
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 !
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Tex to ex tra í do de re por ta gem do jor nal Zero Hora de 15 de ou tu bro de  2009.

QUESTÃO N.  UM 

O pri me i ro dia de um bom ven de dor

Um ra paz con se gue um em pre go de ven de dor numa loja que ven de gran de va ri e da de de

co i sas, des de ma te ri al para pes ca até bar cos, car ros e ou tros equi pa men tos.

Ter mi na do o pri me i ro dia de tra ba lho, uma sex ta-fe i ra, o ge ren te da loja per gun ta:

– Como foi teu pri me i ro dia? Qu an tas ven das fi zes te?

– Fiz ape nas uma. – res pon de o ven de dor.

– Uma só?! – diz o ge ren te, es pan ta do. – Mas to dos os ou tros ven de do res fa zem uma

mé dia de 30 a 40 ven das por dia. E qual foi o va lor des sa ven da?

– R$ 261.359,00. – res pon de o ra paz.

– Como é que tu con se guiste isto? – diz o ge ren te, in cré du lo.

– Bem, ven di a este cli en te um an zol pe que no, um mé dio e um gran de. De po is, ven di os

três ti pos de li nha para cada tipo de an zol e tam bém to dos os ape tre chos para a pes ca. Ao per -

gun tar onde ele iria pes car, dis se que se ria num rio. Infor mei-lhe de que se ria ne ces sá rio um

bar co. Então, ele com prou um bar co e, como o car ro dele não se ria ca paz de re bo cá-lo, ven -

di-lhe uma ca mi nho ne te...

O ge ren te in ter rom pe:

– Tu fi zes te essa ven da para um cli en te que en trou aqui pe din do um an zol?!

– Não, ele na re a li da de veio me per gun tar onde ha via uma far má cia. Per gun tei-lhe o que

ele iria com prar lá e dis se que se ri am com pri mi dos para a es po sa, que es ta va com uma for te

en xa que ca. Apro ve i tei e co men tei: “Já que seu fim de se ma na foi pro es pa ço mes mo, que tal

uma pes ca ria?”

(Dis po ní vel em http://www.pi a da son li ne.com.br/Mos tra Pi a das.asp?O-MELHOR-VENDEDOR

Aces so em 22 out. 2009. Tex to adap ta do.)
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Infor ma ção 1

Numa loja de de par ta men tos, o sa lá rio men sal de cada ven de dor é com pos to por um va lor fixo

de R$ 830,00, mais uma co mis são que cor res pon de a 1% so bre as ven das re a li za das pelo fun -

ci o ná rio du ran te o mês.

Infor ma ção 2

A ta be la aba i xo apre sen ta al gu mas in for ma ções so bre qua tro ven de do res des sa loja num de ter -

mi na do mês do ano. Os va lo res são da dos em re a is.

Nome do ven de dor Sa lá rio fixo Ven das re a li za das Co mis são so bre as ven das Sa lá rio Fi nal

Alber to 830,00 45.670,00 456,70 1.286,70

Bru na 51.790,00

Car los 540,00

Edu ar da 1.240,00

 TAREFA 

Ras cu nho

Com base nas in for ma ções for ne ci das e em seus co nhe ci men tos, res pon da às ques tões aba i xo:

a) [va lor: 0,8] Cal cu le a co mis são so bre as ven das de Bru na e seu sa lá rio fi nal.

b) [va lor: 0,8] Obte nha o va lor das ven das re a li za das por Car los e seu sa lá rio fi nal.

c) [va lor: 0,9] Encon tre a co mis são so bre as ven das de Edu ar da e o va lor ven di do por ela.
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QUESTÃO N.  DOIS 

Pne us: pro ble ma de sa ú de pú bli ca e am bi en tal!

