 
 
O papel encerado, possui uma cera constituída por hidrocarbonetos, que são apolares e por isso não tem afinidade pela água. 
O saco plástico é constituído por polietileno que é um polímero apolar que não possui afinidade pelo H2O. 

 
 

 
 
O benzeno é um dos solventes orgânicos mais utilizados na indústria química. É possível produzi-lo a partir da reação de 
trimerização do acetileno (C2H2). Sobre essa reação e o produto formado, faça o que se pede: 
 
A) Escreva a equação química da reação de produção de benzeno utilizando as fórmulas estruturais das substâncias. 
B) Explique o porquê de o benzeno ser intensamente utilizado como solvente orgânico. 
C) Compare e explique a diferença na estabilidade do anel do benzeno com o anel do ciclo hexano. 
 
Resolução: 
 

A)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Q u e s t ã o  0 1  

Q u e s t ã o  0 2  



 11 

Aquecendo-se o acetileno e fazendo-o passar por tubos de ferro a temperaturas elevadas obtêm-se benzeno 
 

 
 

B) O benzeno é intensamente utilizado como solvente, pois é um líquido muito estável com características apolares e que interage 
com outros líquidos apolares orgânicos por meio de dipolos instantâneos. 

C) A estabilidade do anel benzeno está diretamente ligada a ressonância dos elétrons  dentro de sua estrutura, o que não ocorre 
com a molécula do ciclo hexano. 

 
 
 
Considere o gráfico da atividade catalítica de uma enzima (proteínas) e o aumento progressivo da temperatura da reação. 
 

 
 

 Sobre esta reação, faça o que se pede: 
 
A) Indique a função da enzima nas reações bioquímicas. 
B) Analise o gráfico e explique o que ocorre com a atividade catalítica da enzima e com a velocidade da reação à medida 

que se aumenta a temperatura. 
C)  Explique o que ocorre com a enzima quando a reação é aquecida continuamente. 
 
 
Resolução: 
 

A) As enzimas são catalisadores biológicos muito específicos. Atuam em uma temperatura e pH específicos. 
B) À medida que se aumenta a temperatura da reação, a atividade enzimática aumenta até atingir a temperatura ótima, na qual esta 

enzima possui a maior atividade. Depois desta temperatura, a ação enzimática cai com o aumento da temperatura. 
C) A enzima perde a sua atividade e sofre desnaturação. 

 
 
 
Adicione uma colher de sopa de açúcar ao molho de tomate. O açúcar é utilizado para tirar aquela acidez tão típica desses 
molhos. Você pode adicionar açúcar aos pratos preparados em casa com molhos de tomate processados, comprados no 
supermercado. 

Fonte: receitapassoapasso.com.br 
 

É muito comum receitas indicarem a adição de açúcar para diminuir a acidez no molho de tomate, como o texto acima 
mostra. 
Com relação a essa prática, faça o que se pede: 

A) Explique qual a ação do açúcar no molho de tomate. 
B) Explique se existe alguma atividade química do açúcar para a redução da acidez do molho de tomate. 
C) Indique uma forma de reduzir a acidez do molho de tomate que não seja por aquela mostrada na receita. 
 
Resolução: 

A) Existe na questão um erro conceitual com relação ao texto. 
Na verdade não ocorre uma redução (ou diminuição) da acidez pela ação do açúcar em si. Do ponto de vista biológico, o açúcar 
“mascara” (engana) as papilas gustativas da língua nos dando a impressão de que o gosto azedo tenha sido amenizado. 
Portanto, somente pelo processo industrial de produção do açúcar é que teríamos uma redução da acidez pela neutralização dos 
íons H+ do molho de tomate através dos íons OH – das impurezas do açúcar. 

B) Não existe nenhuma atividade química do açúcar capaz de reduzir a acidez do molho de tomate, visto que o açúcar utilizado é a 
sacarose, um poliálcool que não é capaz de neutralizar os íons H+ produzidos pelo molho de tomate. 

C) Uma das formas de reduzir a acidez do molho é utilizar o bicarbonato de sódio (NaHCO3), um sal que sofre hidrólise básica. 

Q u e s t ã o  0 3  

Q u e s t ã o  0 4  
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SOCIOLOGIA 
 

 
 
Por muito tempo, os antropólogos acreditaram (com argumentos muito parecidos com aqueles utilizados pela teoria 
apocalítica da indústria cultural) que o mundo caminha para a homogeneização definitiva. Por isso a pressa de estudar as 
outras culturas antes que elas desapareçam, antes que tudo fique igual para sempre. O estudo de fenômenos como o mundo 
funk carioca mostra que novas diferenças podem ser criadas a qualquer momento, mesmo dentro de uma realidade 
'controlada' pelas multinacionais do disco e da televisão. 

