PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES
Você tem à disposição seis questões, das quais você deve escolher quatro para responder no Caderno
de Respostas.
Use este Caderno de Questões como rascunho e transcreva as respostas, com cuidado, a caneta, para o
Caderno de Respostas.
A resposta deve ser discursiva (em forma de texto). Não é suficiente apenas elencar tópicos ou dar uma
opinião (a não ser que isso seja solicitado). É preciso responder à questão.
Quando for o caso, os cálculos devem ser desenvolvidos no Caderno de Respostas, e não apenas ser
transcrito o resultado final.
Atenda bem ao que se pede em cada questão e responda de forma clara, sintética e fundamentada, destacando o desdobramento da resposta, quando a questão assim o solicitar (a, b, c).
No Caderno de Respostas, você tem uma página à disposição para responder a cada questão que você
escolher. No alto da página, dentro do retângulo, escreva, por extenso, o número da questão que
você está respondendo nessa página.
Cada questão vale 2,5 (dois pontos e meio) sobre 10 (dez).
Não é permitido o uso de calculadora ou de qualquer outro instrumento de cálculo.
Ao entregar as questões, assine a ata de comparecimento.
A duração da prova é de 3 horas.
Ao terminar, levante o braço e aguarde para entregar o Caderno de Respostas.
Ao sinal para o término da prova, o Professor Chefe de Sala recolhe o Caderno de Respostas dos candidatos que, porventura, ainda se encontrarem na sala.
Este Caderno de Questões você pode levar consigo.

Boa Prova !
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A leitura do conto abaixo, “O Caso da Vara”, de Machado de Assis,
serve de base para você responder à questão 1.

O CASO DA VARA
(Publicado em 1891, na “Gazeta de Notícias” do Rio de Janeiro.)

DAMIÃO fugiu do seminário às onze horas da
manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o
ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos parou vexado; não contava com o efeito que produzia
nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia
espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas,
andava e desandava, finalmente parou. Para onde
iria? Para casa, não, lá estava o pai que o devolveria
ao seminário, depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava
determinada para mais tarde; uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria cousa útil.
Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao
reitor:
– Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor.
– Venha, acudiu este, venha o grande homem,
contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã. Moço...
Tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho; percorreu de memória as casas de parentes e
amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente,
exclamou:
– Vou pegar-me com Sinhá Rita! Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que eu saia do
seminário... Talvez assim...
Sinhá Rita era uma viúva, querida de João Carneiro; Damião tinha umas idéias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava
tão atordoado, que só daí a alguns minutos é que lhe
acudiu a casa; era no Largo do Capim.
– Santo nome de Jesus! Que é isto? bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa, onde estava
reclinada.
Damião acabava de entrar espavorido; no momento de chegar à casa, vira passar um padre, e deu