Mon ta nha de pne us aban do na dos pre o cu pa pre fe i tu ra de Pa lho ça

Vi gi lân cia Sa ni tá ria teme que o lo cal se tor ne foco de pro li fe ra ção do mos qui to da den gue

Mi lha res de pne us de um de pó si to clan des ti no em Pa lho ça, na Gran de Flo ri a nó po lis, es tão

pro pi ci an do o apa re ci men to de fo cos do mos qui to da den gue. A Vi gi lân cia Sa ni tá ria es te ve no

lo cal na ma nhã des ta quar ta-fe i ra.

A mon ta nha de pne us atin ge qua se a al tu ra da casa lo ca li za da na fren te; são cer ca de 2,5 mil

pne us. O res pon sá vel pelo ma te ri al foi no ti fi ca do pela Vi gi lân cia no dia 13 des te mês. Mas o

pra zo para re ti ra da dos pne us ven ceu ter ça-fe i ra, e ele não to mou uma pro vi dên cia.

Mo ra do res con tam que no lo cal fun ci o na va uma bor ra cha ria, e os pne us ocu pam a área há

mais de um ano. O responsável con ta que não há ou tra so lu ção se não le var os pne us para a

re ci cla gem.

– Me dis se ram que ti nha um de pó si to na Pra ia de Fora, esse de pó si to não está re ce ben do. O

que é que a gen te faz? Qu e i mar eu não pos so. O que pos so fa zer? – ques ti o na o bor ra che i ro.

O di re tor da Vi gi lân cia Sa ni tá ria de Pa lho ça diz que será es tu da da a ma ne i ra como agir. A pre -

fe i tu ra de Pa lho ça di vul gou que deve fa zer uma par ce ria com a ini ci a ti va pri va da para le var os

pne us para uma em pre sa de re ci cla gem em Cu ri ti ba.

(Diá rio Ca ta ri nen se, 21/10/2009. Tex to adap ta do.)

Exis tem pne us para au to mó ve is, ca mi nhões, ôni bus, uti li tá ri os le ves, mo to ci cle tas e bi -

ci cle tas. Tam bém exis tem pne us es pe ci a is para aviões, ve í cu los de com pe ti ção es por ti va, tra -

to res agrí co las, equi pa men tos de cons tru ção e de mo vi men ta ção de ma te ri a is.

www.eco de ba te.com.br

Aces so em 25 jul. 2009.
http://cri an do ar te emp ne us.blogs pot.com

Aces so em 2 set. 2008.
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CH = CH2
CH  = 2 CH – CH = CH2

A ma i or par te dos pne us con tém bor ra cha na tu ral, bor ra cha sin té ti ca, ne gro-de-fumo, en xo fre,

óxi do de zin co, fi bras or gâ ni cas, ara mes de aço.

* BORRACHA:

A bor ra cha é a prin ci pal ma té ria-pri ma do pneu, re pre sen tan do 40% do seu peso.

Essa bor ra cha pode ser clas si fi ca da em dois ti pos:

Bor ra cha Na tu ral: é ob ti da por co a gu la ção do lá tex de ár vo res do gê ne ro He vea

Bra si li en sis. A pro du ção de pne us re pre sen ta 1/3 do con su mo mun di al de

bor ra cha.

Ela é cons ti tu í da por uni da des re pe ti das do se guin te mo nô me ro:

mo nô me ro 1: 

CH2 = C – CH = CH2

|

CH3

ATKINS, Pe ter. Prin cí pi os de Qu í mi ca. Por to Ale gre: Bo ok man, 2001, p. 892.

Bor ra cha Sin té ti ca: é de ri va da do pe tró leo ou do gás na tu ral. Seu con su mo para a fa bri ca ção de pne us

re pre sen ta 2/3 do to tal de bor ra cha sin té ti ca no mun do. Po dem ser de vá ri os ti pos, des ta can do-se a SBR,

que é for ma da pela re a ção dos se guin tes mo nô me ros:

  mo nô me ro 2:              mo nô me ro 3:

Re ci clar é pre ci so!

