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A figura abaixo representa o ciclo da água na Terra.
Nela estão representados processos naturais que a
água sofre em seu ciclo. 

Com base no desenho, faça o que se pede:
a) Considerando que as nuvens são formadas por

minúsculas gotículas de água, que mudança(s) de
estado físico ocorre(m) no processo 1?

b) Quando o processo 1 está ocorrendo, qual o prin-
cipal tipo de ligação que está sendo rompi-
do/formado na água?

c) Cite pelo menos um desses processos (de 1 a 6)
que, apesar de ser de pequena intensidade, ocorre
no sul do Brasil. Qual o nome da mudança de esta-
do físico envolvida nesse processo?

Resolução

a) No processo 1 está ocorrendo a evaporação da
água, isto é, a passagem do estado líquido para o
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Vivemos em uma época notável. Os avanços da
ciência e da tecnologia nos possibilitam entender
melhor o planeta em que vivemos. Contudo, apesar
dos volumosos investimentos e do enorme esforço
em pesquisa, a Terra ainda permanece misteriosa. O
entendimento desse sistema multifacetado, físico-
químico-biológico, que se modifica ao longo do
tempo, pode ser comparado a um enorme quebra-
cabeças. Para entendê-lo, é necessário conhecer
suas partes e associá-las. Desde fenômenos inorgâ-
nicos até os intrincados e sutis processos biológi-
cos, o nosso desconhecimento ainda é enorme. Há
muito o que aprender. Há muito trabalho a fazer.
Nesta prova, vamos fazer um pequeno ensaio na
direção do entendimento do nosso planeta, a Terra,
da qual depende a nossa vida.
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estado gasoso e posterior condensação (liquefação)
do vapor d’água, formando as gotículas de água  nas
nuvens.

b) São rompidas as ligações de hidrogênio entre as
moléculas de água no estado líquido, no processo
de evaporação.

rompimento
H2O(l) → H2O(g)

de ligações

No processo de condensação as ligações de hidro-
gênio são formadas.

c) Processo 3; solidificação ou congelação.
No processo 3, temos a formação de neve ou gra-
nizo, que corresponde à passagem do estado líqui-
do para o estado sólido (solidificação ou congela-
ção).

Cerca de 90% da crosta e do manto terrestres são for-
mados por minerais silicáticos. Entender muitos pro-
cessos geoquímicos significa conhecer bem o com-
portamento dessas rochas em todos os ambientes.
Um caso particular desse comportamento na crosta é
a solubilização da sílica (SiO2) por água a alta tem-
peratura e pressão. Esse processo de dissolução pode
ser representado pela equação

SiO2(s) + 2H2O(aq) = H4SiO4(aq)

Em determinado pH a 300°C e 500 atmosferas, a cons-
tante de equilíbrio para essa dissolução, considerando
a água como solvente, é de 0,012.
a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio para

esse processo de dissolução.
b) Determine a concentração em g L–1 de H4SiO4

aquoso quando se estabelece o equilíbrio de dis-
solução nas condições descritas.

Resolução

a) É dada a equação química
SiO2(s) + 2H2O(aq) = H4SiO4(aq)
Considerando a água como solvente, temos a se-
guinte expressão para a constante de equilíbrio.
KC = [H4SiO4]

b) A 300°C e 500 atm, o valor do KC é 0,012.
Temos: KC = [H4SiO4] = 0,012 
[H4SiO4] = 0,012 mol . L–1

Cálculo da massa molar do H4SiO4:

M do H4SiO4 = [(4 x 1,0) + 28,0 + (4 x 16,0)]g . mol–1

M do H4SiO4 = 96,0 g . mol–1

Cálculo da quantidade em gramas de H4SiO4 em 1

litro de solução:
1 mol de H4SiO4 ––––––––– 96,0 g
0,012 mol de H4SiO4 ––––– x
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x = 1,15g
A concentração é 1,15 g . L–1