um empurrão à porta, que
por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar espiou pela rótula, a ver o
padre. Este não deu por
ele e ia andando.
– Mas que é isto, Sr.
Damião? bradou novamente a dona da casa,
que só agora o conhecera.
Que vem fazer aqui!
Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que
não tivesse medo, não era nada; ia explicar tudo.
– Descanse; e explique-se.
– Já lhe digo; não pratiquei nenhum crime, isso
juro, mas espere.
Sinhá Rita olhava para ele espantada, e todas as
crias, de casa, e de fora, que estavam sentadas em
volta da sala, diante das suas almofadas de renda,
todas fizeram parar os bilros e as mãos. Sinhá Rita
vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e
bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou
às pequenas que trabalhassem, e esperou. Afinal,
Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário; estava certo de que não podia ser bom padre; falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse.
– Como assim? Não posso nada.
– Pode, querendo.
– Não, replicou ela abanando a cabeça, não me
meto em negócios de sua família, que mal conheço;
e então seu pai, que dizem que é zangado!
Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés,
beijou-lhe as mãos, desesperado.
– Pode muito, Sinhá Rita; peço-lhe pelo amor de
Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por
alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu
mato-me, se voltar para aquela casa.
Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço,
tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de pa-
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dre era santa e bonita, disse-lhe ela; o tempo lhe
mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e
um dia... Não nada, nunca! redargüia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia
que era a sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda muito
tempo; afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o
padrinho.
– Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai;
não me atende, duvido que atenda a ninguém...
– Não atende? interrompeu Sinhá Rita ferida em
seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não...
Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à
casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já; e se não
estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe que precisava muito
de lhe falar imediatamente.
– Anda, moleque.
Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar
a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou
ao moço que o Sr. João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um
portal, puxou-lhe o nariz, rindo:
– Ande lá, seu padreco, descanse que tudo se
há de arranjar.
Sinhá Rita tinha quarenta anos na certidão de
batismo, e vinte e sete nos olhos. Era apessoada,
viva, patusca, amiga de rir; mas, quando convinha,
brava como diabo. Quis alegrar o rapaz, e, apesar da
situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco,
ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas, e pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça.
Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a
uma das crias de Sinhá Rita, que esquecera o trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou
de uma vara que estava ao pé da marquesa, e
ameaçou-a:
– Lucrécia, olha a vara!
A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe,
mas o golpe não veio. Era uma advertência; se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena; era uma negrinha, magricela, um frangalho
de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava onze anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a
fim de não interromper a conversação. Teve pena da
negrinha, e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse
a tarefa. Sinhá Rita não lhe negaria o perdão... Demais, ela rira por achar-lhe graça; a culpa era sua, se
há culpa em ter chiste.
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Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para Sinhá Rita, que não
gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era
preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha
vocação para a vida eclesiástica, e antes um padre
de menos que um padre ruim. Cá fora também se
podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro,
assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos; afinal, abriu a boca e repreendeu o
afilhado por ter vindo incomodar “pessoas estranhas”, e em seguida afirmou que o castigaria.
– Qual castigar, qual nada! interrompeu Sinhá
Rita. Castigar por quê? Vá, vá falar a seu compadre.
– Não afianço nada, não creio que seja
possível...
– Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor
quiser, continuou ela com certo tom insinuativo, tudo
se há de arranjar. Peça-lhe muito, que ele cede.
Ande, Senhor João Carneiro, seu afilhado não volta
para o seminário; digo-lhe que não volta...
– Mas, minha senhora...
– Vá, vá.
João Carneiro não se animava a sair, nem podia
ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não
lhe importava, em suma que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou outra qualquer cousa,
vadio que fosse, mas o pior é que lhe cometiam uma
luta ingente com os sentimentos mais íntimos do
compadre, sem certeza do resultado; e, se este fosse negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última
palavra era ameaçadora: “digo-lhe que ele não volta”. Tinha de haver por força um escândalo. João
Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra
trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a
Sinhá Rita eram de súplica, mesclados de um tênue
raio de censura. Por que lhe não pedia outra cousa?
Por que lhe não ordenava que fosse a pé, debaixo
de chuva, à Tijuca, ou Jacarepaguá? Mas logo persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho... Conhecia o velho; era capaz de lhe quebrar
uma jarra na cara. Ah! se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto! Era uma solução – cruel, é
certo, mas definitiva.
– Então? insistiu Sinhá Rita.
Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus do céu!
um decreto do papa dissolvendo a Igreja, ou, pelo menos, extinguindo os seminários, faria acabar tudo em
bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os
três-setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era
encarregado de comandar a batalha de Austerlitz...
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Mas a Igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava cosido à parede, olhos
baixos esperando, sem solução apoplética.
– Vá, vá, disse Sinhá Rita dando-lhe o chapéu e
a bengala.
Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha
no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou; exteriormente deixou-se estar na
mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinha Rita puxou-lhe desta vez o queixo.
– Ande jantar, deixe-se de melancolias.
– A senhora crê que ele alcance alguma coisa?
– Há de alcançar tudo, redargüiu Sinhá Rita
cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando.
Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita, e do
seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava
do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem;
e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. A sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala, e perguntou
se o vinham prender.
– Hão de ser as moças.
Levantaram-se e passaram à sala. As moças
eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar
café com Sinhá Rita, e ali ficavam até o cair da noite.
As discípulas, findo o jantar delas, tornaram às
almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia a todo
esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas
certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha, ao som da guitarra, tangida
por Sinhá Rita, e a tarde foi passando depressa.
Antes do fim, Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era a tal
que fizera rir Lucrécia.
– Ande, senhor Damião, não se faça de rogado,
que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar
muito.
Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o chiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas
das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a
com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria; ou teria rido para dentro, como tossia.
Saíram as vizinhas, e a tarde caiu de todo. A
alma de Damião foi-se fazendo tenebrosa, antes da
noite . Que estaria acontecendo? De instante a ins-

