Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Por tuguês / Pr ofessor Rober to J uliano
Sobre as obras em que os assuntos serão explorados:
Das obras apontadas pela Fuvest como de leitura obrigatória, foram pouco exploradas,
na primeira fase, Auto da Bar ca do Infer no, D. Casmurr o, Memór ias de um
Sargento de Milícias, Capitães da Ar eia e Vidas Secas. Isso transformou essas
obras em candidatas preferenciais para as abordagens dos examinadores na 2ª. fase.

Sobr e os assuntos:
1. Norma culta e registros popular e regionais  adequação dos códigos

utilizados pelo emissor no processo de comunicação; a evolução da língua
Questão exemplar:
CAMPANHA CONTRA A FOME: FAÇA A SUA PARTE

– Vai, Conceição! Embrulhe e leve pra casa!
Considere a fala da personagem na charge de Angeli e responda o que se
pede.
a) Qual desvio na norma culta, frequente na linguagem coloquial, está sendo
cometido?
b) Reescreva a fala efetuando as mudanças dentro da norma padrão.

2. Relação entre linguagem verbal e não verbal (imagens publicitárias,
tirinhas); ironia, humor , trocadilhos crítica; recursos expressivos: a
ambiguidade e a utilização disso pela publicidade e pela obra poética:
recursos;
Questão exemplar:
Mafalda – Quino

a) A partir da fala da Mafalda, no último quadrinho, explique o porquê de a
conversa das personagens ter uma aparência de ser literária,na visão da
personagem central.
b) Se o foco de análise recaísse sobre o conteúdo emitido pela “conversa
literária” das personagens, poderseia dizer que existe na fala de Mafalda, no
último quadrinho, uma crítica velada a uma maneira de se enxergar a
construção do texto literário. Em que consiste essa crítica?

3. A doutrina teórica do estilo literário, as características, aspectos
sociológicos/históricos e a sua identificação/contextualização nos excertos
colhidos nas obras de leitura obrigatória.
Questões exemplares:
31) Leia o último capítulo do livro Capitães da areia, de Jorge Amado, e
responda ao que se pede.

Anos depois os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não
tinham existência legal e se imprimiam em tipografi as clandestinas, jornais que
circulavam nas fábricas, passados de mão em mão, e que eram lidos à luz de fi
fós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada
Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia
de cinco estados como organizador de greves, como dirigente de partidos
ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as
bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror,
esses jornais (únicas bocas que ainda falavam) clamavam pela liberdade de
Pedro Bala, líder da sua classe, que se encontrava preso
numa colônia. E, no dia em que ele fugiu em inúmeros lares, na hora pobre do
jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E, apesar de que lá fora era o
terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala,
fugitivo da polícia.Porque a revolução é uma pátria e uma família.

Jorge Amado. Capitães da areia. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 231.

a) Pedro Bala, líder do grupo de menores marginalizados “Capitães da areia”,
age de forma ilegal por meio da violência e, portanto, podemos afirmar que ele
é um antiherói aos moldes de Leonardo (filho), das Memórias de um sargento
de milícias de Manuel Antônio de Almeida. Você concorda com essa
afirmação? Justifique a sua resposta.
b) O que o final do livro revelanos, leitores, a respeito do ideário que perpassa
a obra? Quais são as semelhanças existentes entre esse capítulo e o poema
“Operário em construção”, de Vinicius de Moraes?
32) Leia o poema abaixo de autoria de Vinicius de Moraes, escrito por
ocasião da morte do autor de Vidas secas , Graciliano Ramos.
Máscara mortuária de Graciliano Ramos

Feito só, sua máscara paterna,
Sua máscara tosca, de acredoce
Feição, sua máscara austerizouse
Numa preclara decisão eterna.
Feito só, feito pó, desencantouse
Nele o íntimo arcanjo, a chama interna
Da paixão em que sempre se queimou
Seu duro corpo que ora longe inverna.
Feito pó, feito pólen, feito fibra
Feito pedra, feito o que é morto e vibra
Sua máscara enxuta de homem forte.
Isto revela em seu silêncio à escuta:
Numa severa afi rmação da luta,
Uma impassível negação da morte.
Vinicius de Moraes. Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras,
2009, p. 305.
a) Explique a visão que o poeta tem de Graciliano Ramos e o sentido dos dois
últimos versos do poema.
b) Porque a obra Vidas secas não é redigida de maneira linear e possui uma
estrutura de capítulos unitários, não podemos denominála romance. Você
concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta.

4. Regência verbal/crase; função que/se  verbos (predicação)
Questões exemplares:
41)

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem for ça,
tão paradas e fr ias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
– Em que espelho ﬁcou perdida
a minha face?
Dar cy Damasceno. Cecília Meir elles: poesia. Rio de J aneiro: Agir , 1974. Apud J osé
Luiz. Fior in e Francisco Platão Savioli. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2007.
O modo como o tempo aparece no poema determina as possibilidades de interpretação
que podemos fazer da mensagem. A partir disso, responda:
a) No que diz respeito ao efeito de sentido causado, quais as diferenças provocadas pelo
uso dos verbos no pretérito imperfeito e perfeito do indicativo?
b) O verso “Eu não dei por esta mudança” sugere dois planos de existência desse eu
lírico: uma no passado e outra no presente. Apesar de não haver palavras explícitas que
caracterizem o eulírico no passado, como pode ser possível, através dos recursos
textuais fornecidos, construir a imagem dele nesse período?

42) Leia o poema abaixo, Mar por tuguês, de Fer nando Pessoa. A seguir, r esponda
ao que se pede:
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos ﬁlhos em vão rezaram!
Quantas noivas ﬁcaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Fernando Pessoa. Mensagem. Apud José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli. Para
entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007.

a) Os primeiros dois versos do primeiro sexteto são marcados pela presença de um
pleonasmo estilístico que confere aos mesmos um valor singular. Explique o efeito de
sentido provocado pela presença dele no poema, relacionandoo à imagem das
“lágrimas” do povo português.
b) A presença do hipérbato em um verso do segundo sexteto pode complicar o
entendimento da mensagem, caso não se faça uma leitura mais cuidadosa do texto.
Transcreva o verso em que o hipérbato aparece e, em seguida, reescrevao na ordem
direta da oração.

5. Sintaxe de Regência e Concordância e Categorias gramaticais
Questão exemplar:
Leia o fragmento abaixo, retirado de Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e
responda o que se pede.
(...) O médico perguntoulhe, Nunca lhe tinha acontecido antes, quero dizer, o mesmo
de agora, ou parecido, Nunca, senhor doutor, eu nem sequer uso óculos (...) Bom,
vamos lá então observar esses olhos. O cego abriuos muito, como para facilitar o
exame, mas o médico tomouo por um braço e foi instalálo por trás de um aparelho que
alguém com imaginação poderia ver como um novo modelo de confessionário, em que
os olhos tivessem substituído as palavras, com o confessor a olhar directamente para
dentro da alma do pecador, Apoie aqui o queixo, recomendou, mantenha os olhos
abertos, não se mexa. A mulher aproximouse do marido, pôslhe a mão no ombro,
disse, Verás como tudo se irá resolver.
a) A que os termos em destaque se referem? Ambos têm a mesma função? Justifique
sucintamente sua resposta.
b) Além do uso incomum das vírgulas e pontos finais, o autor se diferencia por abolir
outros sinais de pontuação.
Identifique dois deles, ausentes no texto.