 
VIANNA, Hermano. Funk e cultura popular carioca. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 3, n. 6, 

1990, p. 244-253. 
 
A) De acordo com o texto, o movimento funk pode ser considerado uma expressão cultural criada pelos jovens brasileiros? 

Cite duas razões que justifiquem a resposta. 
B) A partir da concepção antropológica de cultura, haveria uma forma de hierarquizar estilos musicais? Explique. 
 
Resolução: 
A) Sim, o Funk pode ser considerado uma expressão cultural criada pelos jovens. A primeira razão corresponde ao fato de que o Funk 

retrata o dia a dia da vida dos jovens na periferia por via de suas letras que normalmente descrevem as festas, as roupas, o 
comportamento em grupo, entre outros elementos que podem identificar uma identidade de galera/grupo. Outra razão é que o Funk 
faculta as camadas excluídas da sociedade um lugar na mídia delineando (acentuando) as diferenças ou semelhanças de 
comportamentos  entre periferia(morro) e elite(asfalto), assim, revelando que o Funk possui capacidade de aglutinar jovens entorno de 
uma ideologia comum, seja ela do lazer, do lúdico, da sexualidade, da dança, enfim, da festa.  

B) Segundo a definição antropológica de cultura, não se devem classificar/hierarquizar as manifestações culturais. Logo, a música erudita 
não deve ser tida como superior às músicas tidas como populares (samba, viola caipira, maracatu, frevo, entre outras), ou ainda, as 
produzidas pela indústria cultural, como a cultura de massa (pagode, sertanejo universitário, entre outras). Funk e Rap possuem uma 
ligação visceral com as massas excluídas, se comportando de maneira ambígua, ora como vetores de crítica ao sistema, ora como 
correia de transmissão dos valores apregoados pela sociedade de consumo. Vale ressaltar que o RAP, por seu turno, se fixa mais à 
denúncia das mazelas sofridas pelos marginalizados. Dessa forma, fica evidente que é erro grosseiro classificar culturas/músicas como 
boas ou ruins, uma vez que, cada uma tem uma forma própria de interpretar o mundo circundante e traduzi-lo em letras e ritmos.  

 
 

 
 
Para Weber, a Sociologia é uma ciência que procura compreender a ação social; a compreensão implica a percepção do 
sentido que o ator atribui à sua conduta. 

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 465. 
Em vista do exposto, faça o que se pede. 
A) Defina o que é ação social para Weber. 
B) Caracterize os quatro tipos puros de ação social para Weber. 
 
Resolução: 
 

A) Ação social é toda conduta humana dotada de um sentido subjetivamente elaborado e orientado para outro(s) indivíduo(s). O 
sentido da ação corresponde ao nexo de causalidade entre o motivo, a ação e o efeito, sendo esse social, uma vez que, está 
orientado para outro(s). Cabe ao cientista social interpretar o sentido da ação dos indivíduos, realizando uma imputação de 
sentido às diversas ações sociais, ocorridas na vida em sociedade. 

 
B) A tipologia de ações elaborada por Weber oscila entre a emoção e a razão, sendo elas: ação social afetiva: aquela que tem 

como motivação o sentimento, a emoção, como, por exemplo, as ações que envolvem o namoro/amizade; ação social 
tradicional: aquela que possui como motivação os costumes/hábitos, por exemplo, as ações que envolvem o casamento; ação 
social racional com relação a valores: aquela que tem como motivação uma convicção ideológica, um valor, como por exemplo: 
agir com honestidade/ ética/ moral. Por fim, Weber define a ação social racional com relação a fins, ou seja, aquela que é 
motivada pela avaliação racional dos meios para atingir objetivos previamente estabelecidos, como ocorre na ação do moderno 
empresário capitalista.  

 
 

 
 
Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais poderiam ser observados como coisas, isto é, como objetos, assim 
poderiam ser estudados e analisados. Para isso, ele desenvolveu o conceito de fato social e uma metodologia de análise. 
A) O que é fato social para Durkheim? 
B) Cite e explique três características do fato social para Durkheim. 
 