Para di mi nu ir o im pac to am bi en tal, mu i -

tas em pre sas têm in ves ti do em tec no lo gi as

para a re u ti li za ção de pne us. Atu al men te, os

pne us ve lhos são uti li za dos como pa vi men -

tos para es tra das; com bus tí vel de for nos para 

pro du ção de ci men to, cal, pa pel e ce lu lo se;

con ten ção de ero são do solo; pro du ção de

equi pa men tos para play ground, de pi sos in -

dus tri a is, de so las de sa pa to, de ta pe tes de au -

to mó ve is, de ta pe tes para ba nhe i ros, de bor -

ra cha de ve da ção e de ob je tos de de co ra ção.

Co le ta de lá tex de uma se rin gue i ra.
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 TAREFA: 

RASCUNHO

a) [va lor 0,5] De acor do com as re gras de no men cla tu ra das subs tân ci as or gâ ni cas, dê os no mes

dos mo nô me ros 1, 2 e 3, for ma do res das bor ra chas na tu ra is e sin té ti cas, cu jas es tru tu ras foram

mos tra das nas pá gi nas anteriores.

b) Os pne us que i ma dos a céu aber to pro du zem fu ma ça ne gra de for te odor, li be ran do SO2, que, no

ar, oxi da-se par ci al men te a SO3, que se dis sol ve na água da chu va pro du zin do H2SO4. As equa -

ções que re pre sen tam a for ma ção de SO3 e do H2SO4 são da das aba i xo.

a SO2 + b O2 ® c SO3 (re a ção 1)

d SO3 + e H2O ® f H2SO4 (re a ção 2)

Res pon da:

� [va lor 0,5] De acor do com as re gras de no men cla tu ra das subs tân ci as inor gâ ni cas, dê os no -

mes para as subs tân ci as SO2, SO3 e H2SO4.

� [va lor 0,5] As subs tân ci as SO2, SO3 e H2SO4 per ten cem a que fun ções quí mi cas inor gâ ni cas?

� [va lor 0,5] As subs tân ci as SO2, SO3 e H2SO4 são for ma das por li ga ções quí mi cas iô ni cas, co va -

len tes po la res ou co va len tes apo la res?

� [va lor 0,5] Uti li zan do os me no res co e fi ci en tes in te i ros pos sí ve is, de ter mi ne a soma dos co e fi ci -

en tes es te qui o mé tri cos para a re a ção 1 e para a re a ção 2.

Da dos: Ele tro ne ga ti vi da des:

O = 3,5  S = 2,5  H = 2,2



QUESTÃO N.  TRÊS 

Tex to 1

O es for ço da vida hu ma na, des de

o va gi do1 do ber ço até o mo vi men to do 

en fer mo, no le i to de ago nia, bus can do

uma po si ção mais cô mo da para mor -

rer, é a se le ção do agra dá vel. Os sen ti -

dos são como as an te nas sal va do ras

do in se to ti tu be an te; vão ao en con tro

das im pres sões, avi sa do res, opor tu -

nos e ca u te lo sos.

A cada mun do de sen sa ções no tá -

ve is cor res pon de um sen ti do. Os sen ti -

dos, te o ri ca men te de li mi ta dos, são

cin co, múl ti pla trans for ma ção de pro -

ces so de um úni co – o tato, exa ta men -

te o sen ti do ru di men tar das an te nas.

Faz-se ta te an do ins tin ti va men te a

pro cu ra dos agra dá ve is: agra dá vel vi -

su al, agra dá vel au di ti vo, agra dá vel ol -

fa ti vo, agra dá vel gus ta ti vo, agra dá vel

tan gí vel, em suma. O agra dá vel é es -

sen ci al men te vi tal; se é às ve zes fu -

nes to, é por que o ins tin to pode ser

atra i ço a do pe las ilu sões.