Redação
Possibilidades temáticas:
1. Comunicação interação e conexão; graus de consciência
2. Ego/altrus  o indivíduo e o coletivo
3. Equilíbrio pessoal e planetário  atuação desequilibrada e insustentável do homem
4. Bullying  comportamento
5. Movimentos estudantis, caras pintadas, motivação, participação e anemia social

Gabar ito / Respostas esper adas
1)
a) Há um problema na concordância verbal, uma vez que todos os verbos estão no
imperativo aﬁrmativo, mas o primeiro, “Vai”, tem como sujeito “tu”, enquanto os
outros, “Embrulhe” e “leve”, têm como sujeito “você”, oculto em ambos os casos.
b) Vai (tu), Conceição! Embrulha (tu) e leva (tu) pra casa!
Ou Vá (você), Conceição! Embrulhe (você) e leve (você) pra casa!
2)
a) Ressaltase na conversa das personagens o plano de expressão do texto, ou seja, o
modo como a mensagem é construída. Essa afirmação confirmase na presença da
aliteração que resulta em uma aproximação sonora entre as palavras que compõem o
diálogo entre as meninas.
b) Sim, pois a despeito da presença de recursos comuns aos textos literários, o conteúdo
veiculado a partir dessa construção é extremamente pobre. A crítica pode residir no fato
de que algumas pessoas pensem que fazer um texto literário seja apenas preocuparse
com palavras que combinem sonoramente, fazer rimas, etc.
31)
a) Essa afirmação é falsa. Apesar de Pedro Bala viver em um ambiente extremamente
violento e de praticar furtos, assaltos e violência sexual, ele não é um antiherói, ao
contrário, é mesmo um herói. Ele é ético e moral com o grupo que lidera; é forte e
resistente (enfrenta a tortura no reformatório com honradez); é gentil com a negrinha
que “derruba na orla”, ainda que dela tenha abusado sexualmente, e defende os
marginalizados a ponto de se tornar “militante proletário”.
b) O livro defende o ideário comunista, assim como o poema de Vinicius de Moraes.
Pedro Bala é consciente da exploração que sofre o proletariado (e o marginalizado)
dentro de um mundo capitalista, assim como o operário em construção, o qual,
gradativamente, passa a dizer “não” para o patrão e se liberta da alienação a que está
sujeito o povo, transformandose em “operário construído”.

32)
a) O eulírico enxerga no autor de Vidas secas um homem forte, mesmo depois de
morto. Os dois últimos versos demonstram o quanto Graciliano Ramos lutou pela
revolução do proletariado e, porque a literatura não é mortal como o seu autor, “a
negação da morte”. Ler as obras do autor regionalista nordestino nos faz perceber o
quanto a sua literatura imortalizou a luta por uma sociedade igualitária e a denúncia da
exploração que sofre o proletariado em um sistema capitalista.
b) Essa afirmação é falsa. Apesar de a estrutura do livro, composto por capítulos
unitários que possuem começo, meio e ﬁ m, não ser linear – já que os acontecimentos
não são apresentados em ordem cronológica – o espaço, o tempo e as personagens são
as mesmas e, portanto, podemos afirmar que se trata de um romance, narrativa escrita
em prosa.
41)

a) Os verbos no pretérito imperfeito criam um efeito de ação progressiva, evolutiva,
ainda não ﬁnalizada, como em “Eu não tinha este rosto de hoje,”. Já o uso dos verbos no
pretérito perfeito estabelecem uma relação de ação começada e ﬁnalizada, o que acaba
por marcar a perplexidade da personagem diante da passagem do tempo, como em “Em
que espelho ﬁcou perdida/a minha face?”
b) Construímos, em nosso imaginário, a ﬁ gura do eulírico no passado, através da
oposição que fazemos dele no presente. Podese dizer que a imagem de como ele era
antes ﬁca implícita nesse contraste.
42)
a) A presença do pleonasmo no verso “Ó mar salgado” potencializa a mensagem, pois
associada à palavra “lágrimas” , que seria uma das substâncias que o comporia,
denuncia o tamanho da dor de um povo que chorou pelos entes queridos que foram
se aventurar no mar desconhecido.
b) O verso é: “Deus ao mar o perigo e o abismo deu”. Passandoo para a ordem direta,
temse: Deus deu o perigo e o abismo ao mar.
5)
a) O primeiro “lhe” referese ao paciente cego (= a ele), completando o sentido do verbo
“perguntar” (VTI); o segundo “lhe” também tem o mesmo referente, mas indicando
posse (= dele).
b) É evidente a falta do ponto de interrogação, além de outro sinal que introduzisse o
discurso direto das personagens como, por exemplo, travessões ou aspas.

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Matemática / Pr ofessor Eduar do Izidor o
1)
Três amigos: Edson, Thais e Rafael, resolveram parar em uma lanchonete. Havia por ali
somente um tipo de lanche, um tipo de refrigerante e um tipo de sorvete.
Thais comeu um lanche, tomou 2 refrigerantes e não quis tomar sorvete, gastando ao
final um total de R$ 9,00. Rafael preferiu 1 lanche, 1 refrigerante e ao final tomou 1
sorvete, gastando a quantia de R$ 10,00. Edson, que sempre tem muita fome e também
sentia a garganta muito seca, resolveu então comer 4 lanches e para acompanhar tomou
3 refrigerantes, não satisfeito ainda pediu 1 sorvete, gastando no total R$ 29,00. Qual o
preço de cada um dos itens consumidos?
Sendo:
L: o preço do lanche
R: o preço do refrigerante
S: o preço do sorvete
Temos:
Thais L + 2R = 9
Rafael L + R + S = 10
Edson 4L + 3R + S = 29
Que nos dá o sistema:
 L + 2R = 9

 L + R + S = 10 Donde
4L + 3R + S = 29


vem que: L = 5, R = 2, S=3

Resposta: O lanche custa R$ 5,00 o Refrigerante custa R$ 2,00 e o sorvete custa R$
3,00.

2)
Sabese que a é raiz do polinômio p(x)= x3 + (2  a )x2 – (2a +3)x + 3a e que o resto da
divisão de p(x) por (x+1) é igual a 8.
a) Determine o valor de a
b) Resolva a equação p(x)=0

Resolução:
a) O resto da divisão de p(x) por x+1 é igual a 8, pelo teorema do resto temos
que p(1) = 8
p(1) = 8
(1)3 + (2  a)(1)2 – (2a + 3)(1) + 3a = 8
1 + 2  a + 2a +3 + 3a = 8
4a = 12
a = 3
b) Substituindo a=3 em p(x), temos: p(x) = x3 + 5x2 +3x – 9
como a = 3 é raiz, x+3 é um fator de p(x), dividindose p(x) por x+3

p(x) = (x2 + 2x  3)(x+3)
p(x) = 0 <=> (x2 + 2x  3)(x+3) = 0
(x2 + 2x  3) = 0 ou (x+3)=0
x = 3 ou x = 1
x = 3
S= {3, 1}

3)

Considere no Plano Cartesiano a reta (r) de equação x – 3y + 6 = 0 e o ponto A(2,5).
Considere também as duas retas (s) e (t) que contem P que são concorrentes à reta r nos
pontos B e C de tal modo que med(BÂC) = 90º e AB = AC
a) Faça um esboço da figura descrita, identificando cada uma das retas e pontos citados.
b) Encontre uma equação de cada uma das retas (s) e (t).
Caso julgue necessário utilize a seguinte relação

Resolução
a)

b) Observe a figura

tg(α + β ) =

tg(α ) + tg( β )
1 − tg(α ) ⋅ tg( β )

No triângulo ABC:
med(ABC) = med(ACB) = 45º, como EBD é oposto pelo vértice ao ABC med (EBD) =
45º.
No triângulo BDE:
Sendo α a medida do ângulo BDE, temos que o ângulo externo BEF tem medida α+45º
A reta (r) tem equação x–3y+6=0 =>

y=

1
x + 2 então
3

o coeficiente angular de r mr =

= tg(α)
A reta (s) passa pelo ponto A(2,5) e tem coeficiente angular ms = tg(α+45º)
1
+1
tg(α ) + tg(45 º )
3
ms = tg(α + 45 ) =
=
=
1 − tg(α ) ⋅ tg(45 º ) 1 − 1 ⋅ 1
3

4
3 =2
2
3

A equação da reta (s) é dada por y5=2(x2)
A reta (t) passa pelo ponto A(2,5) e é perpendicular à reta (s), mt∙ms=1 =>mt= − 1
2

A equação da reta (t) é dada por

y5= − 1
2

(x2)

Resposta: (s): y5=2(x2); (t):y5= − 1 (x2)
2

1
3

4)

Na figura temse a representação, no plano complexo, o círculo de raio unitário e
centrada na origem , e a imagem (ou afixo) do complexo z = a+bi. Note que este ponto é
interno à circunferência e pertence ao 1º quadrante, em outras palavras temse que
0<a<1 e 0<b<1.