Na superfície da Terra, muitos minerais constituintes
de rochas sofrem transformações decorrentes das
condições superficiais determinadas pelas chuvas,
pelo calor fornecido pelo Sol e pela presença de maté-
ria orgânica. Por exemplo, minerais de composição alu-
mino-silicática poderão originar a bauxita (minério de
alumínio rico em Al2O3), ou então, laterita ferruginosa
(material rico em ferro), dependendo da retirada de síli-
ca e a conseqüente concentração seletiva de óxidos de
alumínio ou ferro, respectivamente. O gráfico repre-
senta as condições sob as quais se dá a solubilização
em água da sílica (SiO2) e da alumina (Al2O3) a partir
desses minerais, em função do pH.

a) Considerando o gráfico, diga que substância predo-
mina, em solução aquosa, sob as condições de
pH 3.

b) E sob as condições de pH 8, que substância predo-
mina em solução aquosa?

c) Em que faixa de pH a solubilização seletiva favorece
a formação de material residual rico em Al2O3? Jus-
tifique.

d) A espécie H4SiO4 formada na dissolução do SiO2,
que também pode ser escrita como Si(OH)4, em so-
lução aquosa, apresenta caráter ácido ou básico?
Justifique, usando as informações contidas no grá-
fico.

Resolução

a) A substância que predomina em solução aquosa em
pH 3 é Al2O3. Pelo gráfico, observamos que em pH
3 é pequena a solubilidade de SiO2, pois se trata de
um óxido ácido.

b) A substância que predomina em solução aquosa em
pH 8 é SiO2 . Pelo gráfico, observamos que a solu-
bilidade do SiO2 é bem maior que a do Al2O3 .

c) Para que o material sólido seja rico em Al2O3, esta
substância deve apresentar baixa solubilidade. A
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faixa de pH > 4 e pH < 10 mostra que a solubilida-
de de Al2O3 é pequena.

d) A espécie H4SiO4 apresenta caráter ácido, pois a
solubilidade do SiO2 aumenta com o pH.
SiO2 + 2H2O = H4SiO4
O H4SiO4 é neutralizado em meio básico, facilitando
a dissolução do SiO2 . Portanto, o H4SiO4 tem cará-
ter ácido.
Nota: No item c, provavelmente, a banca examina-
dora considerará corretas as respostas: 5 a 9; 6 a 8.

As condições oxidativas/redutoras e de pH desem-
penham importantes papéis em diversos processos
naturais. Desses dois fatores dependem, por exemplo,
a modificação de rochas e a presença ou não de deter-
minados metais em ambientes aquáticos e terrestres,
disponíveis à vida. Ambos os fatores se relacionam for-
temente à presença de bactérias sulfato-redutoras
atuantes em sistemas anaeróbicos. Em alguns sedi-
mentos, essas bactérias podem decompor moléculas
simples como o metano, como está simplificadamente
representado pela equação abaixo:

CH4 + H2SO4 = H2S + CO2 + 2 H2O

a) Considerando o caráter ácido-base dos reagentes e
produtos, assim como a sua força relativa, seria
esperado um aumento ou diminuição do pH da solu-
ção onde a bactéria atua? Justifique.

b) Nas condições padrão, esse processo seria endo-
térmico ou exotérmico? Justifique com o cálculo da
variação de entalpia dessa reação nas condições
padrão.

Dados:

Entalpias padrão de formação em kJ mol–1: CH4 = – 75;
H2SO4 = – 909; H2S = – 21; CO2 = – 394; H2O = – 286.

Resolução

a) Analisando a reação
CH4 +  H2SO4 =  H2S + CO2 + 2H2O

reagentes produtos
entre os reagentes, temos um ácido forte (H2SO4)
transformando-se em ácidos fracos (H2S e H2CO3).
Logo, o meio irá ficar menos ácido e o pH au-
mentará.

b) CH4 +   H2SO4 =  H2S   +   CO2 +   2H2O
– 75kJ    – 909kJ    – 21kJ     – 394kJ  2 . (–286kJ)

∆H = HP – HR
∆H = (– 21 – 394 – 572) – (– 75 – 909)
∆H = ( – 987) – (– 984)
∆H = – 987 + 984

, logo a reação será exotérmica.∆H = – 3kJ/mol

4

UUUU NNNN IIII CCCC AAAA MMMM PPPP ----     (((( 2222 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))     JJJJ aaaa nnnn eeee iiii rrrr oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