A per fec ti bi li da de evo lu ti va dos or -

ga nis mos em fun ção, ma ni fes tan do-se 

pro di gi o sa men te com ple xa, no tipo hu -

ma no, cor res pon de à re ve la ção, na or -

dem ani mal, do mis te ri o so fe nô me no

per so na li da de, ca paz de fa zer a crí ti ca

do ins tin to, como o ins tin to faz a crí ti ca

da sen sa ção.

A in for ma ção de re por ta gem de

cada sen ti do não des per ta, por tan to,

no ho mem a ati vi da de ce re bral dos im -

pul sos de pre fe rên cia, de re pug nân cia, sim ples men te, como nos ou tros ani ma is; mas am pli a da pela psi co lo -

gia in te i ra dos fe nô me nos es pi ri tu a is, a va ri e da de in fi ni ta das com pa ra ções, per mu ta das de mil mo dos na uni -

da de do es pí ri to como as pe ças de um jogo ma ra vi lho so so bre o mes mo pano.

(POMPÉIA, Raul. O Ate neu. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1981. pp. 155-6. Pu bli ca do pela pri me i ra vez em 1888.)
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http://ate ne uhq.blogs pot.com/2009_06_01_ar chi ve.html

Aces so em 21 set. 2009.

1 gri to.



Tex to 2 Tex to 3

A dan ça da psi quê

A dan ça dos en cé fa los2 ace sos

Co me ça. A car ne é fogo. A alma arde. A es pa ços

As ca be ças, as mãos, os pés e os bra ços

Tom bam, ce den do à ação de ig no tos3 pe sos!

É en tão que a vaga4 dos ins tin tos pre sos

– Mãe de es te ri li da des e can sa ços –

Ati ra os pen sa men tos mais de vas sos

Con tra os os sos cra ni a nos in de fe sos.

Su bi ta men te a ce re bral co re ia5

Para. O cos mos sin té ti co da Ide ia

Sur ge. Emo ções ex tra or di ná ri as sin to...

Arran co do meu crâ nio as ne bu lo sas.

E acho um fe i xe de for ças pro di gi o sas

Sus ten tan do dois mons tros: a alma e o ins tin to.

(http://www.re vis ta.agu lha.nom.br/au gus to01.html#psi que. Aces so em 23 set. 2009.

Pu bli ca do pela pri me i ra vez em 1912.)

O fi nal do sé cu lo XIX é mar ca do, na li te ra tu ra e nas ar tes plás ti cas, por uma ne ces si da de de re -

fe ren dar a lin gua gem ci en ti fi cis ta que do mi na va o ce ná rio mun di al. A par tir des sa con cep ção,

pode-se ob ser var a men ção às im pres sões, aos ór gãos dos sen ti dos e aos ins tin tos como sen do ca -

rac te rís ti cos da per cep ção que o ser hu ma no tem do mun do.

 TAREFA 
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http://me ni na lo ri.fi les.word press.com/2008/11/mo net01.jpg 

Aces so em 21 set. 2009.

Ima gem: “Impres são, nas cer do sol” (1872).

Qu a dro de Cla u de Mo net, pin tor fran cês (1840-1926).

Com base nos tex tos, nas ima gens e em seus co nhe ci men tos pré vi os, res pon da:

a) [va lor: 0,5] Qual o ob je ti vo da arte ao in cor po rar a lin gua gem ci en ti fi cis ta do fi nal do sé cu lo XIX?

b) [va lor: 1,0] Cite duas ca rac te rís ti cas, pre sen tes nos tex tos de Raul Pom péia e Au gus to dos Anjos

e na pin tu ra de Cla u de Mo net, que exem pli fi quem a re la ção en tre os sen ti dos e a lin gua gem

ar tís ti ca.

c) [va lor: 1,0] Nos tex tos li te rá ri os transcritos aci ma, é fe i ta uma com pa ra ção en tre dois ti pos de

com por ta men to. Que com por ta men tos são es ses? Como eles são re la ci o na dos?

2 cé re bros.
3 des co nhe ci dos.