Considere agora o complexo 1/z. Determine o quadrante de seu afixo e se tal ponto é
interno ou externo à circunferência apresentada. Explique seu raciocínio.

Resolução:
z é da forma a + bi com 0<a<1 e 0<b<1
já o complexo

1
z

será dado por

1 z
⋅
z z

1
a − bi
a − bi
a
bi
⋅
=
=
−
a + bi a − bi a 2 + b 2 a 2 + b 2 a 2 + b 2

parte real

a
a2 + b2

, onde

z = a − bi ,

então:
b 
 a
;− 2
 2
 onde
2
a + b2 
 a +b
negativa que coloca 1 no 4º
z

que tem como afixo o ponto

é positiva e a parte imaginária

−

b
a2 + b 2

é

quadrante.
Para determinar se

1
z

é externo ou interno a circunferência de raio 1, basta analisar se

seu módulo.
1
z

R:

=

1
z

1
z

Como 0<|z|<1 temos que

1
z

>1, logo o ponto é externo à circunferência.

tem afixo no 4º quadrante e é externo à circunferência de raio 1

a

5)
Considere as funções quadráticas q1(x) e q2(x) cujos gráficos são exibidos na figura.

Faça o esboço de um possível gráfico da função produto q(x) = |q1(x)q2(x)|
q1(x) = a1.(x + 1).(x  3) e q2(x) = a2.(x  1).(x  4)
logo q(x) = | a1.a2.(x + 1).(x  3).(x  1).(x  3) |
como q(x) < 0 para x < 1 e x > 4 , um possível gráfico para a função será:

Simulado da 2.ª fase da Fuvest

Cur sinho da Poli
Inglês / Pr ofessor Alexandr e Bacci

Tentar antecipar os temas que serão abordados pelos textos que estarão na segunda fase da
Fuvest é de fato uma tarefa extremamente difícil. As possibilidades de temas são inúmeras e
as variações dessas possibilidades ainda maiores. O que se seguem são algumas dessas
possibilidades.

1) China – Crise Econômica na Europa

The eurozone crisis

China to the rescue?
Oct 29th 2011, 12:34 by A.P. | LONDON
IT WAS only a matter of time before China was heralded as Europe’s escape
route from its debt crisis. News that Nicolas Sarkozy, the French president,
called Hu Jintao, his opposite number in China, after the crisis summit on
October 27th sparked speculation that China might put substantial amounts
of money into the debt of troubled eurozone borrowers. The chatter grew
louder when Klaus Regling, the head of the European Financial Stability
Facility (EFSF), the euro area’s bailout fund, visited Beijing a day later. And
a poor postsummit Italian bond auction has made the need for a deus ex
machina seem even greater.
China certainly has lots of money to invest. its foreignexchange reserves
are reckoned at $3.2 trillion. It trades more with the EU than any other
partner. It has exposure to the euro already. How much is not known, but
currency analysts suspect that about a quarter of those reserves are
already eurodenominated, giving it an incentive to keep the currency
strong. It also suits China to play the part of a constructive economic actor.

www.economist.com (acessado em 01/12/2011)
Responda a pergunta abaixo em PORTUGUÊS

Qual seria o papel da China no “salvamento” da economia européia? Quais seriam as
vantagens que a China já possui que poderiam ser facilitadoras para o bom funcionamento
deste novo esquema de salvamento?

Resposta Esperada: A China estaria sendo convocada a colocar dinheiro na economia européia,
especialmente para equacionar a questão da dívida dos países do bloco europeu. A China
possui substanciais reservas (US$3.2 trilhões), além de já estar presente na economia
européia. Especialistas estimam que aproximadamente um quarto das reservas chinesas já
está vinculado à Europa.

2) Pesquisas Médicas
THE SITUATION was very troubling. Counsellors at the Hazelden Foundation in
Center City, Minnesota, a leading drug treatment clinic, had learned that some of
the residents were smuggling in an addictive stimulant and sharing it with their
friends. This was a clear violation of the rules, but the clinic's staff concluded that
they would fight no longer, and rescinded the unpopular ban on coffee.
Some of the staff felt relieved. Why withhold a harmless substance that helped the
patients stay off alcohol or crack cocaine? After all, the founder of Alcoholics
Anonymous famously drank vast amounts of coffee, and almost all AA meetings
take place around a coffee pot. But others were concerned that some patients were
drinking so much coffee they weren't getting enough sleep. And there was a
principle at stake. They felt that the caffeine in coffee was, quite frankly, an
addictive drug.
www.newscientist.com (acessado em 01/12/2011)

Responda a pergunta abaixo em PORTUGUÊS
Os conselheiros da fundação Hazelden estavam sendo extremamente intransigentes com uma
substância que circulava em suas dependências, mas decidiram suspender o banimento que
existia contra ela. Que substância é essa? O fim da proibição da referida substância encontrou
alguma resistência entre os freqüentadores da fundação. Qual foi o argumento utilizado por
eles? Em que fundamentos esse argumento se baseava?

Resposta Esperada: A substância mencionada pelo texto é o café. Aqueles contrários a
circulação do café pela fundação argumentaram que o café era uma droga que pode levar ao
vício. Tal argumento é relevante porque a instituição mencionada pelo texto é uma clínica para
tratamento de dependentes de drogas.

3) Política Inter na dos EUA

http://www.defence.pk/forums/general‐images‐multimedia/85735‐political‐empires‐cartoon‐
you‐gotta‐love.html (acessado em 01/01/2011)
a) A charge acima faz referência a uma crise em um país específico. Ao que se refere à
crise e em que país ela acontece?
b) Quais são as duas leituras possíveis a partir da fala do elefante apresentado na charge?
Respostas Esperadas:
a) A charge se refere ao déficit das contas internas dos EUA.
b) A fala do elefante permite que o leitor chegue a duas conclusões distintas: a primeira é
que ele concorda que a solução encontrada pela administração Obama é de fato
inacreditavelmente surpreendente e que tal solução é adequada à solução do
problema do déficit estadunidense. A segunda leitura é baseada na ironia da fala do
elefante e em seu olhar incrédulo. Neste caso a compreensão é exatamente a oposta,
ou seja, que é inacreditável e surpreendente que se chegue a qualquer solução da
crise com uma solução como aquela.

