
PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES

• Você tem à dis po si ção seis ques tões, das qua is você deve es co lher qua tro para res pon der no Ca der no

de Res pos tas.

• Use este Ca der no de Qu es tões como ras cu nho e trans cre va as res pos tas, com cu i da do, a ca ne ta, para o 

Ca der no de Res pos tas.

• A res pos ta deve ser dis cur si va (em for ma de tex to). Não é su fi ci en te ape nas elen car tó pi cos ou dar uma

opi nião (a não ser que isso seja so li ci ta do). É pre ci so res pon der à ques tão.

• Qu an do for o caso, os cál cu los de vem ser de sen vol vi dos no Ca der no de Res pos tas, e não ape nas ser

trans cri to o re sul ta do fi nal.

• Aten da bem ao que se pede em cada ques tão e res pon da de for ma cla ra, sin té ti ca e fun da men ta da, des -

ta can do o des do bra men to da res pos ta, quan do a ques tão as sim o so li ci tar (a, b, c).

• No Ca der no de Res pos tas, você tem uma pá gi na à dis po si ção para res pon der a cada ques tão que você

es co lher. No alto da pá gi na, den tro do re tân gu lo, es cre va, por ex ten so, o nú me ro da ques tão que

você está res pon den do nes sa pá gi na.

• Cada ques tão vale 2,5 (dois pon tos e meio) so bre 10 (dez).

• Não é per mi ti do o uso de cal cu la do ra ou de qual quer ou tro ins tru men to de cál cu lo.

• Ao en tre gar as ques tões, as si ne a ata de com pa re ci men to.

• A du ra ção da pro va é de 3 ho ras.

• Ao ter mi nar, le van te o bra ço e aguar de para en tre gar o Ca der no de Res pos tas.

• Ao si nal para o tér mi no da pro va, o Pro fes sor Che fe de Sala re co lhe o Ca der no de Res pos tas dos can di -

da tos que, por ven tu ra, ain da se en con tra rem na sala.

• Este Ca der no de Qu es tões você pode le var con si go.

Boa Pro va !



A le i tu ra do con to aba i xo, “O Caso da Vara”, de Ma cha do de Assis,

ser ve de base para você res pon der à questão 1.

O CASO DA VARA

(Pu bli ca do em 1891, na “Ga ze ta de No tí ci as” do Rio de Ja ne i ro.)

DAMIÃO fu giu do se mi ná rio às onze ho ras da

ma nhã de uma sex ta-fe i ra de agos to. Não sei bem o

ano, foi an tes de 1850. Pas sa dos al guns mi nu tos pa -

rou ve xa do; não con ta va com o efe i to que pro du zia

nos olhos da ou tra gen te aque le se mi na ris ta que ia

es pan ta do, me dro so, fu gi ti vo. Des co nhe cia as ruas,

an da va e de san da va, fi nal men te pa rou. Para onde

iria? Para casa, não, lá es ta va o pai que o de vol ve ria

ao se mi ná rio, de po is de um bom cas ti go. Não as -

sen ta ra no pon to de re fú gio, por que a sa í da es ta va

de ter mi na da para mais tar de; uma cir cuns tân cia for -

tu i ta a apres sou. Para onde iria? Lem brou-se do pa -

dri nho, João Car ne i ro, mas o pa dri nho era um mo le i -

rão sem von ta de, que por si só não fa ria cou sa útil.

Foi ele que o le vou ao se mi ná rio e o apre sen tou ao

re i tor:

– Tra go-lhe o gran de ho mem que há de ser, dis -

se ele ao re i tor.

– Ve nha, acu diu este, ve nha o gran de ho mem,

con tan to que seja tam bém hu mil de e bom. A ver da -

de i ra gran de za é chã. Moço...

Tal foi a en tra da. Pou co tem po de po is fu giu o ra -

paz ao se mi ná rio. Aqui o ve mos ago ra na rua, es -

pan ta do, in cer to, sem ati nar com re fú gio nem con se -

lho; per cor reu de me mó ria as ca sas de pa ren tes e

ami gos, sem se fi xar em ne nhu ma. De re pen te,

ex cla mou:

– Vou pe gar-me com Si nhá Rita! Ela man da cha -

mar meu pa dri nho, diz-lhe que quer que eu saia do

se mi ná rio... Tal vez as sim...

Si nhá Rita era uma vi ú va, que ri da de João Car -

ne i ro; Da mião ti nha umas idéi as va gas des sa si tu a -

ção e tra tou de a apro ve i tar. Onde mo ra va? Esta va

tão ator do a do, que só daí a al guns mi nu tos é que lhe 

acu diu a casa; era no Lar go do Ca pim.

– San to nome de Je sus! Que é isto? bra dou Si -

nhá Rita, sen tan do-se na mar que sa, onde es ta va

re cli na da.

Da mião aca ba va de en trar es pa vo ri do; no mo -

men to de che gar à casa, vira pas sar um pa dre, e deu 

um em pur rão à por ta, que 

por for tu na não es ta va fe -

cha da a cha ve nem fer ro -

lho. De po is de en trar es -

pi ou pela ró tu la, a ver o

pa dre. Este não deu por

ele e ia an dan do.

– Mas que é isto, Sr.

Da mião? bra dou no va -

men te a dona da casa,

que só ago ra o co nhe ce ra. 

Que vem fa zer aqui! 

Da mião, trê mu lo, mal po den do fa lar, dis se que

não ti ves se medo, não era nada; ia ex pli car tudo.

– Des can se; e ex pli que-se.

– Já lhe digo; não pra ti quei ne nhum cri me, isso

juro, mas es pe re.