A matéria orgânica viva contém uma relação 14C / 12C
constante. Com a morte do ser vivo, essa razão vai se
alterando exponencialmente com o tempo, apresen-
tando uma meia-vida de 5600 anos. 
Constatou-se que um riacho, onde ocorreu uma gran-
de mortandade de peixes, apresentava uma quantida-
de anômala de substâncias orgânicas. Uma amostra da
água foi retirada para análise. Estudando-se os resul-
tados analíticos referentes à relação 14C / 12C, con-
cluiu-se que a poluição estava sendo provocada por
uma indústria petroquímica e não pela decomposição
natural de animais ou plantas que tivessem morrido re-
centemente.
a) Como foi possível, com a determinação da relação

14C / 12C, afirmar com segurança que o problema
tinha se originado na indústria petroquímica?

b) Descreva, em poucas palavras, duas formas pelas
quais a presença dessa matéria orgânica poderia ter
provocado a mortandade de peixes.

Resolução

a) A mortandade recente de animais ou plantas prati-
camente não alteraria a relação 14C / 12C, já que a
meia-vida é de 5600 anos. Pode-se afirmar que a
poluição foi provocada pela indústria petroquímica,
pois nestas condições a relação 14C / 12C diminui. A
adição de matéria orgânica de origem fóssil aumen-
ta a porcentagem de C-12 no riacho.

b) A mortandade de animais ou plantas poderia ter sido
causada pela diminuição de oxigênio no riacho. Essa
diminuição é devida ao consumo de oxigênio pela
decomposição da matéria orgânica (aumenta a
DBO, demanda bioquímica de oxigênio) e pelo fato
de derivados do petróleo serem menos densos que
a água e insolúveis em água, impedindo a entrada
de luz e oxigênio no riacho. Além disso, a decom-
posição da matéria orgânica pode variar o pH e
esses derivados podem agir diretamente sobre os
peixes.

A síntese de alimentos no ambiente marinho é de vital
importância para a manutenção do atual equilíbrio do
sistema Terra. Nesse contexto, a penetração da luz na
camada superior dos oceanos é um evento funda-
mental. Ela possibilita, por exemplo, a fotossíntese,
que leva à formação do fitoplâncton, cuja matéria orgâ-
nica serve de alimento para outros seres vivos. A equa-
ção química abaixo, não-balanceada, mostra a síntese
do fitoplâncton. Nessa equação o fitoplâncton é repre-
sentado por uma composição química média.

CO2 + NO3
– + HPO4

2– + H2O + H+ = 

= C106H263O110N16P + 138 O2

a) Reescreva essa equação química balanceada.

6
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b) De acordo com as informações do enunciado, a for-
mação do fitoplâncton absorve ou libera energia?
Justifique.

c) Além da produção de alimento, que outro benefício a
formação do fitoplâncton fornece para o sistema
Terra?

Resolução

a) Dada a equação não-balanceada:

xCO2 + yNO3
– + zHPO4

2–
+ wH2O + vH+ =

= 1C106H263O110N16P + 138O2

Cálculo para o carbono: x = 106

Cálculo para o nitrogênio: y = 16

Cálculo para o fósforo: z = 1

Cálculo para o oxigênio: 2x + 3y + 4z + w = 110 + 276

2 . 106 + 3 . 16 + 4 . 1 + w =

386

212 + 48 + 4 + w = 386 ⇒ 
⇒ w = 122

Cálculo para o hidrogênio: z + 2w + v = 263 ∴ v = 18
Equação balanceada:

106CO2 + 16NO3
– + 1HPO4

2–
+ 122H2O + 18H+ =

= 1C106H263O110N16P + 138O2

b) A formação do fitoplâncton absorve energia, pois
necessita da penetração de luz solar.

c) Produção do gás oxigênio (O2) e consumo de CO2.

É voz corrente que, na Terra, tudo nasce, cresce e
morre dando a impressão de um processo limitado a
um início e a um fim. No entanto, a vida é permanente
transformação. Após a morte de organismos vivos, a
decomposição microbiológica é manifestação de am-
pla atividade vital. As plantas, por exemplo, contêm lig-
nina, que é um complexo polimérico  altamente hidro-
xilado e metoxilado, multi-ramificado. Após a morte do
vegetal, ela se transforma pela ação microbiológica.
A substância I, cuja fórmula estrutural é mostrada no
esquema abaixo,  pode ser considerada como um dos
fragmentos de lignina. Esse fragmento pode ser meta-
bolizado por certos microorganismos, que o transfor-
mam na substância II.
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a) Reproduza a fórmula estrutural da substância II no
caderno de respostas, identifique e dê os nomes de
três grupos funcionais nela presentes.

b) Considerando as transformações que ocorrem de I
para II, identifique um processo de oxidação e um
de redução, se houver.