4) Copa do Mundo – J ogos Olímpicos

Rio de Janeiro's Olympic challenge
The real test for Rio is not whether it can make the World
Cup and Olympics safe, but whether it can provide long
term security

A young girl plays in Rio de Janeiro, which is to host the 2014 football World Cup and the 2016 Olympics. Photograph: Douglas Engle/AP

Rio de Janeiro is preparing to be in the spotlight in the coming years as it hosts the
2014 football World Cup and the 2016 Olympics. Both events are a major test for
Brazil, a country trying to confirm its role as an emerging political and economic power.
For Rio, this is a unique opportunity to grow, to consolidate itself as a major tourist
destination and to face some of its old demons, such as violence and inequality.
Residents are eager to know the advantages and costs involved in becoming the
world's central stage. Opportunities abound but the occasion is also riddled with
dangers. One of the expected legacies is the expansion of the metropolitan transport
network, notably the underground system, currently with just two lines to serve a
metropolitan area of 9 million people. On the other hand, real estate speculation is
already starting to exert a toll, and some residents of the best areas of the south of the
city are having to move to other locations. In order to construct new infrastructure,
some slums are being removed and there have been claims that their residents are
neither consulted nor compensated adequately. In a few cases, the allegation is that
the land from which people are being removed might not be even used for any specific
purpose other than to "clean up" the area. Recently, the former Brazil footballer
Romário, now an MP, issued a statement underlining that the preparation for major
events cannot be enforced by trampling over poor people's basic rights.
However, it is public security that is the basis of both hopes and scepticism. Already
Rio's main achilles heel at the time of its candidacy, public security – or the lack thereof
– was always on the mind of the world when they thought of holding the Olympics in
the "cidade maravilhosa". Providing security for the games themselves is not that hard
and has been done in the past in other events, albeit of a minor dimension. It takes
intensive patrolling in key areas, contingency plans and the distribution of resources
through social projects so that everyone has a stake in the success of the event.

www.guardian.co.uk (Acessado em 01/12/2011 – adaptado)

O texto acima relata muitas questões polêmicas que se referem ao Rio de Janeiro e a
preparação da cidade para a Copa do Mundo de futebol e principalmente para os Jogos
Olímpicos de 2016. Entretanto, duas das questões parecem ser mais polêmicas que as demais.

Uma delas se refere aos moradores de favelas e outra a segurança durante a realização dos
eventos esportivos. Explique ambos os tópicos.
Resposta Esperada:

O texto menciona o fato que muitos moradores de favelas estão sendo removidos sem o
devido aviso e nem compensação adequadas das áreas que vivem. Alguns críticos dizem que a
única explicação possível para a remoção é que as autoridades querem que estas áreas fiquem
visualmente limpas.
A segurança para os jogos sempre foi o “calcanhar de Aquiles” do Rio de Janeiro. Há muito se
discute se a cidade será capaz de prover um ambiente seguro para a realização dos eventos
esportivos.

4) Gadgets – Tecnologia
Alt Text: Mark Zuckerberg’s Imaginary Rant About Facebook
Privacy
Facebook has settled with the Federal Trade Commission in response to accusations
that it ignored user privacy, lied about policies, allowed applications to gain access to
personal data, and forced us to consider that “Zuckerberg and the Winklevoss twins”
sounds like some guy’s nickname for his genitals.
Facebook CEO Mark Zuckerberg, writing in the official Facebook blog, took full
responsibility for denying anything was wrong. He pointed out that most of the
egregious violations of policy had been fixed within two years, and reassured users that
Facebook’s terrible track record on privacy in no way suggested that the company had
a terrible privacy track record.
He also provided a justification for the company’s early missteps.
“Have you seen what people post?” he asked rhetorically. “Look, when someone writes
about his postbuffet bowel activity and publishes it in such a way that his entire family,
all his friends, most of his old school chums, his boss and many of his coworkers can
all read it, I think it’s safe to assume that person isn’t concerned with privacy.
Fonte: http://www.wired.com/underwire/2011/12/alt‐text‐facebook‐privacy/ (Acessado em
05/12/2011)

Qual é a acusação que o Facebook e aqueles que o administram estão sofrendo? Como Mark
Zuckerberg se defende de tais acusações?

Resposta Esperada:
O Facebook está sendo acusado de ignorar a privacidade dos seus usuários, de mentir sobre as
políticas que adota e a permitir que aplicativos tenham acesso aos dados pessoais daqueles
que utilizam aquela rede social. Os argumentos de Mark Zuckenberg são bastante claros: ele
afirma que os usuários do Facebook explicitamente divulgam informações sobre as suas
atividades, das suas famílias e de seus amigos. Sendo assim, segundo Zuckenberbg,
privacidade não parece ser algo com que os usuários do Facebook parecem estar preocupados.

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Histór ia / Pr ofessor Elias Feitosa de Amor im J r .
Antiguidade:
A palavra república tem sua origem na Roma Antiga, respública , isto é, o bem
comum, o bem de todos. No entanto,entre a sua organização em Roma no período
de 50927 a.C. e a sua organização atual em diferentes países, encontramos pontos
de aproximação e de distanciamento.
A partir desta referência, cite e explique:
a) Dois pontos de aproximação do regime republicano, no passado e no presente.
b) Dois pontos de distanciamento da República, no passado e no presente.

Estado moderno:
“Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário. A
resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra; mas, como é difícil
reunilas, em tendo que faltar uma das duas é muito mais seguro ser temido
do que amado. Isso porque dos homens podese dizer, geralmente, que são
ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho; e,
enquanto lhes fizeres bem, são todos teus, oferecemte o próprio sangue, os
bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja
longe de ti; quando esta se avizinha, porém, revoltamse.”
Nicolau Maquiavel, “O Príncipe”, capítulo XVII, 1513.
A par tir da análise do texto acima, r esponda:
a) Qual a visão de Maquiavel sobre o homem no exercício da política?
b) Que relações podemos estabelecer entre o autor, seu texto e sua época?

Política na América espanhola séc. XIX:
Durante vinte anos tive o poder e tirei umas poucas conclusões inquestionáveis:
1) A América é ingovernável por nós;
2) Quem serve a causa da Revolução perde tempo;
3) A única coisa a fazer na América é emigrar;
4) Este país cairá nas mãos de um bando desenfreado de tiranos mesquinhos de
todas as raças e cores, que não merecem consideração.
5) Devorados por todos os crimes e aniquilados pela ferocidade, seremos
desprezados pelos europeus;

6) Se fosse possível que uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, essa parte
seria a América.
Texto de Simon Bolívar, escrito em 1829.

A partir da leitura do texto acima, explique:
a) Qual a proposta pensada por Bolívar para a organização política das nações
recémcriadas e o motivo de sua frustração.
b) O contexto da independência das colônias espanholas e papel da elite criolla na
organização dos Estados nacionais da América Latina.
Movimentos sociais no mundo contemporâneo:
As obras de Goya e Picasso são referências vitais para a compreensão da trajetória política e
cultural da Espanha e, de certa forma, do mundo ocidental entre os séculos XIX e XX.

Francisco Goya. Os fuzilamentos de 03 de maio de 1808, 181415

Pablo Picasso. Guernica, 1937

A partir das obras apresentadas, explique sobre cada uma:
a) O contexto histórico de sua produção
b) O seu significado político e cultural

O respeito aos Direitos Humanos
.
“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos
conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o
advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer,
libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração
humanos;”
Trecho do Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948 – ONU
Tomando como referência o texto acima, responda:
a) O contexto da promulgação da Carta dos Direitos Humanos pela ONU.
b) Quais os problemas enfrentados pelas nações para o cumprimento dos Direitos
Humanos em diferentes partes do mundo. Dê um exemplo.

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Gabar ito / Respostas esper adas

1)
a) O regime republicano na Antiguidade e nos tempos atuais ainda preserva a idéia de
organização numa assembléia de representantes, os quais debatem e aprovam medidas
para serem aplicadas pela sociedade, que neste caso, devem em teoria prezar pelo bem
coletivo e pela defesa das leis.
b) No passado, a representatividade do regime republicano era muito limitada, sendo
dominada pela elite, enquanto, hoje, os diferentes segmentos da sociedade têm uma
participação maior, seja no processo de escolha, seja nas candidaturas, que permitem a
participação de qualquer cidadão, independentemente de sua origem social e profissão,
uma vez que vivemos dentro do conceito de igualdade civil.