Si nhá Rita olha va para ele es pan ta da, e to das as 

cri as, de casa, e de fora, que es ta vam sen ta das em

vol ta da sala, di an te das suas al mo fa das de ren da,

to das fi ze ram pa rar os bil ros e as mãos. Si nhá Rita

vi via prin ci pal men te de en si nar a fa zer ren da, cri vo e

bor da do. Enquan to o ra paz to ma va fô le go, or de nou

às pe que nas que tra ba lhas sem, e es pe rou. Afi nal,

Da mião con tou tudo, o des gos to que lhe dava o se -

mi ná rio; es ta va cer to de que não po dia ser bom pa -

dre; fa lou com pa i xão, pe diu-lhe que o sal vas se.

– Como as sim? Não pos so nada.

– Pode, que ren do.

– Não, re pli cou ela aba nan do a ca be ça, não me

meto em ne gó ci os de sua fa mí lia, que mal co nhe ço;

e en tão seu pai, que di zem que é zan ga do!

Da mião viu-se per di do. Ajo e lhou-se-lhe aos pés, 

be i jou-lhe as mãos, de ses pe ra do.

– Pode mu i to, Si nhá Rita; peço-lhe pelo amor de

Deus, pelo que a se nho ra ti ver de mais sa gra do, por

alma de seu ma ri do, sal ve-me da mor te, por que eu

mato-me, se vol tar para aque la casa.

Si nhá Rita, li son je a da com as sú pli cas do moço,

ten tou cha má-lo a ou tros sen ti men tos. A vida de pa -
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dre era san ta e bo ni ta, dis se-lhe ela; o tem po lhe

mos tra ria que era me lhor ven cer as re pug nân ci as e

um dia... Não nada, nun ca! re dar güia Da mião, aba -

nan do a ca be ça e be i jan do-lhe as mãos, e re pe tia

que era a sua mor te. Si nhá Rita he si tou ain da mu i to

tem po; afi nal per gun tou-lhe por que não ia ter com o

pa dri nho.

– Meu pa dri nho? Esse é ain da pior que pa pai;

não me aten de, du vi do que aten da a nin guém... 

– Não aten de? in ter rom peu Si nhá Rita fe ri da em

seus bri os. Ora, eu lhe mos tro se aten de ou não...

Cha mou um mo le que e bra dou-lhe que fos se à

casa do Sr. João Car ne i ro cha má-lo, já e já; e se não

es ti ves se em casa, per gun tas se onde po dia ser en -

con tra do, e cor res se a di zer-lhe que pre ci sa va mu i to

de lhe fa lar ime di a ta men te.

– Anda, mo le que.

Da mião sus pi rou alto e tris te. Ela, para mas ca rar 

a au to ri da de com que dera aque las or dens, ex pli cou

ao moço que o Sr. João Car ne i ro fora ami go do ma ri -

do e ar ran ja ra-lhe al gu mas cri as para en si nar. De -

po is, como ele con ti nu as se tris te, en cos ta do a um

por tal, pu xou-lhe o na riz, rin do:

– Ande lá, seu pa dre co, des can se que tudo se

há de ar ran jar.

Si nhá Rita ti nha qua ren ta anos na cer ti dão de

ba tis mo, e vin te e sete nos olhos. Era apes so a da,

viva, pa tus ca, ami ga de rir; mas, quan do con vi nha,

bra va como di a bo. Quis ale grar o ra paz, e, ape sar da 

si tu a ção, não lhe cus tou mu i to. Den tro de pou co,

am bos eles riam, ela con ta va-lhe ane do tas, e pe -

dia-lhe ou tras, que ele re fe ria com sin gu lar gra ça.

Uma des tas, es túr dia, obri ga da a tre je i tos, fez rir a

uma das cri as de Si nhá Rita, que es que ce ra o tra ba -

lho, para mi rar e es cu tar o moço. Si nhá Rita pe gou

de uma vara que es ta va ao pé da mar que sa, e

ame a çou-a:

– Lu cré cia, olha a vara!

A pe que na aba i xou a ca be ça, apa ran do o gol pe,

mas o gol pe não veio. Era uma ad ver tên cia; se à no i -

ti nha a ta re fa não es ti ves se pron ta, Lu cré cia re ce be -

ria o cas ti go do cos tu me. Da mião olhou para a pe -

que na; era uma ne gri nha, ma gri ce la, um fran ga lho

de nada, com uma ci ca triz na tes ta e uma que i ma du -

ra na mão es quer da. Con ta va onze anos. Da mião re -

pa rou que tos sia, mas para den tro, sur da men te, a

fim de não in ter rom per a con ver sa ção. Teve pena da 

ne gri nha, e re sol veu apa dri nhá-la, se não aca bas se

a ta re fa. Si nhá Rita não lhe ne ga ria o per dão... De -

ma is, ela rira por achar-lhe gra ça; a cul pa era sua, se 

há cul pa em ter chis te.

Nisto, che gou João Car ne i ro. Empa li de ceu quan -

do viu ali o afi lha do, e olhou para Si nhá Rita, que não 

gas tou tem po com preâm bu los. Dis se-lhe que era

pre ci so ti rar o moço do se mi ná rio, que ele não ti nha

vo ca ção para a vida ecle siás ti ca, e an tes um pa dre

de me nos que um pa dre ruim. Cá fora tam bém se

po dia amar e ser vir a Nos so Se nhor. João Car ne i ro,

as som bra do, não achou que re pli car du ran te os pri -

me i ros mi nu tos; afi nal, abriu a boca e re pre en deu o

afi lha do por ter vin do in co mo dar “pes so as es tra -

nhas”, e em se gui da afir mou que o cas ti ga ria.

– Qual cas ti gar, qual nada! in ter rom peu Si nhá

Rita. Cas ti gar por quê? Vá, vá fa lar a seu com pa dre.

– Não afi an ço nada, não cre io que seja

pos sí vel...