tante, ia espiar pela rótula, e voltava cada vez mais
desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar dous negros, foi
à polícia pedir um pedestre, e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Sinhá
Rita se a casa não teria saída pelos fundos, correu
ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis
ainda saber se haveria modo de fugir para a Rua da
Vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina; se
Sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma
sobrecasaca velha... Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de
João Carneiro.
– Tenho um rodaque do meu defunto, disse ela,
rindo; mas para que está com esses sustos? Tudo
se há de arranjar, descanse.
Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do
padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. O negócio
ainda não estava composto; o pai ficou furioso e quis
quebrar tudo; bradou que não, senhor, que o peralta
havia de ir para o seminário, ou então metia-o no
Aljube ou na presiganga. João Carneiro lutou muito
para conseguir que o compadre não resolvesse logo,
que dormisse a noite, e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor
ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia
seguinte lá iria ver o homem, e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele.
Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá
Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou
ele. Sinhá Rita mandou vir um tinteiro de chifre, e na
meia folha da própria carta escreveu esta resposta:
“Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais
nos vemos”. Fechou a carta com obreia, e deu-a ao
escravo, para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz
da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela.
– Hão de ver para quanto presto! Não, que eu
não sou de brincadeiras!
Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita
examinou-os, todas as discípulas tinham concluído
a tarefa. Só Lucrécia estava ainda à almofada, meneando os bilros, já sem ver; Sinhá Rita chegou-se a
ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa, e agarrou-a por uma orelha.
– Ah! malandra!
– Nhanhã, nhanhã! pelo amor de Deus! por Nossa Senhora que está no céu.
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– Malandra! Nossa Senhora não protege vadias!
Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da
senhora, e fugiu para dentro; a senhora foi atrás e
agarrou-a.
– Anda cá!
– Minha senhora, me perdoe!
– Não perdôo, não.
E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo; a outra dizendo que não, que a havia de castigar.
– Onde está a vara?
A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro
lado da sala Sinhá Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista.
– Sr. Damião, dê-me aquela vara, faz favor?
Damião ficou frio... Cruel instante! Uma nuvem
passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha Jurado apadri-
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nhar a pequena, que por causa dele, atrasara o
trabalho...
– Dê-me a vara, Sr. Damião!
Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo o que
houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por
Nosso Senhor.. .
– Me acuda, meu sinhô moço!
Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha,
agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido; mas ele precisava tanto sair do
seminário! Chegou à marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita.
Disponível em http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/caso.html.
Acesso em 10 out. 2008.
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TAREFA
A partir da leitura do conto O caso da vara, de Machado de Assis, responda às seguintes questões:
a) [valor: 1,0] O narrador do conto utiliza, no texto, o recurso da ironia, a fim de descrever o caso do
rapaz que quer sair do seminário e que, para chegar a tal finalidade, não se constrange em abandonar uma causa humanitária. O que caracteriza, no conto, o uso desse recurso? Cite um trecho
do texto em que ele seja empregado.
b) [valor: 1,0] Há, no texto, um embate entre a situação individual de Damião e a situação coletiva, representada por Lucrécia, que é negra e escrava. Como essa situação é resolvida pelo narrador?
c) [valor: 0,5] O uso da terceira pessoa, em um conto, confere ao narrador uma postura de neutralidade frente ao que está sendo contado. Em relação ao conto “O caso da vara”, o narrador é, realmente, neutro? Cite um trecho do texto que justifique sua resposta.