4 onda.
5 dan ça.



 RASCUNHO
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QUESTÃO N.  QUATRO 

“Ao lon go do pe río do 1870-1937, as sis ti mos ao de sen vol vi men to de vá ri as es tra té gi as de

cons tru ção de um novo or de na men to po lí ti co-cul tu ral na ci o nal, de uma Re pú bli ca ca paz de

rom per com o es que ma das oli gar qui as re gi o na is, con sa gran do as sim, de fi ni ti va men te, a emer -

gên cia de uma so ci e da de ur ba no-in dus tri al. A par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção re pu bli ca -

na de 1891, evi den ci am-se on das de ins ti tu ci o na li za ção que vi sa vam à im plan ta ção de um uni -

ver so cog ni ti vo mo der ni zan te que, em úl ti ma ins tân cia, li ber ta ria o Bra sil de seus res quí ci os ru -

ra is- co lo ni a is.”

(HERSCHMANN, M. M. e PEREIRA, C. A. M. O ima gi ná rio mo der no no Bra sil. In: A in ven ção do Bra sil mo der no. Rio de

Ja ne i ro: Roc co, 1994, p. 12.)
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His tó ria Viva. São Pa u lo: Edi ou ro. Ano VI, n. 73, p. 31.



O es ta be le ci men to da Re pú bli ca no Bra sil, no fi nal do sé cu lo XIX, trou xe, na se quên cia da

vi ra da do oi to cen tos e nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX, uma sé rie de al te ra ções na vida po -

lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al do país. Aque la que fi cou co nhe ci da, pos te ri or men te, como “Pri me i ra

Re pú bli ca” ou “Re pú bli ca Ve lha” foi por ta do ra, na sua ges ta ção, ain da du ran te o Impé rio e no

seu nas ci men to, de uma sé rie de pro mes sas que fa zi am a so ci e da de en xer gar um fu tu ro aus pi -

ci o so. No en tan to, sou be-se de po is, as in ten ções não eram fiéis às prá ti cas que, des de en tão,

fo ram es ta be le ci das.

 TAREFA 
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Ten do em vis ta os textos e as ima gens aci ma e seus co nhe ci men tos so bre a his tó ria do Bra sil no que 

diz res pe i to ao pe río do referido, res pon da às ques tões aba i xo:

a) [va lor: 1,25] A Re pú bli ca ins ti tu í da no Bra sil, no fi nal do sé cu lo XIX, nas ce sob a pro mes sa da mo -

der ni za ção. Vá ri as re for mas ur ba nas fo ram im ple men ta das na en tão ca pi tal do País, o Rio de

Janeiro, ten do em vis ta essa ló gi ca da mo der ni za ção. Cite al gu mas das ações con cre tas de go -

ver no para a re a li za ção des sas re for mas, as so ci an do a elas os ma les que vi sa vam a sa nar.

b) [va lor: 1,25] Cite pelo me nos três mo ti vos que jus ti fi cam, no dis cur so de suas li de ran ças, a “Re -

vo lu ção de 1930” e o de cor ren te rom pi men to com a Re pú bli ca de 1889.

His tó ria Viva. São Pa u lo: Edi ou ro. Ano VI, n. 73, p. 55.



RASCUNHO
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QUESTÃO N.  CINCO 

Lula dá iní cio às obras da BR-448 em Sa pu ca ia do Sul

ZERO HORA – 18/9/2009: Com a pre sen -

ça do pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio

Lula da Sil va; da mi nis tra-che fe da Casa

Ci vil, Dil ma Rous seff; do mi nis tro dos

Trans por tes, Alfre do Nas ci men to; do mi -

nis tro da Jus ti ça, Tar so Gen ro; de pre fe i -

tos da re gião, po lí ti cos, em pre sá ri os e ou -

tras au to ri da des, ocor reu, na sex ta-fe i ra,

18/09/09, o lan ça men to das obras da

BR-448, a Ro do via do Par que.