– Há de ser pos sí vel, afi an ço eu. Se o se nhor

qui ser, con ti nu ou ela com cer to tom in si nu a ti vo, tudo

se há de ar ran jar. Peça-lhe mu i to, que ele cede.

Ande, Se nhor João Car ne i ro, seu afi lha do não vol ta

para o se mi ná rio; digo-lhe que não vol ta...

– Mas, mi nha se nho ra...

– Vá, vá.

João Car ne i ro não se ani ma va a sair, nem po dia

fi car. Esta va en tre um pu xar de for ças opos tas. Não

lhe im por ta va, em suma que o ra paz aca bas se clé ri -

go, ad vo ga do ou mé di co, ou ou tra qual quer cou sa,

va dio que fos se, mas o pior é que lhe co me ti am uma

luta in gen te com os sen ti men tos mais ín ti mos do

com pa dre, sem cer te za do re sul ta do; e, se este fos -

se ne ga ti vo, ou tra luta com Si nhá Rita, cuja úl ti ma

pa la vra era ame a ça do ra: “digo-lhe que ele não vol -

ta”. Ti nha de ha ver por for ça um es cân da lo. João

Car ne i ro es ta va com a pu pi la des va i ra da, a pál pe bra 

trê mu la, o pe i to ofe gan te. Os olha res que de i ta va a

Si nhá Rita eram de sú pli ca, mes cla dos de um tê nue

raio de cen su ra. Por que lhe não pe dia ou tra cou sa?

Por que lhe não or de na va que fos se a pé, de ba i xo

de chu va, à Ti ju ca, ou Ja ca re pa guá? Mas logo per -

su a dir ao com pa dre que mu das se a car re i ra do fi -

lho... Co nhe cia o ve lho; era ca paz de lhe que brar

uma jar ra na cara. Ah! se o ra paz ca ís se ali, de re -

pen te, apo plé ti co, mor to! Era uma so lu ção – cru el, é

cer to, mas de fi ni ti va.

– Então? in sis tiu Si nhá Rita.

Ele fez-lhe um ges to de mão que es pe ras se. Co -

ça va a bar ba, pro cu ran do um re cur so. Deus do céu!

um de cre to do papa dis sol ven do a Igre ja, ou, pelo me -

nos, ex tin guin do os se mi ná ri os, fa ria aca bar tudo em

bem. João Car ne i ro vol ta ria para casa e ia jo gar os

três-se tes. Ima gi nai que o bar be i ro de Na po leão era

en car re ga do de co man dar a ba ta lha de Aus ter litz...
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Mas a Igre ja con ti nu a va, os se mi ná ri os con ti nu a -

vam, o afi lha do con ti nu a va co si do à pa re de, olhos

ba i xos es pe ran do, sem so lu ção apo plé ti ca.

– Vá, vá, dis se Si nhá Rita dan do-lhe o cha péu e

a ben ga la.

Não teve re mé dio. O bar be i ro me teu a na va lha

no es to jo, tra vou da es pa da e saiu à cam pa nha. Da -

mião res pi rou; ex te ri or men te de i xou-se es tar na

mes ma, olhos fin ca dos no chão, aca bru nha do. Si -

nha Rita pu xou-lhe des ta vez o que i xo.

– Ande jan tar, de i xe-se de me lan co li as.

– A se nho ra crê que ele al can ce al gu ma co i sa?

– Há de al can çar tudo, re dar güiu Si nhá Rita

che ia de si. Ande, que a sopa está es fri an do.

Ape sar do gê nio ga lho fe i ro de Si nhá Rita, e do

seu pró prio es pí ri to leve, Da mião es te ve me nos ale -

gre ao jan tar que na pri me i ra par te do dia. Não fi a va

do ca rá ter mole do pa dri nho. Con tu do, jan tou bem;

e, para o fim, vol tou às pi lhé ri as da ma nhã. A so bre -

me sa, ou viu um ru mor de gen te na sala, e per gun tou

se o vi nham pren der.

– Hão de ser as mo ças.

Le van ta ram-se e pas sa ram à sala. As mo ças

eram cin co vi zi nhas que iam to das as tar des to mar

café com Si nhá Rita, e ali fi ca vam até o cair da no i te.

As dis cí pu las, fin do o jan tar de las, tor na ram às

al mo fa das do tra ba lho. Si nhá Rita pre si dia a todo

esse mu lhe rio de casa e de fora. O sus sur ro dos bil -

ros e o pa la vre ar das mo ças eram ecos tão mun da -

nos, tão alhe i os à te o lo gia e ao la tim, que o ra paz de i -

xou-se ir por eles e es que ceu o res to. Du ran te os pri -

me i ros mi nu tos, ain da hou ve da par te das vi zi nhas

cer to aca nha men to, mas pas sou de pres sa. Uma de -

las can tou uma mo di nha, ao som da gui tar ra, tan gi da 

por Si nhá Rita, e a tar de foi pas san do de pres sa.

Antes do fim, Si nhá Rita pe diu a Da mião que con tas -

se cer ta ane do ta que lhe agra da ra mu i to. Era a tal

que fi ze ra rir Lu cré cia.

– Ande, se nhor Da mião, não se faça de ro ga do,

que as mo ças que rem ir em bo ra. Vo cês vão gos tar

mu i to.

Da mião não teve re mé dio se não obe de cer. Mal -

gra do o anún cio e a ex pec ta ção, que ser vi am a di mi -

nu ir o chis te e o efe i to, a ane do ta aca bou en tre ri sa das

das mo ças. Da mião, con ten te de si, não es que ceu Lu -

cré cia e olhou para ela, a ver se rira tam bém. Viu-a

com a ca be ça me ti da na al mo fa da para aca bar a ta re -

fa. Não ria; ou te ria rido para den tro, como tos sia.