2)
a) Maquiavel

concebeu a política como uma categoria acima dos valores morais e
religiosos. Dessa forma, o político deve se valer de todos os recursos que estejam ao
seu alcance para preservarse no poder, portanto, o mais importante é a defesa das
razões de Estado
b) O livro “O Príncipe” é um exemplo da produção literária do período renascentista
da Itália do início do século XVI. Naquele contexto, a fragmentação política e a
ausência de uma unidade nacional faziam da península itálica um grande foco de
tensão que evolviam os interesses da aristocracia local, tendo que, ao mesmo tempo,
disputar a influência e o poder entre a Igreja e Estados Nacionais em formação como
Espanha e França. Maquiavel escrevera o texto dedicandoo a Lourenço, o
Magnífico da família Médici , poderoso governante de Florença, no intuito de obter
a proteção e o favorecimento desta família.

3)
a) Simon Bolívar defendia a formação de uma federação de nações com as ex
colônias espanholas no intuito de fortalecer a América contra os interesses
estrangeiros, promovendo o crescimento e consolidação dos Estados independentes.
A frustração de Bolívar estava relacionada com as disputas de poder e a
preocupação maior com os interesses particulares em detrimento do interesse
público, fazendo com que os novos governantes acabassem por assumir o lugar da
Coroa espanhola e mantivessem a exploração da população.

b) Durante a ocupação francesa da Espanha (180814), as colônias gozaram de uma
relativa autonomia através do governo exercido pelas Juntas Governativas,
compostas por criollos (a elite econômica) e chapetones (pequena nobreza
espanhola). Após a restauração Bourbon em 1814, em virtude da repressão da
Coroa, a elite criolla foi responsável pela liderança do movimento de
independência, pois organizou o exército colonial formado pela população local e
recebeu apoio militar da Inglaterra para a sustentação da guerra e esta ajuda foi de
vital importância para a formação dos novos Estados, que seriam politicamente
livres, mas dependentes do capital estrangeiro investido principalmente pela
Inglaterra.

4)
a)

O quadro de Goya foi pintado no contexto da invasão francesa da Espanha durante as
guerras napoleônicas, entre 1808 e 1815. A pintura de Picasso foi realizada durante a
Guerra Civil Espanhola (19361939).

b)

Ao pintar a resistência espanhola contra os franceses, que, no quadro, são os
carrascos da população que recusa a dominação estrangeira, Goya exaltou a defesa
da liberdade e do direito de resistir a um regime autoritário, sinalizando a intensa
oposição dos espanhóis à dominação de Napoleão Bonaparte. Picasso retratou em seu
mural Guernica um manifesto contra a violência e a opressão, que naquele momento
se personificavam na ação do movimento golpista liderado pelo general Francisco
Franco, o qual buscava derrubar o governo de esquerda democraticamente eleito pela
nação espanhola.O tema foi um cruel massacre dos opositores ao golpe pelas forças
franquistas, as quais foram auxiliadas por Hitler e Mussolini, mas ganhou um caráter
mais amplo: a defesa da paz, da liberdade e da dignidade humana.

5)
a) A ONU foi criada em 1947, depois da Conferência de São Francisco e tinha por
objetivo ajudar a comunidade internacional na preservação da paz e da convivência
harmoniosa entre os povos, especialmente com os desdobramentos da II Guerra
Mundial que deixaram uma triste herança para a Humanidade. A aprovação da Carta
dos Direitos Humanos teve o intuito de evitar que os valores universais como a
defesa da vida, liberdade, ética, tolerância, família e outros fossem destruídos de
maneira vil e cruel como ocorrera durante a guerra.
b) Muitos países não se esforçam para que todos os seus cidadãos tenham seus
direitos reconhecidos e preservados, pois interesses de natureza política e econômica
se tornaram mais importantes e dessa forma, favoreceram a formação de regimes
autoritários ou ditatoriais que perseguiram e mataram seus opositores tolhindo a
liberdade de expressão e pensamento. No entanto, em países tidos como
democracias, respaldadas pelo Estado de Direito,alguns governos não permitem o
pleno acesso de seus cidadãos ao cumprimento da Carta dos Direitos Humanos.
As ditaduras da America Latina nos anos 60 aos 80 ou ainda vigentes em alguns
países da África e Ásia são exemplos de desrespeito à causa Humanitária, bem como
a postura hipócrita dos EUA em seu próprio território ou regiões que exerce o papel
de interventor como o Afeganistão ou Iraque. No caso do Brasil, ainda temos muito
para avançar para que os Direitos Humanos sejam conhecidos e respeitados, seja
pelo Estado, seja pelo cidadão.

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Química / Pr ofessor Hamilton Bigatão
Questão 1
A figura abaixo apresenta cinco dos vinte aminoácidos essenciais.
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Os aminoácidos são unidades básicas fundamentais para a existência da vida, uma
vez que ligamse entre si formando as proteínas constituintes dos seres vivos. A
reação de formação do dipeptídeo glyala é apresentada a seguir:
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a) Quatro dos cinco aminoácidos apresentados apresentam centro quiral. Qual o único
que não possui?
b) Dê a fórmula estrutural do tripeptídeo asnsergln. Indique as ligações peptídicas e
responda: quantas moléculas de água são produzidas na formação de 1 mol deste
tripeptídeo a partir dos aminoácidos correspondentes?

Questão 2
A dimerização do etileno apresenta constante de equilíbrio igual a 4, a certa
temperatura. Para este equilíbrio, nesta temperatura:
a) escreva a expressão da constante de equilíbrio
b) calcule a concentração de todas as espécies envolvidas no equilíbrio, quando se
colocam, inicialmente, 10 mols de etileno em um recipiente fechado de 1 L.
c) calcule o grau de equilíbrio para a situação descrita no item b.

Questão 3
O processo HaberBosch, um dos mais utilizados para a obtenção de amônia sintética,
conforme equação dada abaixo, utiliza temperatura na faixa de 550 °C e pressão de
200 atm.
Fe
N2 (g) + 3 H2 (g) D 2 NH3 (g)

∆H <0

Sabendo disso, perguntase:
a) Qual a função do Fe nessa reação?
b) O que deve acontecer com o equilíbrio dessa reação caso a mesma seja realizada
em:
I) Temperaturas maiores que 550 °C? Explique sua resposta.
II) Pressões maiores que 200 atmosferas? Explique sua resposta.

Questão 4
O oxicloreto de fósforo, POCl 3 é um composto muito reativo, que pode ser utilizado na
produção de compostos organofosforados.
a) Uma molécula de POCl 3 reage com três moléculas de água formando uma molécula
de um ácido e três de outro ácido inorgânico. Sabendo disso, equacione esta reação.
b) Foram colocadas 5,37 gramas de oxicloreto de fósforo para reagir com excesso de
água. Quantas gramas do ácido mais forte entre os produzidos são formadas? DADO:
Massas molares (g.mol1): P=31; O=16; H=1; Cl=35,5.

Questão 5
Acetileno pode ser usado como combustível em maçaricos, uma vez que sua chama é
extremamente quente (3000 °C). Do ponto de vista industrial, a partir dele podese
obter uma infinidade de outros compostos usados para fabricar plásticos, tintas,
adesivos, fibras têxteis, etc. Ele pode ser obtido a partir da seguinte seqüência de
reações:
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)
CaO (s) + 3 C (graf) → CaC2 (s) + CO (g)
CaC2 (s) + 2 H2O (l) → Ca(OH)2 (aq) + C2H2 (g)
a) O acetileno na forma gasosa é bastante instável e susceptível a explosões. Sua
estabilização pode ser obtida pela sua solubilização em acetona. Qual é a
característica que faz com que o acetileno seja solúvel em acetona e não em água?
Justifique.
b) Indique, dentre as substâncias participantes do processo de síntese do acetileno,
uma substância polar, uma substância apolar e um composto iônico.