O pre si den te da FIERGS, Pa u lo Ti gre, par ti ci pou da ce ri mô nia, re a li za da em um pa lan que mon ta do no en tron -

ca men to da BR-116 com a RS-118, no qui lô me tro zero da es tra da, em Sa pu ca ia do Sul. Obra do Pro gra ma de

Ace le ra ção do Cres ci men to (PAC), a Ro do via do Par que de ve rá de sa fo gar em 40% o flu xo diá rio de ve í cu los

da BR-116, e a pre vi são é de que es te ja con clu í da em dois anos e meio. Se rão 22,3 qui lô me tros, com R$ 824

mi lhões no to tal de in ves ti men to. “A BR-448 é uma obra re i vin di ca da e pro me ti da há dé ca das para a re gião. Irá

de sa fo gar o trân si to e di mi nu i rá as mor tes no lo cal”, afir mou Lula.

O TRENSURB

Uma al ter na ti va à BR-116 é, atualmente, o Trem Me tro po li ta -

no de Por to Ale gre – o TRENSURB, cuja cons tru ção foi ini ci a da

em 1980 e ina u gu ra da em 1985. Em de zem bro de 1997, foi es -

ten di da à Uni si nos e, fi nal men te, em 2000, foi fi na li za da até São

Le o pol do.

O Me trô de Por to Ale gre é ope ra do em con jun to pelo go ver -

no fe de ral, pelo go ver no do Es ta do do Rio Gran de do Sul e pela

pre fe i tu ra de Por to Ale gre por meio da em pre sa TRENSURB.

Pos sui 17 es ta ções, to ta li za 33,8 km de ex ten são e trans por ta

cer ca de 300 mil usuá ri os por dia.

A Li nha do Me trô liga o cen tro da ci da de de Por to Ale gre às

ci da des ao nor te da área me tro po li ta na, como Ca no as, Este io,

Sa pu ca ia do Sul e São Le o pol do. 
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Fi gu ra1: Dis cur so de Lula

Dis po ní vel em ze ro ho ra.clicrbs.com.br

Aces so em 8 out. 2009.

Fi gu ra 2: es que ma mos tran do as ro do vi as BR-448 e BR-116

Dis po ní vel em www.ze ro ho ra.clirbs.com.br

Aces so em 26 set. 2009  – Adap ta do.

Fi gu ra 3: Trem me tro po li ta no de Por to Ale gre

www.cral me i da.com.br/pro_fer ro vi as.htm

Aces so em 8 out. 2009.



Da dos do TRENSURB

Ve lo ci da de má xi ma 90 km/h

http://www.tren surb.gov.br/php/tren surb/trem.php

Aces so em 8 out. 2009 (adap ta do)

Com pri men to de cada car ro 22 m

Ace le ra ção 0,8 m/s²

Com pri men to to tal do trem 90 m

De sa ce le ra ção ser vi ço 0,77 m/s²

De sa ce le ra ção emer gên cia 1,1 m/s²

A po lu i ção am bi en tal

No trân si to, mu i tas ve zes, au to mó ve is, ôni bus, ca mi nhões e mo tos

consomem, inu til men te, mu i to com bus tí vel. Em se tra tan do de com bus tí vel

fós sil, ori un do do pe tró leo, a si tu a ção é ain da mais com pli ca da por dois mo ti -

vos: os com bus tí ve is fós se is são não re no vá ve is e são al ta men te po lu en tes.

Para re du zir a po lu i ção am bi en tal e ter um me lhor ren di men to do car ro,

com eco no mia de com bus tí vel e re du ção de ma nu ten ção pre ven ti va, se -

guem al gu mas di cas: man ter o mo tor re gu la do; fa zer re vi são pre ven ti va;

nun ca re mo ver o ca ta li sa dor; man ter o sis te ma do es ca pa men to em or dem;

abas te cer o ve í cu lo com com bus tí vel de boa qua li da de; pres tar aten ção na

pres são dos pne us e evi tar o ex ces so de car ga; des li gar o mo tor do ve í cu lo

sem pre que es ti ver es ta ci o na do; fa zer a re gu la gem do mo tor e a tro ca de fil -

tros de acor do com as es pe ci fi ca ções do fa bri can te.