RASCUNHO
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Leia os dois trechos abaixo, referentes
a um norte-americano e um suíço, que
fazem menção a situações envolvendo
escravos no Rio de Janeiro em meados
do século XIX.
“Ewbank (1976, p. 276) observou, passando pela Fazenda Macaco, dos Frades Carmelitas da
Igreja da Lapa do Rio, em 1847, que poucos homens escravos permaneciam na fazenda, porque ‘os proprietários acham mais rendoso criar negros do que
plantar café. Os rapazes a certa idade são mandados para a cidade e entregues a ofícios pelos quais ganham dez vezes mais do
que se fossem utilizados na terra’” (BARREIRO, José Carlos.
Imaginário e viajantes no Brasil do século XIX: cultura e cotidiano, tradição e resistência. São Paulo: Unesp, 2002. p. 155).
“(...) um fazendeiro precisa ter
grande experiência para criar e
educar filhos de escravos. Há os que são mal sucedidos nesta
empresa (...) Nos estabelecimentos em que o tratamento dispensado aos escravos não é bom, as próprias mães não se importam com a vida dos filhos, mas ainda nas fazendas onde o
tratamento é bom, a mortalidade também é elevada, principalmente devido a certas deficiências de alimentação. As escravas que têm filho ficam por isto sujeitas às fiscalizações da senhora da casa, e as que amamentam são apenas utilizadas
para serviços caseiros, como lavagens de roupas, etc”
(TSCHUDI, 1857, citado por BARREIRO, 2002, p. 156).

A partir de pressões da Inglaterra sobre o governo
brasileiro, feitas desde meados da década de 1820,
houve um acordo entre os dois países, pelo qual seria declarado ilegal o tráfico de escravos para o Brasil. Uma lei de 1831 tentou consagrar esse acordo,
mas não logrou êxito, mantendo-se a entrada de negros escravizados no País. Daí a expressão, conhecida até hoje, “para inglês ver”, ou seja, algo feito
sem eficácia.
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TAREFA
Tendo em vista os textos lidos e seus conhecimentos históricos sobre a escravidão no Brasil, durante o período do Império (1822-1888), responda às questões abaixo.
a) [valor: 1,0] Qual o impacto da “Lei Eusébio de Queirós” (1850) na entrada de escravos no Brasil e
sua repercusão na economia e na sociedade brasileiras da segunda metade do século XIX?
b) [valor: 1,0] O que previam a “Lei do Ventre Livre” (1871) e a “Lei dos Sexagenários” (1885)? Por
que, apesar de beneficiarem teoricamente os escravos, não podemos considerá-las uma dádiva
do Governo Imperial?
c) [valor: 0,5] Qual a repercussão que o processo de imigração européia – especialmente de alemães e italianos – acarretou às relações sociais e à economia do País a partir da segunda metade
do século XIX até o final daquele período?

RASCUNHO
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TRÊS

A história: do “Big Bang” até nós
A ciência calcula que o universo surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos, a partir de um evento
chamado “Big Bang”. A singularidade desse evento gerou um universo com temperatura e densidade infinitas que, com o passar do tempo, foi se expandindo e resfriando. Essa expansão e a
queda da temperatura permitiram o aparecimento dos primeiros átomos e, cerca de 1 bilhão de
anos mais tarde, da geração das primeiras galáxias. Posteriormente, surgiram galáxias mais
complexas: as galáxias com sistemas solares, que se condensaram ao redor de estrelas.

Representação da expansão do universo a partir do “Big bang”.
Disponível em http://cienciahoje.uol.com.br/images/chdia/galer42b.jpg.
Acesso em 18 out. 2008.