Sa í ram as vi zi nhas, e a tar de caiu de todo. A

alma de Da mião foi-se fa zen do te ne bro sa, an tes da

no i te . Que es ta ria acon te cen do? De ins tan te a ins -

tan te, ia es pi ar pela ró tu la, e vol ta va cada vez mais

de sa ni ma do. Nem som bra do pa dri nho. Com cer te -

za, o pai fê-lo ca lar, man dou cha mar dous ne gros, foi 

à po lí cia pe dir um pe des tre, e aí vi nha pegá-lo à for -

ça e levá-lo ao se mi ná rio. Da mião per gun tou a Si nhá 

Rita se a casa não te ria sa í da pe los fun dos, cor reu

ao quin tal e cal cu lou que po dia sal tar o muro. Quis

ain da sa ber se ha ve ria modo de fu gir para a Rua da

Vala, ou se era me lhor fa lar a al gum vi zi nho que fi -

zes se o fa vor de o re ce ber. O pior era a ba ti na; se

Sinhá Rita lhe pu des se ar ran jar um ro da que, uma

so bre ca sa ca ve lha... Si nhá Rita dis pu nha jus ta men -

te de um ro da que, lem bran ça ou es que ci men to de

João Car ne i ro.

– Te nho um ro da que do meu de fun to, dis se ela,

rin do; mas para que está com es ses sus tos? Tudo

se há de ar ran jar, des can se. 

Afi nal, à boca da no i te, apa re ceu um es cra vo do

pa dri nho, com uma car ta para Si nhá Rita. O ne gó cio

ain da não es ta va com pos to; o pai fi cou fu ri o so e quis 

que brar tudo; bra dou que não, se nhor, que o pe ral ta

ha via de ir para o se mi ná rio, ou en tão me tia-o no

Alju be ou na pre si gan ga. João Car ne i ro lu tou mu i to

para con se guir que o com pa dre não re sol ves se logo,

que dor mis se a no i te, e me di tas se bem se era con -

ve ni en te dar à re li gião um su je i to tão re bel de e vi ci o -

so. Expli ca va na car ta que fa lou as sim para me lhor

ga nhar a ca u sa. Não a ti nha por ga nha, mas no dia

se guin te lá iria ver o ho mem, e te i mar de novo. Con -

clu ía di zen do que o moço fos se para a casa dele.

Da mião aca bou de ler a car ta e olhou para Si nhá

Rita. Não te nho ou tra tá bua de sal va ção, pen sou

ele. Si nhá Rita man dou vir um tin te i ro de chi fre, e na

meia fo lha da pró pria car ta es cre veu esta res pos ta:

“João zi nho, ou você sal va o moço, ou nun ca mais

nos ve mos”. Fe chou a car ta com obre ia, e deu-a ao

es cra vo, para que a le vas se de pres sa. Vol tou a re a -

ni mar o se mi na ris ta, que es ta va ou tra vez no ca puz

da hu mil da de e da cons ter na ção. Dis se-lhe que sos -

se gas se, que aque le ne gó cio era ago ra dela.

– Hão de ver para quan to pres to! Não, que eu

não sou de brin ca de i ras!

Era a hora de re co lher os tra ba lhos. Si nhá Rita

exa mi nou-os, to das as dis cí pu las ti nham con clu í do

a ta re fa. Só Lu cré cia es ta va ain da à al mo fa da, me -

ne an do os bil ros, já sem ver; Si nhá Rita che gou-se a

ela, viu que a ta re fa não es ta va aca ba da, fi cou fu ri o -

sa, e agar rou-a por uma ore lha.

– Ah! ma lan dra!

– Nha nhã, nha nhã! pelo amor de Deus! por Nos -

sa Se nho ra que está no céu.



– Ma lan dra! Nos sa Se nho ra não pro te ge va di as!

Lu cré cia fez um es for ço, sol tou-se das mãos da

se nho ra, e fu giu para den tro; a se nho ra foi atrás e

agar rou-a.

– Anda cá!

– Mi nha se nho ra, me per doe!

– Não per dôo, não.

E tor na ram am bas à sala, uma pre sa pela ore -

lha, de ba ten do-se, cho ran do e pe din do; a ou tra di -

zen do que não, que a ha via de cas ti gar.

– Onde está a vara?

A vara es ta va à ca be ce i ra da mar que sa, do ou tro 

lado da sala Si nhá Rita, não que ren do sol tar a pe -

que na, bra dou ao se mi na ris ta.

– Sr. Da mião, dê-me aque la vara, faz fa vor?

Da mião fi cou frio... Cru el ins tan te! Uma nu vem

pas sou-lhe pe los olhos. Sim, ti nha Ju ra do apa dri -

nhar a pe que na, que por ca u sa dele, atra sa ra o

tra ba lho...

– Dê-me a vara, Sr. Da mião!

Da mião che gou a ca mi nhar na di re ção da mar -

que sa. A ne gri nha pe diu-lhe en tão por tudo o que

hou ves se mais sa gra do, pela mãe, pelo pai, por

Nos so Se nhor.. .

– Me acu da, meu si nhô moço!

Si nhá Rita, com a cara em fogo e os olhos es bu -

ga lha dos, ins ta va pela vara, sem lar gar a ne gri nha,

ago ra pre sa de um aces so de tos se. Da mião sen -

tiu-se com pun gi do; mas ele pre ci sa va tan to sair do

se mi ná rio! Che gou à mar que sa, pe gou na vara e en -

tre gou-a a Si nhá Rita.

Dis po ní vel em http://www.cce.ufsc.br/~nu pill/li te ra tu ra/caso.html.