 TAREFA 
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Fi gu ra 4: Con ges ti o na men to na BR 116

http://www.clicrbs.com.br/ze ro ho ra/jsp/

Aces so em 8 out. 2009.

Com base nas in for ma ções for ne ci das pe los tex tos, res pon da às ques tões aba i xo.

a) [va lor: 0,8] Um car ro des lo ca-se pela BR 116, pa ra le la men te aos tri lhos do TRENSURB (con for me

ilus tra do na fi gu ra 3). O car ro e o trem vi a jam no mes mo sen ti do. Sabe-se que o com pri men to do

trem é de 90 m e, na que le mo men to, sua ve lo ci da de é de 72 km/h. A ve lo ci da de do car ro é de 90

km/h. Qu an to tem po o car ro leva para ul tra pas sar com ple ta men te o trem?

b) [va lor: 0,8] Um car ro A vi a ja do Vale do Si nos para Por to Ale gre, se guin do pela BR 116 (veja ilus -

tra ção na fi gu ra 2). Nos 18 km que vão da RS 118, em Sa pu ca ia do Sul, até a BR-290, o car ro per -

cor re os 8 km ini ci a is com ve lo ci da de mé dia de 80 km/h. Nes se mo men to, en con tra um con ges ti o -

na men to e fica pa ra do por 6 min (0,1 h). Nos úl ti mos 10 km, a ve lo ci da de mé dia é de 100 km/h (aci -

ma da ve lo ci da de per mi ti da no tre cho!).

Com que ve lo ci da de mé dia um car ro B po de rá vi a jar, per cor ren do os 22,3 km en tre a RS 118 e a

BR-290, pela BR 448 (quan do es ti ver con clu í da), no mes mo in ter va lo de tem po do car ro A?

c) [va lor: 0,9] Cite e co men te uma con se quên cia, para o meio am bi en te, re sul tan te da que i ma de

com bus tí ve is fós se is.
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QUESTÃO N.  SEIS 

Uma te o ria que mu dou o mun do

A te o ria da evo lu ção se gun do Char les Dar win e Alfred Rus sel Wal la ce está, em 2009, com -

ple tan do 150 anos. Seu prin ci pal au tor, Dar win, nes sa mes ma data, com ple ta 200 anos de

nas ci men to.

A te o ria da evo lu ção, de sen vol vi da pe los dois au to res, foi po pu la ri za da a par tir da pu bli -

ca ção, em 1859, do li vro “So bre a ori gem das es pé ci es por meio da se le ção na tu ral”, es cri to por

Dar win. Nes se li vro, o au tor ex põe as ba ses de sua te o ria, afir man do que a evo lu ção das es pé -

ci es ocor ria a par tir do sur gi men to de ca rac te res ou ca rac te rís ti cas no vas que se ri am pos te ri or -

men te se le ci o na das pelo meio, de acor do com o grau de adap ta ção ou com a van ta gem que elas 

for ne ces sem aos or ga nis mos que as pos su ís sem.

A evo lu ção dos ca va los pode ser uti li za da como um belo exem plo para se com pre en der

os prin cí pi os da te o ria da evo lu ção pro pos ta por Dar win e Wal la ce.