Nosso sistema solar, um dos diversos sistemas solares existentes, assim como nosso Planeta,
têm idade estimada de 4,6 bilhões de anos. O primeiro sinal de vida em nosso mundo data de
cerca de 3,5 bilhões de anos, e foi descoberto na forma de fósseis que se assemelhavam a bactérias. Em razão disso, imagina-se que as bactérias, organismos procariontes, constituíram-se
nos primeiros seres vivos a habitarem a Terra.
Por conta de suas características, supõe-se que as bactérias foram os organismos que deram
origem aos primeiros eucariontes, há cerca de 1,4 bilhões de anos, tempo ao qual estão associados supostos fósseis de algas unicelulares. Há, aproximadamente, 900 milhões de anos,
esses organismos unicelulares, estima-se, originaram as primeiras algas multicelulares, e, há
800 milhões de anos, os primeiros protozoários. Fósseis mostram que animais multicelulares
apareceram pela primeira vez em torno de 640 milhões de anos atrás, mas foi somente há cerca de 530 milhões de anos que tivemos o surgimento dos principais filos modernos, como os
artrópodes, os moluscos, os equinodermos e os cordados, em um evento chamado “explosão
cambriana”.
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Representação da fauna resultante da explosão cambriana. Disponível em
http://users.path.ox.ac.uk/~wjames/Evolution/evolution4_files/slide0006_image035.jpg. Acesso em 19 out. 2008.

Entre 500 e 354 milhões de anos atrás, compreendendo os períodos chamados Ordoviciano, Siluriano e Devoniano, tivemos o aparecimento de grande diversidade de peixes, e, por isso, esse
intervalo de tempo foi chamado de “a idade dos peixes”. Nesse mesmo intervalo, surgiam as
primeiras plantas terrestres e, posteriormente, as gimnospermas, como também os primeiros
anfíbios. Em um período conhecido como Carbonífero, começando há cerca de 354 milhões de
anos, surgiram os primeiros répteis. No Triássico, período iniciado há cerca de 251 milhões de
anos, tivemos o aparecimento dos primeiros dinossauros e mamíferos, além do provável surgimento das primeiras angiospermas. No período seguinte, o Jurássico, que começa há cerca de
206 milhões de anos, surgiram as primeiras aves.

Representação do tempo geológico com suas eras e períodos.
Disponível em http://www.ufrgs.br/geociencias/cporcher/Atividades%20Didaticas_arquivos/Geo02001/Tempo%20Geologico_arquivos/image034.gif.
Acesso em 19 out. 2008.

A linhagem da qual derivamos, a família dos hominídeos, apareceu, segundo o registro fóssil,
há cerca de 4,4 milhões de anos, e nós, os homo sapiens, entre 300 e 400 mil anos. O aparecimento de nossa espécie, com um sistema nervoso altamente desenvolvido, permitiu que hoje
pudéssemos contar esses fatos: a história do “Big Bang” até nós.
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TAREFA
Com base nos elementos fornecidos pelo texto e pelas imagens e em seu conhecimento sobre a biologia, responda:
a) [valor: 0,5] Que importância possuem os fósseis para a
construção da história evolutiva da vida no planeta Terra?
b) [valor: 1,0] Sabe-se que os dois grupos de fanerógamas
modernas (plantas com flores e sementes), as gimnospermas e as angiospermas, surgiram em momentos distintos
da história do planeta Terra. Descreva uma característica
que diferencie as angiospermas das gimnospermas e dê
exemplos de um representante das angiospermas e de um
representante das gimnospermas.
Representação da filogenia do Hominídeos. Disponível em http://images.google.com.br. Acesso em 19
outo. 2008.

c) [valor: 1,0] Na história do planeta Terra, os peixes surgiram
antes dos anfíbios. Alguns peixes, sabe-se hoje, deram origem aos primeiros anfíbios, permitindo que os vertebrados, pela primeira vez, deixassem a água e iniciassem a exploração da terra firme. Utilizando o mecanismo evolutivo
proposto por Darwin-Wallace, explique como os peixes podem ter dado origem aos anfíbios.

RASCUNHO
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A figura 1 mostra uma parte do LHC, construído nos Alpes Suíços, a 100 m de profundidade. No LHC, feixes de prótons serão acelerados até atingirem velocidades próximas à da
luz. Essa aceleração é produzida por potentes
campos elétricos e magnéticos.