Aces so em 10 out. 2008.
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QUESTÃO Nº  UM 

 TAREFA 

RASCUNHO
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A par tir da le i tu ra do con to O caso da vara, de Ma cha do de Assis, res pon da às se guin tes ques tões:

a) [va lor: 1,0] O nar ra dor do con to uti li za, no tex to, o re cur so da iro nia, a fim de des cre ver o caso do

ra paz que quer sair do se mi ná rio e que, para che gar a tal fi na li da de, não se cons tran ge em aban -

do nar uma ca u sa hu ma ni tá ria. O que ca rac te ri za, no con to, o uso des se re cur so? Cite um tre cho

do tex to em que ele seja em pre ga do.

b) [va lor: 1,0] Há, no tex to, um em ba te en tre a si tu a ção in di vi du al de Da mião e a si tu a ção co le ti va, re -

pre sen ta da por Lucré cia, que é ne gra e es cra va. Como essa si tu a ção é re sol vi da pelo nar ra dor?

c) [va lor: 0,5] O uso da ter ce i ra pes soa, em um con to, con fe re ao nar ra dor uma pos tu ra de ne u tra li -

da de fren te ao que está sen do con ta do. Em re la ção ao con to “O caso da vara”, o nar ra dor é, re al -

men te, neutro? Cite um tre cho do tex to que jus ti fi que sua res pos ta.



QUESTÃO Nº  DOIS 

Leia os dois tre chos aba i xo, re fe ren tes

a um nor te-ame ri ca no e um su í ço, que

fa zem men ção a si tu a ções en vol ven do

es cra vos no Rio de Ja ne i ro em me a dos 

do sé cu lo XIX.

“Ewbank (1976, p. 276) ob ser vou, pas san do pela Fa zen da Ma ca co, dos Fra des Car me li tas da

Igre ja da Lapa do Rio, em 1847, que pou cos ho mens es cra vos per ma ne ci am na fa zen da, por -

que ‘os pro pri e tá ri os acham mais ren do so cri ar ne gros do que

plan tar café. Os ra pa zes a cer ta ida de são man da dos para a ci da -

de e en tre gues a ofí ci os pe los qua is ga nham dez ve zes mais do

que se fos sem uti li za dos na ter ra’” (BARREIRO, José Car los.

Ima gi ná rio e vi a jan tes no Bra sil do sé cu lo XIX: cul tu ra e co ti di a -

no, tra di ção e re sis tên cia. São Pa u lo: Unesp, 2002. p. 155).

“(...) um fa zen de i ro pre ci sa ter

gran de ex pe riên cia para cri ar e

edu car fi lhos de es cra vos. Há os que são mal su ce di dos nes ta

em pre sa (...) Nos es ta be le ci men tos em que o tra ta men to dis -

pen sa do aos es cra vos não é bom, as pró pri as mães não se im -

por tam com a vida dos fi lhos, mas ain da nas fa zen das onde o

tra ta men to é bom, a mor ta li da de tam bém é ele va da, prin ci pal -

men te de vi do a cer tas de fi ciên ci as de ali men ta ção. As es cra -

vas que têm fi lho fi cam por isto su je i tas às fis ca li za ções da se -

nho ra da casa, e as que ama men tam são ape nas uti li za das

para ser vi ços ca se i ros, como la va gens de rou pas, etc”

(TSCHUDI, 1857, ci ta do por BARREIRO, 2002, p. 156).

A par tir de pres sões da Ingla ter ra so bre o go ver no

bra si le i ro, fe i tas des de me a dos da dé ca da de 1820,

hou ve um acor do en tre os dois pa í ses, pelo qual se -

ria de cla ra do ile gal o trá fi co de es cra vos para o Bra -

sil. Uma lei de 1831 ten tou con sa grar esse acor do,

mas não lo grou êxi to, man ten do-se a en tra da de ne -

gros es cra vi za dos no País. Daí a ex pres são, co nhe -

ci da até hoje, “para in glês ver”, ou seja, algo fe i to

sem efi cá cia.
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Ten do em vis ta os tex tos li dos e seus co nhe ci men tos his tó ri cos so bre a es cra vi dão no Bra sil, du ran -

te o pe río do do Impé rio (1822-1888), res pon da às ques tões aba i xo.

a) [va lor: 1,0] Qual o im pac to da “Lei Eu sé bio de Qu e i rós” (1850) na en tra da de es cra vos no Bra sil e

sua repercusão na eco no mia e na so ci e da de bra si le i ras da se gun da me ta de do sé cu lo XIX?

b) [va lor: 1,0] O que pre viam a “Lei do Ven tre Li vre” (1871) e a “Lei dos Se xa ge ná ri os” (1885)? Por

que, ape sar de be ne fi ci a rem te o ri ca men te os es cra vos, não po de mos con si de rá-las uma dá di va

do Go ver no Imperial?

c) [va lor: 0,5] Qual a re per cus são que o pro ces so de imi gra ção eu ro péia – es pe ci al men te de ale -

mães e ita li a nos – acar re tou às re la ções so ci a is e à eco no mia do País a par tir da se gun da me ta de

do sé cu lo XIX até o fi nal daquele pe río do?



QUESTÃO Nº  TRÊS 

A his tó ria: do “Big Bang” até nós

A ciên cia cal cu la que o uni ver so sur giu há cer ca de 13,7 bi lhões de anos, a par tir de um even to

cha ma do “Big Bang”. A sin gu la ri da de des se even to ge rou um uni ver so com tem pe ra tu ra e den -

si da de in fi ni tas que, com o pas sar do tem po, foi se ex pan din do e res fri an do. Essa ex pan são e a

que da da tem pe ra tu ra per mi ti ram o apa re ci men to dos pri me i ros áto mos e, cer ca de 1 bilhão de

anos mais tar de, da ge ra ção das pri me i ras ga lá xi as. Pos te ri or men te, sur gi ram galá xi as mais

com ple xas: as ga lá xi as com sis te mas so la res, que se con den sa ram ao re dor de estrelas.