Gabar ito / Respostas esper adas
1)

2)

3)

4)

5)

Simulado da 2.ª fase da Fuvest

Cur sinho da Poli
Física / Pr ofessor Bassam Fer dinian
Olá, caros estudantes
Você já passou pela primeira seleção da FUVEST; agora, está ansioso, num verdadeiro
jogo de “adivinhação” para acertar os conteúdos da segunda fase.
Pois bem, longe de ser uma bola de cristal, mas, baseados em anos de experiência na
resolução e análise dos principais vestibulares do país, a equipe de professores do Cursinho da
Poli selecionou assuntos que têm sido explorados nos últimos anos, independente do formato
da prova, que mudou a partir de 2010, mas que mantém o mesmo nível de questões.
Como novidade, o aumento do número de boxes “note e adote”, que traz informações
úteis como dados do problema (para “despoluir” o enunciado) e algumas expressões
matemáticas para o cálculo das grandezas solicitadas (mais conhecidas pelo nome pejorativo
“fórmulas”), mas, que auxiliam os alunos que não tiveram contato com determinado
conteúdo, mas, sabe interpretar o que se pede, assim como manusear as grandezas
envolvidas.
E para reforçar, é sempre bom lembrar o vestibulando que, devido ao número
reduzido de questões, a banca elaboradora costuma cobrar dois ou mais assuntos numa única
questão.

CINEMÁTICA
Foi uma surpresa a ausência de uma tradicional questão de cinemática na primeira
fase, assim, espera‐se que o assunto seja abordado no segundo dia da segunda fase. Abaixo,
dois exemplos. No primeiro, o assunto é cobrado sem ligação com outros conteúdos. A
segunda traz a cinemática acrescida da dinâmica (cálculo de forças) e potência.
1) Um carro trafega por uma rua de uma cidade, com velocidade constante de 72
km/h, nas proximidades de um semáforo. A situação está ilustrada na figura a seguir.

No momento em que o carro encontra‐se a uma distância de 65 m do semáforo, o
sinal muda de verde para amarelo, mantendo‐se assim por 2,5 s. O tempo de reação do
motorista do carro é de 0,5 s e a máxima aceleração (em módulo) que o carro pode atingir é de
4 m/s2. Sabendo‐se que tempo de reação é o tempo que o motorista leva para ver a mudança
de cor no semáforo, tomar uma decisão e pisar no freio, responda:
a) O motorista conseguirá parar o carro, utilizando‐se de sua máxima aceleração, antes
de chegar ao semáforo?
b) Se ao ver o sinal mudar de verde para amarelo, o motorista acelerar o carro,
passando pelo sinal amarelo; determine se ele conseguirá atravessar o cruzamento de 5 m,
antes do sinal ficar vermelho.

2) Um potente carro importado parte do repouso e, após percorrer duas quadras,
atinge outro veículo, que cruzava seu caminho, causando um grave acidente. Segundo perícia
realizada no local do acidente, a velocidade do primeiro veículo era de 150 km/h (40 m/s)
durante o impacto, fato contestado pelo advogado do condutor, que alega ser impossível
atingir tal velocidade no curto espaço de duas quadras. Consultando o manual do veículo,
pode‐se ler que, da imobilidade até atingir 100 km/h (28 m/s), bastam 3,5 segundos numa
superfície plana (como no caso do acidente).
a) Verifique se a argumentação do advogado de defesa procede.
b) Se a colisão durou 0,5 s até o completo repouso, calcule a força média exercida
sobre o primeiro veículo.
c) Calcule a potência, em cV, desenvolvida por esse veículo durante a aceleração de
zero a 100 km/h, considerando que a pista é horizontal.

CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO E CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
MECÂNICA
A já conhecida frase de Lavoisier, “na vida nada se cria, tudo se transforma”, na versão
explicativa de movimentos é tema explorado em todos os vestibulares. A FUVEST gosta de
associá‐la à conservação da quantidade de movimento.
3) Um bloco A, de massa 4 kg, apresenta uma velocidade horizontal de 4 m/s em um
piso onde o atrito pode ser desprezado, colide com um corpo B, de massa 10 kg, inicialmente
em repouso e suspenso por um fio de comprimento L, como mostra a figura a abaixo:

Sabendo‐se que a esfera atinge a altura máxima h = 0,8 m após a colisão e que as
forças de atrito e resistência do ar podem ser desprezadas, determine (adote g = 10 m/s2):
a) O módulo da velocidade do corpo B logo após a colisão;
b) O módulo da velocidade do corpo A após a colisão.

CALORIMETRIA
Outra ausência na primeira fase. É tema bastante recorrente. Segue uma amostra de
situação que une atualidade, contextualização e criatividade.

4) Uma das formas de economizar combustíveis fósseis encontradas por civilizações
que habitam regiões com grande incidência solar é usar forno solar. O caso mais simples desse
utensílio consiste numa superfície espelhada, em forma de parábola, que, apontada para o sol,
desvia a radiação para o foco da parábola, onde fica o suporte para as panelas que serão
aquecidas para cozer os alimentos.

a) Faça um esquema do forno solar descrito.
b) Considere que a incidência solar seja de 400 W/m e que toda essa energia, desviada
pelo forno, seja absorvida por uma panela de alumínio que contém 1 litro de água,
inicialmente a 20 C. Em quanto tempo esse líquido atingirá o ponto de ebulição?
2
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ELETRODINÂMICA
Um circuito elétrico é sempre bem‐vindo e envolve, geralmente, a primeira lei de Ohm
e cálculo de potência elétrica.
5) A figura a seguir representa o circuito elétrico de uma cozinha residencial. A
diferença de potencial entre dois fios do tipo F (fase) é de 220 V; entre um fio F e outro N
(neutro), tem‐se 110 V. Os fusíveis limitam a intensidade da corrente em cada trecho do
circuito. Determine:
a) a potência máxima de um equipamento elétrico que pode ser ligado na tomada T
simultaneamente com os demais aparelhos.
b) a capacidade do fusível que deve ser instalado no circuito da torneira elétrica: 5 A,
10 A ou 15 A.
c) a potência da torneira elétrica se, por engano, for instalada entre os fios F e N.

Note e adote
Potência da lâmpada L: 100 W
Potência da geladeira G: 400 W
Potência da torneira elétrica TE: 2.400 W

FÍSICA MODERNA
Embora o tema assuste muitos alunos, o assunto é cobrado de forma muito leve, em
que as expressões necessárias para resolução são fornecidas.
6) Um experimento realizado no Cern afirma ter capturado neutrinos que quebraram o limite
de velocidade mais fundamental do universo. As partículas atômicas fantasmagóricas parecem
ter viajado mais depressa que a luz de um laboratório de física de partículas próximo a
Genebra, na Suíça, até um detector1 na Itália.
“Se for verdade, é fantástico. Isso abalará os fundamentos da física”, disse Stephen Park, do
Fermilab, em Batavia, Illinois. “Mas nós ainda precisamos confirmar essa descoberta”.
Os neutrinos são partículas subatômicas quase sem massa, notoriamente conhecidas por não
interagir com outras formas de matéria. Um experimento chamado Opera (Oscilation Project
with Emulsion‐tRacking Appartus) enviou feixes de neutrino do acelerador de partículas no
Cern a um detector localizado na caverna de Gran Sasso, na Itália, a 730 km.
http://cienctec.com.br/wordpress/?p=19262 (acesso: 3 nov. 2011) (adaptado)
Ao contrário de Newton e Galileu, que afirmavam que o tempo é absoluto (não depende do
referencial), as teorias de Albert Einstein afirmam que o tempo é relativo e que o único
elemento que não depende de referencial é a velocidade da luz.
Uma pessoa ou um objeto viajando a velocidades relativamente grandes (próximas à da luz)
“vê” o tempo passar mais lentamente. Assim, se o experimento for comprovado, um dos
pilares da Física Moderna deve ser revisto, e talvez surjam novas teorias.
A equação que permite calcular o tempo em relação à velocidade da luz é:

Em que Δt1 é o intervalo de tempo para o corpo viajando a velocidade v em relação à
Terra, Δt2 é o intervalo de tempo em relação à Terra e c, a velocidade da luz. Considere que um
astronauta viaja num foguete por dois anos, a 80% da velocidade da luz. Quanto tempo uma
pessoa na Terra, deve aguardar, até seu retorno?