Figura 1: LHC – Large Hadron Collider. Disponível em
ubpheno.physics.buffalo.edu/.../lhc_cern.jpg. Acesso em 10 out. 2008.

A figura 2 mostra detalhes da localização, do funcionamento e dos objetivos do LHC.

Figura 2: Detalhes do LHC.
Disponível em www.estadao.com.br/fotos/grafico_big_bang.JPG. Acesso em 22 out. 2008.

Quando partículas eletrizadas são lançadas perpendicularmente a um campo magnético uniforme, elas sofrem desvios, passando a descrever trajetórias circunferenciais.
O raio de curvatura de cada trajetória é dado por R = m.v/q.B, onde m é a massa da partícula, v é
sua velocidade, q é sua carga elétrica e B é o valor do campo magnético.
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As figuras 3 e 4 ilustram algumas dessas trajetórias.

Figura 3: Trajetórias descritas por partículas eletricamente carregadas num campo magnético uniforme. Disponível em
profs.ccems.pt/.../image024.jpg. Acesso em 10 out. 2008.

Figura 4: Simulação de rastros de prótons no LHC.
Disponível em www.if.ufrgs.br/~thaisa/cosmologia/GUT.htm.
Acesso em 10 out. 2008.

Há muito tempo, sabe-se que cargas elétricas interagem entre si por meio de forças elétricas
cuja expressão, indicada na figura 5, é conhecida por Lei de Coulomb.

Figura 5: LEI DE COULOMB
Disponível em www.colegiosaofrancisco.com.br/.../coulomb2.gif. Acesso em 10 out. 2008.

Sabe-se, também, que, ao se atritar um bastão de vidro com um pano de lã, os dois materiais se
eletrizam, conforme está ilustrado na figura 6. A eletrização ocorre por causa da transferência
de elétrons entre os materiais.

Figura 6: Processo de eletrização por atrito. Disponível em
conecte.arqui-aju.com.br/.../image018.gif. Acesso em 10 out. 2008.
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a) [valor: 0,8] Assim como várias outras grandezas físicas, a carga elétrica é dita uma grandeza
quantizada. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada?
b) [valor: 0,9] Considere dois prótons separados pela distância d. De quanto varia a força elétrica entre os dois se a distância entre eles for reduzida à metade?
c) [valor: 0,8] A figura abaixo mostra o esboço das trajetórias (não necessariamente em escala) de
um próton, de um nêutron, de um elétron e de um dêuteron (o dêuteron é constituído por um próton e um nêutron) quando esses são lançados, com a mesma velocidade, perpendicularmente a
um campo magnético uniforme. O campo magnético é perpendicular a esta página e está orientado para dentro dela. Identifique cada uma das partículas, associando-as aos respectivos números
das trajetórias.

RASCUNHO
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CINCO

Camada pré-sal
Em plena época de discussão de temas como o efeito estufa, o aquecimento global, energias renováveis e redução das emissões de dióxido de carbono, durante meses, neste ano, tornou-se
assunto diário nos meios de comunicação a descoberta de uma reserva de petróleo na camada
pré-sal, que se estende por 800 km, do Espírito Santo a Santa Catarina (figura 1). O motivo de
tanta divulgação é que, se comprovada a capacidade dessa reserva, o Brasil estará entre as dez
maiores reservas de petróleo do mundo.

Figura 1. Localização da nova reserva de petróleo chamada de pré-sal.
Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2008/03/111_1030-bacia-tupi-localizacao.jpg.
Acesso em 23 out. 2008.

Pré-sal é uma das camadas da Terra (figura 2), localizada entre 5
e 6 mil metros de profundidade da superfície do mar, a 400 km
da costa. Ao que se sabe, possui 800 km de extensão e 200 km
de largura. O petróleo e o gás penetram nessa camada, formada
por rochas porosas, e mantêm-se armazenados sob altíssima
pressão. A camada tem esse nome por se encontrar depois da
camada de sal que a recobre.
(Disponível em www.vestibular.brasilescola.com/blog/presal-galinha-dos-ovos-ourobrasil.htm. Acesso em 19 out. 2008. Adaptação.)