Nos so sis te ma so lar, um dos di ver sos sis te mas so la res exis ten tes, as sim como nos so Pla ne ta,

têm ida de es ti ma da de 4,6 bi lhões de anos. O pri me i ro si nal de vida em nos so mun do data de

cer ca de 3,5 bi lhões de anos, e foi des co ber to na for ma de fós se is que se as se me lha vam a bac -

té ri as. Em ra zão dis so, ima gi na-se que as bac té ri as, or ga nis mos pro ca ri on tes, cons ti tu í ram-se

nos pri me i ros se res vi vos a ha bi tarem a Ter ra. 

Por con ta de suas ca rac te rís ti cas, su põe-se que as bac té ri as fo ram os or ga nis mos que de ram

ori gem aos pri me i ros eu ca ri on tes, há cer ca de 1,4 bi lhões de anos, tem po ao qual es tão as so -

ci a dos su pos tos fós se is de al gas uni ce lu la res. Há, apro xi ma da men te, 900 mi lhões de anos,

es ses or ga nis mos uni ce lu la res, es ti ma-se, ori gi na ram as pri me i ras al gas mul ti ce lu la res, e, há

800 mi lhões de anos, os pri me i ros pro to zoá ri os. Fós se is mos tram que ani ma is mul ti ce lu la res

apa re ce ram pela pri me i ra vez em tor no de 640 mi lhões de anos atrás, mas foi so men te há cer -

ca de 530 mi lhões de anos que ti ve mos o sur gi men to dos prin ci pa is fi los mo der nos, como os

ar tró po des, os mo lus cos, os equi no der mos e os cor da dos, em um even to cha ma do “ex plo são 

cam bri a na”.
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Re pre sen ta ção da ex pan são do uni ver so a par tir do “Big bang”.

Dis po ní vel em  http://ci en ci a ho je.uol.com.br/ima ges/chdia/ga ler42b.jpg.

Aces so em 18 out. 2008.



Entre 500 e 354 mi lhões de anos atrás, com pre en den do os pe río dos cha ma dos Ordo vi ci a no, Si -

lu ri a no e De vo ni a no, ti ve mos o apa re ci men to de gran de di ver si da de de pe i xes, e, por isso, esse

in ter va lo de tem po foi cha ma do de “a ida de dos pe i xes”. Nes se mes mo in ter va lo, sur gi am as

pri me i ras plan tas ter res tres e, pos te ri or men te, as gim nos per mas, como tam bém os pri me i ros

an fí bi os. Em um pe río do co nhe ci do como Car bo ní fe ro, co me çan do há cer ca de 354 mi lhões de

anos, sur gi ram os pri me i ros rép te is. No Triás si co, pe río do ini ci a do há cer ca de 251 mi lhões de

anos, ti ve mos o apa re ci men to dos pri me i ros di nos sa u ros e ma mí fe ros, além do pro vá vel sur gi -

men to das pri me i ras an gi os per mas. No pe río do se guin te, o Ju rás si co, que co me ça há cer ca de

206 mi lhões de anos, sur gi ram as pri me i ras aves. 

A li nha gem da qual de ri va mos, a fa mí lia dos ho mi ní de os, apa re ceu, se gun do o re gis tro fós sil,

há cer ca de 4,4 mi lhões de anos, e nós, os homo sa pi ens, en tre 300 e 400 mil anos. O apa re ci -

men to de nos sa es pé cie, com um sis te ma ner vo so al ta men te de sen vol vi do, per mi tiu que hoje

pu dés se mos con tar es ses fatos: a his tó ria do “Big Bang” até nós. 
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Re pre sen ta ção da fa u na re sul tan te da ex plo são cam bri a na. Dis po ní vel em 

http://users.path.ox.ac.uk/~wja mes/Evo lu ti on/evo lu ti on4_fi les/sli de0006_ima ge035.jpg. Aces so em 19 out. 2008.

Re pre sen ta ção do tem po ge o ló gi co com suas eras e pe río dos.

Dis po ní vel em http://www.ufrgs.br/ge o ci en ci as/cpor cher/Ati vi da des%20Di da ti cas_ar qui vos/Ge o02001/Tem po%20Ge o lo gi co_ar qui vos/ima ge034.gif.

 Aces so em 19 out. 2008.
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Re pre sen ta ção da fi lo ge nia do Ho mi ní de os. Dis po -

ní vel em http://ima ges.go o gle.com.br. Aces so em 19 

outo. 2008.

Com base nos ele men tos for ne ci dos pelo tex to e pe las ima -

gens e em seu co nhe ci men to so bre a bi o lo gia, res pon da:

a) [va lor: 0,5] Que im por tân cia pos su em os fós se is para a

cons tru ção da his tó ria evo lu ti va da vida no pla ne ta Ter ra?

b) [va lor: 1,0] Sabe-se que os dois gru pos de fa ne ró ga mas

mo der nas (plan tas com flo res e se men tes), as gim nos per -

mas e as an gi os per mas, sur gi ram em mo men tos dis tin tos

da his tó ria do pla ne ta Ter ra. Des cre va uma ca rac te rís ti ca

que di fe ren cie as an gi os per mas das gim nos per mas e dê

exem plos de um re pre sen tan te das an gi os per mas e de um

re pre sen tan te das gim nos per mas.

c) [va lor: 1,0] Na his tó ria do pla ne ta Ter ra, os pe i xes sur gi ram

an tes dos an fí bi os. Alguns pe i xes, sabe-se hoje, de ram ori -

gem aos pri me i ros an fí bi os, per mi tin do que os ver te bra -

dos, pela pri me i ra vez, de i xas sem a água e ini ci as sem a ex -

plo ra ção da ter ra fir me. Uti li zan do o me ca nis mo evo lu ti vo

pro pos to por Dar win-Wal la ce, ex pli que como os pe i xes po -

dem ter dado ori gem aos an fí bi os.