RESOLUÇÃO
1)

2)

3)

4)

5)
a) Da figura 1, vemos que f = 5,0 cm. Na situação da figura 2, tem‐se:

b)

6)

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Geogr afia / Pr ofessor Andr é Guibur
1) A charge abaixo denuncia um dos maiores problemas da atualidade: o desmatamento.

A destruição dos grandes domínios florestais do planeta não significa apenas o risco de
se extinguirem diversas espécies animais e vegetais, boa parte delas ainda sequer
conhecidas e catalogadas pela ciência, o desmatamento em grande escala pode trazer
uma série de outras consequências ambientais.
a) Cite duas outras possíveis consequências ambientais provocadas pelo desmatamento.
b) Quais são as mudanças propostas no Código Florestal Brasileiro apontadas por
ambientalistas como prejudiciais para a conservação das florestas no país?
2) A Usina Hidroelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, projetada para ser a terceira
maior usina do mundo com potência instalada de 11.233MW, é uma das principais
obras do governo federal no setor energético. É também uma das mais polêmicas,
despertando a oposição de movimentos sociais e de ambientalistas dentro e fora do
Brasil. O projeto atual prevê um reservatório bem menor que o do projeto original, da
década de 1970, fazendo com que a produção de energia fique condicionada à vazão
real do rio.
a) Quais podem ser os impactos sociais e ambientais provocados pela construção da
hidrelétrica?

b) Conforme o enunciado, a quantidade de energia gerada em Belo Monte deverá oscilar
durante o ano, já que ficará condicionada à vazão real do rio. Explique esse fato e
identifique o período do ano em que a produção poderá ser maior.
3) Durante o ano de 2011 aconteceram diversos movimentos sociais marcados pela
contestação de modelos políticos e econômicos em várias partes do mundo. O ano
começou com a “Primavera Árabe” abalando o norte da África e o Oriente Médio, e vai
chegando ao seu final com os movimentos de ocupação das ruas e das cidades
promovidos pelas populações dos mais diferentes países, como Estados Unidos,
Inglaterra, Israel, entre outros.
a) Explique o papel da internet e das redes sociais nesses movimentos.
b) Diferencie, quanto aos objetivos dos manifestantes, o movimento que ficou
conhecido como “Primavera Árabe” do movimento de ocupação das ruas e de locais
públicos em países como Estados Unidos e Inglaterra.

4) “As regiões metropolitanas são estruturas territoriais especiais, formadas pelas
principais cidades do país e pelas aglomerações a elas conurbadas. Tais estruturas
configuram unidades de planejamento integrado do desenvolvimento urbano”.
Araújo e Magnoli, Geografia. A construção do mundo. Ed. Moderna, São
Paulo, 2005.

O mapa a seguir mostra as três regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, cuja
integração funcional e infraestrutural produziu a primeira macrometrópole do
Hemisfério Sul:

a) Identifiqueas de acordo com os números.
b) Explique o que são aglomerações conurbadas.

5) A produção e o uso da energia nuclear continua sendo um assunto bastante polêmico.
Os riscos de acidentes com vazamento de material radioativo, como ocorreu na Usina de

Fukushima, no Japão, no início do ano, é um dos pontos a provocar debates. Além
disso, alguns países são acusados pela ONU e pelas potências de manter programas
nucleares voltados para a produção de armas, não reconhecendo ou desrespeitando o
Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).
a) Apresente duas vantagens e duas desvantagens da energia nuclear.
b) Quais são os objetivos do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)?

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Gabar ito / Respostas esper adas
1)
a) Pode ser citadas a degradação dos solos com o avanço da erosão e as alterações no
clima local, como elevação da temperatura e diminuição da umidade.
b) Os pontos considerados negativos para a conservação presentes no novo código
florestal são: a redução das áreas de preservação permanente, como topos de morros e
matas ciliares, o fim da obrigatoriedade de manter reservas legais nas pequenas
propriedades e a regularização dos desmatamentos ilegais realizados até 2008.

2)
a) Os impactos sociais estão relacionados ao deslocamento de populações afetadas pela
obra, como povos indígenas e ribeirinhos; os impactos ambientais se relacionam às
alterações no curso do rio Xingu e à inundação de áreas da floresta, que representam
riscos para a biodiversidade.
b) A vazão do rio oscila durante o ano porque está condicionada ao regime de chuvas,
que são mais intensas durante o verão, período das cheias, quando a usina poderá operar
com maior capacidade de produção.

3)
a) A internet e as redes sociais como o twitter e o facebook foram importantes
instrumentos de informação e de mobilização utilizados para organizar manifestações
populares em vários países.
b) O que ficou conhecido como “Primavera Árabe” foram diversas mobilizações
populares contra regimes ditatoriais estabelecidos em países do norte da África e do
Oriente Médio, que resultaram na queda de governantes em alguns desses países e na
instalação de crises políticas em outros. Os movimentos de ocupação observados em
Nova Yorque (occupy wall street) e outras cidades do mundo são protestos contra a
influência e o poder das grandes corporações nos governos e nas sociedades. São
marcados por muitas críticas à desregulamentação econômica e à piora nas condições de
vida nos países ricos, frutos das políticas neoliberais.

4)
a) 1 – Região Metropolitana de São Paulo
2 – Região Metropolitana de Campinas
3 – Região Metropolitana da Baixada Santista
b) Aglomerações conurbadas são áreas urbanas formadas pela junção física de duas ou
mais cidades devido ao seu crescimento horizontal, com a integração funcional de suas
infraestruturas.

5)
a) Podem ser citados: Vantagens: possibilidade de produzir muita energia com pouco
combustível; pode ser construída próxima das áreas de maior consumo de energia.
Desvantagens: elevado custo da energia; risco de acidentes com vazamento de material
radioativo para a atmosfera; problemas para o armazenamento de resíduos tóxicos.
b) O Tratado de Não Proliferação Nuclear se propõe a impedir que surjam novos países
detentores de armas nucleares e que haja uma cooperação internacional que garanta o
uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos, através da fiscalização de instalações
nucleares pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à Organização
das Nações Unidas (ONU).

Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Cur sinho da Poli
Biologia / Pr ofessor Edson Futema
Questão 1
De acordo com recentes pesquisas foram identificadas duas novas espécies de lagartos
habitantes da caatinga nordestina, mas separadas pela foz do rio São Francisco (figura
1), a Eurolophosaurus amathites (figura 2) e a Eurolophosaurus divaricatus (figura 3).
Nesses estudos foram constatadas divergências morfológicas e também genéticas entre
as duas espécies.

(www.skyscrapercity.com, consulta em 03/12/2011)
Figura 1 – Foz do rio São Francisco que corta os estados de Sergipe e Alagoas. Estudos
geológicos estimam que o rio superou as serras do estado da Bahia e avançou para o
mar há 12 mil anos, final do período da última glaciação.