O mais an ti go an ces tral co nhe ci do dos ca va los foi Eo hip pus, que vi veu há cer ca de 60 mi -

lhões de anos. Esse or ga nis mo pos su ía cer ca de 40cm de al tu ra, ti nha pa tas com 4 de dos e ha -

bi ta va lo ca is com ve ge ta ção alta. Pela re pro du ção, al guns des cen den tes do Eo hip pus, ma i o res

e com com nú me ro me nor de de dos nas pa tas, fo ram ge ra dos; como ti nham ca pa ci da de de cor -

rer mais, ob ti ve ram van ta gem na fuga de pre da do res. Em ra zão des sa van ta gem, es ses ani ma is

so bre vi ve ram, ou seja, fo ram se le ci o na dos e aca ba ram por se re pro du zir, ge ran do, da mes ma

for ma, al guns des cen den tes ma i o res, que ti nham nú me ro de de dos nas pa tas ain da me nor e

que cor ri am mais. No va men te, es ses or ga nis mos, que ti nham cla ra van ta gem so bre os de ma is,

se re pro du zi ram e ge ra ram al guns des cen den tes ain da ma i o res e com um nú me ro de de dos nas 

pa tas ain da me nor, e as sim acon te ceu até que, há apro xi ma da men te 1 mi lhão de anos, sur gi -

ram, pela pri me i ra vez, os ca va los mo der nos.
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Char les Dar win

http://ma ni a de his to ria.fi les.word -

press.com/2009/03/char les_dar win_011.jpg

Aces so em 28 out. 2009.

Alfred Rus sel Wal la ce

http://www.ucl.ac.uk/ta xo me/jim/Mim/Wal la ce.JPG

Aces so em 28 out. 2009.



A te o ria da evo lu ção de Dar win e Wal la ce mu dou com ple ta men te a con cep ção de mun do

vi gen te até en tão. Ape sar da exis tên cia, na épo ca, de ou tras te o ri as so bre a evo lu ção (como o

cri a ci o nis mo, por exem plo) foi a te o ria pro pos ta por es ses dois au to res e bri lhan te men te ex pos -

ta no li vro “So bre a ori gem das es pé ci es por meio da se le ção na tu ral” que trou xe uma ex pli ca -

ção bas tan te sim ples e ci en ti fi ca men te ace i tá vel so bre como a evo lu ção das es pé ci es, in clu si ve 

a nos sa, po de ria ocor rer. Essa te o ria tão sim ples, mas ex tre ma men te ro bus ta, re sis te, em es -

sên cia, inal te ra da des de sua for mu la ção ini ci al há 150 anos, mos tran do ser ela uma das gran -

des con quis tas do in te lec to hu ma no.

 TAREFA 
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Evo lu ção dos ca va los

http://www.dar win day.org/ima ges/all lan gi ma ges/hor ses.gif

Aces so em 31 out. 2009.

Com base nos ele men tos for ne ci dos e no co nhe ci men to so bre a bi o lo gia, res pon da:

a)  [va lor: 0,5] La marck acre di ta va que as es pé ci es mo di fi ca vam sua for ma, por tan to evo lu íam, pela

lei do uso ou de su so. Por que a te o ria de La marck não é mais ace i ta como uma for ma de ex pli car a

evo lu ção das es pé ci es de for ma ge ral?

b) [va lor: 1,0] A te o ria da evo lu ção de Dar win-Wal la ce, des cri ta, tem apli ca ção em vá ri as áre as da

bi o lo gia. Uti li zan do os prin cí pi os des sa te o ria, como po de ría mos ex pli car o fato de os ma mí fe ros

aquá ti cos apre sen ta rem mem bros com for ma se me lhan te a na da de i ras?

c) [va lor: 1,0] Se gun do a te o ria da evo lu ção mo der na men te ace i ta, ca rac te rís ti cas ge né ti cas de di fe -

ren tes or ga nis mos são trans mi ti das de pai para fi lho por meio do cru za men to. Uti li zan do o he re -

do gra ma aba i xo, diga se a ca rac te rís ti ca é au tos sô mi ca ou li ga da ao sexo e se é do mi nan te ou

re ces si va.

http://ge ne ti ca lu li ot ti.pbworks.com/f/1237146018/he red1.jpg

Aces so em 23 out. 2009.
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