QUESTÃO Nº  QUATRO 

A fi gu ra 1 mos tra uma par te do LHC, cons tru í -

do nos Alpes Su í ços, a 100 m de pro fun di da -

de. No LHC, fe i xes de pró tons se rão ace le ra -

dos até atin gi rem ve lo ci da des pró xi mas à da

luz. Essa ace le ra ção é pro du zi da por po ten tes

cam pos elé tri cos e mag né ti cos.

A fi gu ra 2 mos tra de ta lhes da lo ca li za ção, do fun ci o na men to e dos ob je ti vos do LHC.

Qu an do par tí cu las ele tri za das são lan ça das per pen di cu lar men te a um cam po mag né ti co uni for -

me, elas so frem des vi os, pas san do a des cre ver tra je tó ri as cir cun fe ren ci a is.

O raio de cur va tu ra de cada tra je tó ria é dado por R = m.v/q.B, onde m é a mas sa da par tí cu la, v é

sua ve lo ci da de, q é sua car ga elé tri ca e B é o va lor do cam po mag né ti co.
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Fi gu ra 1: LHC – Lar ge Ha dron Col li der. Dis po ní vel em

ubp he no.physics.buf fa lo.edu/.../lhc_cern.jpg. Aces so em 10 out. 2008.

Fi gu ra 2: De ta lhes do LHC.

Dis po ní vel em www.es ta dao.com.br/fo tos/gra fi co_big_bang.JPG. Acesso em 22  out. 2008.



As fi gu ras 3 e 4 ilus tram al gu mas des sas tra je tó ri as.

Há mu i to tem po, sabe-se que car gas elé tri cas in te ra gem en tre si por meio de for ças elé tri cas

cuja ex pres são, in di ca da na fi gu ra 5, é co nhe ci da por Lei de Cou lomb.

Sabe-se, tam bém, que, ao se atri tar um bas tão de vi dro com um pano de lã, os dois ma te ri a is se

ele tri zam, con for me está ilus tra do na fi gu ra 6. A ele tri za ção ocor re por ca u sa da trans fe rên cia

de elé trons en tre os ma te ri a is.
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Fi gu ra 3: Tra je tó ri as des cri tas por par tí cu las ele tri ca men te car re ga -

das num cam po mag né ti co uni for me. Dis po ní vel em 

profs.ccems.pt/.../ima ge024.jpg. Aces so em 10 out. 2008.

Fi gu ra 4: Si mu la ção de ras tros de pró tons no LHC.

Dis po ní vel em www.if.ufrgs.br/~tha i sa/cos mo lo gia/GUT.htm.

Aces so em 10 out. 2008.

Fi gu ra 5: LEI DE COULOMB

Dis po ní vel em www.co le gi o sa o fran cis co.com.br/.../cou lomb2.gif. Acesso em 10 out. 2008.

Fi gura 6: Pro ces so de ele tri za ção por atri to. Dis po ní vel em

co nec te.ar qui-aju.com.br/.../ima ge018.gif. Aces so em 10 out. 2008.
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a) [va lor: 0,8] Assim como vá ri as ou tras gran de zas fí si cas, a car ga elé tri ca é dita uma gran de za

quan ti za da. O que sig ni fi ca di zer que a car ga elé tri ca é quan ti za da?

b) [va lor: 0,9] Con si de re dois pró tons se pa ra dos pela dis tân cia d. De quan to va ria a for ça elé tri ca en -

tre os dois se a dis tân cia en tre eles for re du zi da à me ta de?

c) [va lor: 0,8] A fi gu ra aba i xo mos tra o es bo ço das tra je tó ri as (não ne ces sa ri a men te em es ca la) de

um pró ton, de um nêu tron, de um elé tron e de um dêu te ron (o dêu te ron é cons ti tu í do por um pró -

ton e um nêu tron) quan do esses são lan ça dos, com a mes ma ve lo ci da de, per pen di cu lar men te a

um cam po mag né ti co uni for me. O cam po mag né ti co é per pen di cu lar a esta pá gi na e está ori en ta -

do para den tro dela. Iden ti fi que cada uma das par tí cu las, as so ci an do-as aos res pec ti vos nú me ros 

das tra je tó ri as.

B

1
2

4

FEIXE
3



QUESTÃO Nº  CINCO 

Ca ma da pré-sal

Em ple na épo ca de dis cus são de te mas como o efe i to es tu fa, o aque ci men to glo bal, ener gi as re -

no vá ve is e re du ção das emis sões de dió xi do de car bo no, du ran te me ses, nes te ano, tor nou-se

as sun to diá rio nos me i os de co mu ni ca ção a des co ber ta de uma re ser va de pe tró leo na ca ma da

pré-sal, que se es ten de por 800 km, do Espí ri to San to a San ta Ca ta ri na (fi gu ra 1). O mo ti vo de

tan ta di vul ga ção é que, se com pro va da a ca pa ci da de des sa re ser va, o Bra sil es ta rá en tre as dez

ma i o res re ser vas de pe tró leo do mun do.

Pré-sal é uma das ca ma das da Ter ra (fi gu ra 2), lo ca li za da en tre 5 

e 6 mil me tros de pro fun di da de da su per fí cie do mar, a 400 km

da cos ta. Ao que se sabe, pos sui 800 km de ex ten são e 200 km

de lar gu ra. O pe tró leo e o gás pe ne tram nes sa ca ma da, for ma da 

por ro chas po ro sas, e man têm-se ar ma ze na dos sob al tís si ma

pres são. A ca ma da tem esse nome por se en con trar de po is da

ca ma da de sal que a re co bre.
(Dis po ní vel em www.ves ti bu lar.bra si les co la.com/blog/pre sal-ga li nha-dos-ovos-ouro-

bra sil.htm. Aces so em 19 out. 2008. Adap ta ção.)
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Fi gu ra 1. Lo ca li za ção da nova re ser va de pe tró leo cha ma da de pré-sal.