16

UNISINOS – VESTIBULAR

DE

VERÃO

Disponível em http://www.apolo11.com/imagens/etc/camada_pre_sal.jpg.
Acesso em 23 out. 2008.

Figuras 2 e 3. Localização da camada pré-sal.

Disponível em http://blogs.universia.com.br/geo3rene/
files/2008/10/pre_sal_6.jpg.
Acesso em 23 out. 2008.

Desafio Tecnológico

Com a descoberta da camada do pré-sal, é estimado que o aumento da produção brasileira seja
de 2,2 milhões de barris diários. Além da euforia
causada pelo aumento da possibilidade de o Brasil tornar-se uma entre as dez maiores reservas
de petróleo, a descoberta deve trazer também avanço tecnológico para o País. Isso porque a temperatura
do espaço onde se localiza a camada pré-sal (que varia entre 80ºC e 100ºC) e a alta pressão fazem com que
as rochas apresentem propriedades elásticas, ficando muito moles e dificultando a perfuração do poço.

Desafio Tecnológico

(Disponível em www.vestibular.brasilescola.com/blog/presal-galinha-dos-ovos-ouro-brasil.htm. Acesso em 19 out. 2008.
Adaptação.)

UNISINOS – VESTIBULAR

DE

VERÃO

17

Figura 4
Disponível em http://200.98.194.26/i/online/20080820_092405.jpg.
Acesso em 23 out. 2008.

O óleo extraído da camada pré-sal é mais leve, possui melhor
qualidade e apresenta valor comercial.

TAREFA
A partir das informações apresentadas e de seus conhecimentos, responda:
a) O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, que, por destilação fracionada e craqueamento,
fornece compostos de grande utilidade. Responda:
i) [valor: 0,5] Dentre as substâncias a seguir, qual(is), industrialmente, não é(são) obtida(s) diretamente do processo de refino do petróleo?
BUTANO

QUEROSENE

ETANOL

ÓLEO DIESEL

ii) [valor: 0,5] Um dos produtos resultantes do refino é o composto C2H4, matéria-prima para a
produção de um dos plásticos mais presentes no mundo atual. Escreva a fórmula estrutural
desse composto e sua nomenclatura IUPAC.
iii) [valor: 0,5] A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos (fração obtida do refino do petróleo).
Um dos seus principais constituintes é o composto chamado octano. Qual a fórmula molecular
do octano?
b) [valor: 1,0] Um composto orgânico obtido a partir do petróleo pertence à função orgânica que
apresenta a seguinte fórmula geral: CnH2n+2
Sabendo que, para esse composto, 10 mols equivalem a 580 g, responda: qual o valor de n e qual
o nome do composto?
Dados:
Massas atômicas:

C = 12,00 m
H = 1,00 m
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SEIS

Informação 1
Num condomínio horizontal, será construída uma casa. Em uma sala dessa casa, com 6 m de comprimento e 3 m de largura, serão colocadas lajotas quadradas, de lado igual a 30 cm.

Informação 2
Uma empresa está construindo uma área de lazer para seus funcionários. Para isso, necessita comprar,
entre outras coisas, 250 lajotas. As lajotas são vendidas em caixas com 12 unidades.

Informação 3
A Loja Number One vende cada lajota por R$ 8,00 e cobra um frete de R$ 50,00 para fazer a entrega. A
Loja Number Two vende cada lajota por R$ 8,03 e não cobra frete.

TAREFA
a) [valor: 0,7] Considerando-se os dados da INFORMAÇÃO 1, caso o dono da casa queira revestir o
piso dessa sala, quantas lajotas serão necessárias? (Desconsidere o espaço ocupado pelo rejunte entre as lajotas.)
b) [valor: 0,8] Considerando-se os dados da INFORMAÇÃO 2, quantas caixas deverão ser compradas pela empresa e quantas lajotas sobrarão?
c) [valor: 1,0] Considerando a INFORMAÇÃO 3, se você quisesse comprar 2000 lajotas, em qual dessas lojas você compraria, caso o objetivo fosse pagar o menor valor? Qual seria o valor pago?
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