Q u e s t ã o  0 1  

Q u e s t ã o  0 2  

Q u e s t ã o  0 3  
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Resolução: 
 

A) Durkheim define o fato social como toda maneira de agir, pensar e sentir comum à média dos membros de uma sociedade, que 
formam um sistema determinado e com vida própria (sui generis). 
 

B) As características do fato social são a exterioridade, ou seja, o fato social tem uma existência independente dos indivíduos, sendo 
externo a eles, uma vez que, ao nascer, o indivíduo encontra regras morais com as quais se defronta, por exemplo. Outra 
característica corresponde à coercitividade, ou seja, a força que o fato social exerce sobre o indivíduo. Essa força pode se dividir 
em sanção moral e/ou legal inibindo aqueles que se lançam contra os padrões de comportamento definidos pelo ser social. Por 
fim, a terceira e última característica do fato social é a generalidade. Essa corresponde ao aspecto do fato social ser comum a 
uma média de indivíduos, ou estar presente num grupo considerável de sociedades sendo reproduzido ao longo da história dessas 
sociedades.  

 
 

 
 
Considere o depoimento a seguir. 

 
Tenho uma filha, de sete anos e, ao chegar em casa depois da conversa sobre os índios, resolvi olhar o caderno dela 

para ver o que a professora havia feito no dia 19 de abril. Fiquei surpresa quando vi a folha de xérox colada no caderno 
dela, com uma figura de índio numa oca, de arco e flecha, no meio de árvores, e escrito 'para colorir', e mais abaixo, em 
letras grandes, '19 de abril: Dia do índio!' Parece que eu havia voltado no tempo. Era só uma imagem, mas fiquei pensando 
que é esse o índio que ficará guardado na memória das crianças, como ficou na minha, aquele homem sorrindo, nu, que vive 
com os animais e mora em uma oca. (Marta, Pedagogia) 

 
BONIN, Iara Tatiana. Narrativas sobre diferença indígena: como se produz um "lugar de índio" no contexto escolar. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 89, n. 222, p. 312-324, 
maio/ago. 2008. 

 
A) Identifique, a partir do relato acima, três exemplos de uma perspectiva etnocêntrica utilizada para caracterizar os povos 

indígenas brasileiros. 
B) Aponte dois procedimentos capazes de eliminar visões etnocêntricas acerca da condição dos povos indígenas brasileiros. 
 
Resolução: 
 

D) O relato acima, feito por uma mãe, enfatiza sua surpresa ao ver a imagem do índio como aquele nativo passivo, adaptado a 
natureza, vivendo em uma oca com seu arco flecha entre bichos, ou seja, uma visão ideologicamente construída e reproduzida 
nos livros didáticos e em alguns de literatura (Iracema e o Guarani), fomentando uma visão do elemento nativo nacional como 
figura idílica, casta, sobrevivente das matas selvagens, o que Rousseau chamaria de o “bom selvagem”. Assim, o dia 19 de abril, 
representaria, o ponto máximo do simbolismo dessa visão, por cultuar o nativo como aquele elemento que apresenta um 
comportamento de resistência à modernidade, sendo infelizmente lembrado em apenas uma data no ano, ressaltando seus rituais 
de forma incoerente como “dança da chuva”. Por fim, como síntese dessa visão, podemos ver no trecho o índio retratado “nu”, 
visão estereotipada do índio como aquele que ainda resiste aos valores ocidentais da “roupa”, da “civilização”, daí o 
estranhamento da mãe que em pleno século XXI ao abrir o livro didático da filha, se depara com a mesma imagem do índio que 
estudara na sua época de aluna. 
 

E) Um procedimento é estimular o relativismo cultural diante as culturas indígenas. Para tanto, a educação é fundamental. Assim, 
outro procedimento necessário para eliminar visões etnocêntricas acerca da condição dos povos indígenas brasileiros é criar a 
obrigatoriedade do ensino das diversas etnias indígenas que compõem nossa cultura, assim como, a recente lei que determina o 
ensino das culturas afro no Ensino Fundamental. Importante ressaltar que, para que tal política dê certo, capacitar os professores é 
fundamental. Outra ação que colaboraria para diminuir a visão estereotipada sobre o índio a FUNAI, junto ao Ministério da 
Cultura, poderia estimular a produção de documentários de qualidade sobre os hábitos e costumes indígenas.  

 
Obs: Outros procedimentos elaborados criativamente pelo estudante devem ser considerados pela banca, levando em 
consideração que as propostas não ofendam Direitos Humanos Fundamentais.   

 
 

Q u e s t ã o  0 4  
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