Figura 2 – Eurolophosaurus amathites

Figura 3 – Eurolophosaurus divaricatus
1

Fontes consultadas:
E. amathites agus.camacho@gmail.com  reptiledatabase.reptarium.cz, em 03/12/2011
E. divaricatus M. Teixeira Jr.  calphotos.berkeley.edu/cgi/img, em 03/12/2011

a) Cite e explique, de acordo com o modelo cladogênico, os fatores que levaram a
formação das duas espécies de lagartos.
b) Darwin relatou em seus estudos a ancestralidade para explicar a diversidade de
espécies biológicas na Terra e procurava representálas através de uma árvore conhecida
como filogenética. Hoje, as pesquisas, dentre outras, na área da paleontologia,
embriologia, fisiologia e anatomia comparadas e da biologia molecular em particular a
do DNA reforçam como sendo correta a tese de Darwin.
Suponha, então, que exames de DNA de três espécies de lagartos revelaram a seguinte
sequência de trechos:
 Espécie W: AAATGACCA
 Espécie Y: AATTGACAT
 Espécie Z: AAATCACCA
Usando os dados fornecidos acima, indique na folha de resposta a relação de parentesco
entre as espécies W, Y e Z.

Questão 2
Leia os trechos dos textos a seguir.
“Energia luminosa ou energia da luz é uma parcela limitada da energia eletromagnética,
conhecida como ‘luz visível’, e está compreendida entre as freqüências do vermelho e
do violeta. É exatamente a freqüência da cor que identifica o tipo ou a qualidade de
energia que um raio luminoso possui.”
www.klickeducação.com.br, em 04/12/2011
“Luz do Sol
Luz do Sol
Que a folha traga e traduz
Em ver de perto, em graça
Em vida, em força, em luz...”
Luz do Sol de Caetano Veloso
“A fonte última de energia para todos os ecossistemas naturais é o Sol.”
Curtis, Helena. Biologia . GuanabaraKoogan, 2ª. edição 1977, p.708
a) Explique, sucintamente, o que acontece com a energia luminosa
 na floresta amazônica;
 num campo de pastagem de gado;
 no mar.
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b) Escolha um ambiente da questão anterior e construa uma cadeia alimentar com até 5
níveis tróficos (4ª. ordem).

Questão 3
Observe a figura a seguir.

(www.flickriver.com/photos/tags/biophotos)
a) Que estrutura celular comumente presente nas folhas são mostradas na figura e qual
a sua função?
b) Explique, sucintamente, de que forma a estrutura celular da figura contribui para
equilibrar o clima global.

Questão 4
“O albinismo é uma condição rara, em que ocorre uma ausência completa de melanina
(pigmento castanho formado em células especializadas da pele, os melanócitos). Os
albinos têm melanócitos, mas estes não são capazes de formar o pigmento, devido à
ausência de enzimas envolvidas no processo. No albinismo, a pele é brancorosada; o
cabelo é branco ou amarelo pálido, e os olhos não têm cor: a íris é azulada e
transparente. Os albinos apresentam fotofobia e defeitos de visão.”
Pessoa, O. F.; Otto, P. G.; Otto, P. A. Genética Humana , editora Francisco Alves 1984,
p. 80
Analise a seguir o heredograma de uma família em que aparecem duas crianças com
albinismo. Note o casamento consanguíneo.
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a) Por que o gene, existente na família, não se manifestou nos ancestrais destas
crianças?
b) Indique, na folha de resposta, os prováveis genótipos de todos os indivíduos
mostrados na genealogia.
Questão 5
Foram feitas medidas do plasma sanguíneo de duas mulheres (I e II) de dois hormônios
(A e B) produzidos nos ovários, de acordo com o gráfico abaixo.
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Hormônio A:
Hormônio B:
a) Identifique os hormônios A e B.
b) Qual das duas mulheres I ou II podese dizer que está grávida? Qual delas deverá
menstruar? Justifique as duas respostas.
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Simulado da 2.ª fase da Fuvest
Gabar ito / Respostas esper adas

Questão 1
a) O modelo cladogênico admite o surgimento de novidades evolutivas que podem ser
transmitidas hereditariamente entre os indivíduos de uma mesma população biológica,
consequentemente, aumenta a variação e pode tornálos mais adaptados no ambiente.
Os fatores envolvidos na formação de espécies são:
 o isolamento geográfico, uma barreira que separa uma população em duas, no caso o
rio São Francisco;
 a variação genética, devido à permutação genética, mutação ou a segregação
independente, e
 o isolamento reprodutivo, que é a incapacidade do cruzamento entre os indivíduos
das duas populações que ficaram separadas ao longo do tempo em produzirem
descendentes férteis.
b)

W

Z

Y

Ancestral comum
O exame do DNA das três espécies revela maior proximidade de parentesco entre W e
Z. A espécie Y possui maior diferença genética quando comparada com as outras duas,
daí mais distante do ponto de vista evolutivo, apesar do mesmo ancestral comum.
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Questão 2
a)
 Na floresta amazônica a energia luminosa é transformada em energia química pelo
processo da fotossíntese realizada pela grande diversidade de plantas que sustenta, por
sua vez, a elevada diversidade de animais.
 Num campo de pastagem as gramíneas ou o capim vai transformar a energia
luminosa em química pelo processo da fotossíntese na qual servirá como recurso
alimentar (e energético) somente para os bois ou as vacas, por exemplo.
 No mar o fitoplâncton também vai transformar a energia luminosa em química pelo
processo da fotossíntese e garantirá, assim, a sustentação – alimentar e energética ,
direta e indiretamente, de todos os outros animais marinhos.
b) Cadeias alimentares, exemplos
 floresta amazônica
ÁRVORE

INSETOS

SAPOS

COBRA

GAVIÃO

 campo de pastagem
CAPIM

BOI

HOMEM

 mar
FITOPLANCTON

LARVAS

PESCADAS

ATUNS

TUBARÕES

Questão 3
a) As estruturas mostradas são os estômatos. A função do estômato é promover as
trocas gasosas entre a planta e o ambiente, isto é, permitir a entrada do gás carbônico
na planta e a saída do gás oxigênio para a atmosfera.
b) A elevada concentração do gás carbônico na atmosfera devido principalmente à
queima de combustível fóssil gera o chamado efeito estufa e promove o aquecimento
do Planeta. A manutenção das florestas e o incremento de novas áreas verdes
contribuem, junto com o fitoplâncton, para a retirada desse excesso de Carbono na
atmosfera (através das válvulas estomáticas nas folhas das plantas) e tende a tornar
possível o equilíbrio do clima em escala global.
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Questão 4
a) A herança do albinismo é recessiva e só pode se manifestar em homozigose, por
isso, não afetou os indivíduos das gerações I, II e III, mas a combinação genética aa
herdada dos pais gerou crianças albinas (2 e 3) na geração IV.
b) Indicação dos genótipos possíveis na genealogia:
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Questão 5
a) Hormônios produzidos nos ovários: A, é o estrógeno, e B, é a progesterona.
O estrógeno determina o aparecimento das características sexuais secundárias da
mulher e a progesterona atua, junto com o estrógeno, na preparação da parede uterina
para receber o embrião.
b) A mulher I, conforme mostrado no gráfico, está grávida, pois os hormônios
ovarianos ainda encontramse em elevada concentração no sangue, estimulando o
desenvolvimento e a permanência do revestimento do útero, o endométrio, para
abrigar o embrião. Além disso, inibe a hipófise na liberação dos hormônios que
estimulam a ovulação, o folículo estimulante (FSH) e o luteinizante (LH).
A mulher II vai menstruar, pois não ocorreu a fecundação do óvulo pelo
espermatozoide. As baixas concentrações dos hormônios estrógeno e progesterona no
plasma determinarão a descamação do endométrio e sua saída como fluxo menstrual.
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