Dis po ní vel em http://oglo bo.glo bo.com/blogs/ar qui vos_uplo ad/2008/03/111_1030-ba cia-tupi-lo ca li za cao.jpg.

Aces so em 23 out. 2008.



Fi gu ras 2 e 3. Lo ca li za ção da ca ma da pré-sal.

Com a des co ber ta da ca ma da do pré-sal, é es ti -

ma do que o au men to da pro du ção bra si le i ra seja

de 2,2 mi lhões de bar ris diá ri os. Além da eu fo ria

ca u sa da pelo au men to da pos si bi li da de de o Bra -

sil tor nar-se uma en tre as dez ma i o res re ser vas

de pe tró leo, a des co ber ta deve tra zer tam bém avan ço tec no ló gi co para o País. Isso por que a tem pe ra tu ra

do es pa ço onde se lo ca li za a ca ma da pré-sal (que va ria en tre 80ºC e 100ºC) e a alta pres são fa zem com que

as ro chas apre sen tem pro pri e da des elás ti cas, fi can do mu i to mo les e di fi cul tan do a per fu ra ção do poço.
(Dis po ní vel em www.ves ti bu lar.bra si les co la.com/blog/pre sal-ga li nha-dos-ovos-ouro-bra sil.htm. Aces so em 19 out. 2008.

Adap ta ção.)
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Dis po ní vel em http://www.apo lo11.com/ima gens/etc/ca ma da_pre_sal.jpg.

Aces so em 23 out. 2008.

Dis po ní vel em http://blogs.uni ver sia.com.br/ge o3 re ne/

fi les/2008/10/pre_sal_6.jpg.

Aces so em 23 out. 2008.

De sa fio Tec no ló gi co
De sa fio Tec no ló gi co
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Fi gu ra 4

Dis po ní vel em http://200.98.194.26/i/on li ne/20080820_092405.jpg.

Aces so em 23 out. 2008.

A par tir das in for ma ções apre sen ta das e de seus co nhe ci men tos, res pon da:

a) O pe tró leo é uma mis tu ra de hi dro car bo ne tos, que, por des ti la ção fra ci o na da e cra que a men to,

for ne ce com pos tos de gran de uti li da de. Res pon da:

i) [va lor: 0,5] Den tre as subs tân ci as a se guir, qual(is), in dus tri al men te, não é(são) ob ti da(s) di re -

ta men te do pro ces so de re fi no do pe tró leo?

BUTANO QUEROSENE ETANOL ÓLEO DIESEL

ii) [va lor: 0,5] Um dos pro du tos re sul tan tes do re fi no é o com pos to C2H4, ma té ria-pri ma para a

pro du ção de um dos plás ti cos mais pre sen tes no mun do atu al. Escre va a fór mu la es tru tu ral

des se com pos to e sua no men cla tu ra IUPAC.

iii) [va lor: 0,5] A ga so li na é uma mis tu ra de hi dro car bo ne tos (fra ção ob ti da do re fi no do pe tró leo).

Um dos seus prin ci pa is cons ti tu in tes é o com pos to cha ma do oc ta no. Qual a fór mu la mo le cu lar 

do oc ta no?

b) [va lor: 1,0] Um com pos to or gâ ni co ob ti do a par tir do pe tró leo per ten ce à fun ção or gâ ni ca que

apre sen ta a se guin te fór mu la ge ral: CnH2n+2

Sa ben do que, para esse com pos to, 10 mols equi va lem a 580 g, res pon da: qual o va lor de n e qual

o nome do com pos to?

Da dos:

Mas sas atô mi cas: C = 12,00 m

H = 1,00 m

O óleo extra í do da ca ma da pré-sal é mais leve, possui me lhor

qua li da de e apre sen ta va lor co mer ci al.
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QUESTÃO Nº  SEIS 

Infor ma ção 1

Num con do mí nio ho ri zon tal, será cons tru í da uma casa. Em uma sala des sa casa, com 6 m de com pri -

men to e 3 m de lar gu ra, se rão co lo ca das la jo tas qua dra das, de lado igual a 30 cm.

Infor ma ção 2

Uma em pre sa está cons tru in do uma área de la zer para seus fun ci o ná ri os. Para isso, ne ces si ta com prar,

en tre ou tras co i sas, 250 la jo tas. As la jo tas são ven di das em ca i xas com 12 uni da des.

Infor ma ção 3

A Loja Num ber One ven de cada la jo ta por R$ 8,00 e co bra um fre te de R$ 50,00 para fa zer a en tre ga. A

Loja Num ber Two ven de cada la jo ta por R$ 8,03 e não co bra fre te.
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a) [va lor: 0,7] Con si de ran do-se os da dos da INFORMAÇÃO 1, caso o dono da casa que i ra re ves tir o

piso des sa sala, quan tas la jo tas se rão ne ces sá ri as? (Des con si de re o es pa ço ocu pa do pelo re jun -

te en tre as la jo tas.)

b) [va lor: 0,8] Con si de ran do-se os da dos da INFORMAÇÃO 2, quan tas ca i xas de ve rão ser com pra -

das pela em pre sa e quan tas la jo tas so bra rão?

c) [va lor: 1,0] Con si de ran do a INFORMAÇÃO 3, se você quisesse com prar 2000 la jo tas, em qual des -

sas lo jas você com pra ria, caso o ob je ti vo fosse pa gar o me nor va lor? Qual se ria o va lor pago?
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