Resolução

a)

1 – carboxila – função ácido carboxílico
2 – carbonila – função cetona
3 – grupo da função éter
4 – hidroxila – função fenol

b) Temos duas oxidações e uma redução.
H O
| oxidação

H — C — OH  → C

| |
OH

álcool ácido carboxílico

| oxidação |
H — C — OH  → C = O

| |
álcool cetona

| redução |
H — C — OH  → H — C — H

| |
álcool

C

C = O

CH2

OH
O — CH3

O

OH
1

2

3

4
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Existem várias hipóteses quanto à origem da Terra e
sobre os acontecimentos que geraram as condições
físico-químico-biológicas dos dias de hoje. Acredita-se
que o nosso planeta tenha se formado há cerca de
4550 milhões de anos. Um dos estágios, logo no início,
deve ter sido o seu aquecimento, principalmente pela
radioatividade. A figura mostra a produção de energia a
partir de espécies radioativas e suas abundâncias
conhecidas na Terra.

a) Quantas vezes a produção de energia radiogênica
(radioativa) era maior na época inicial de formação da
Terra, em relação aos dias atuais? 

b) Quais foram os dois principais elementos respon-
sáveis pela produção de energia radiogênica na
época inicial de formação da Terra? 

c) E nos dias de hoje, quais são os dois principais ele-
mentos responsáveis pela produção dessa energia?

Resolução

a) Pelo gráfico, observamos que no tempo 0 (zero), a
energia total produzida vale 9,5 unidades arbitrárias.
No tempo 4550 milhões de anos (4,55 bilhões de
anos), a energia total vale aproximadamente 1,8 uni-
dades arbitrárias. Logo, a relação de produção de
energia inicial na formação da Terra em relação aos
dias atuais será:

≅ ≅ 5,3

b) Pelo gráfico, no tempo 0 (zero), os dois principais
elementos radioativos responsáveis pela produção
de energia são:

Urânio: ( 235U → 4 unidades arbitrárias e 238U →

1,7 unidades arbitrárias) e potássio (40K → 3,3 uni-

dades arbitrárias).

9,5
––––––

1,8

E0
––––––
Eatual
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c) Nos dias de hoje (4,55 bilhões de anos), os princi-

pais elementos responsáveis pela produção de

energia radiogênica são urânio ( 238U→ 1 unidade

arbitrária; 235U → ≅ 0 unidade arbitrária) e tório

( 232Th → 0,8 unidade arbitrária).

Coincidentemente, duas equipes independentes de
geólogos brasileiros encontraram dois meteoritos. Um
foi encontrado em Cabaceiras, Paraíba, na região do
polígono das secas e o outro em São Félix do Xingu, na
Amazônia. Os dois eram, essencialmente, constituídos
por ferro metálico. Um deles (A), no entanto, apre-
sentava uma película de Fe2O3.H2O de 300 x 10–6 m
de espessura, enquanto que o outro (B) apresentava
uma superfície pouco alterada. Suspeita-se que ambos
tiveram a mesma origem, tendo, portanto, a mesma
composição química original. O gráfico abaixo repre-
senta a formação de Fe2O3.H2O em função do tempo,
em presença de ar atmosférico com umidades rela-
tivas diferentes.

a) Qual dos meteoritos, A ou B, caiu na região do Xin-
gu? Justifique.

b) Escreva a equação química que representa a forma-
ção da substância que recobre a superfície do
meteorito.

c) Há quanto tempo, pode-se estimar, caiu na Terra o
meteorito que foi encontrado oxidado?

Resolução

a) Meteorito A. Em São Félix do Xingu, a umidade rela-
tiva do ar é maior que em Cabaceiras, facilitando a
oxidação do ferro.

b) A equação química do processo:
2Fe(s) + 3/2O2(g) + H2O(l) → Fe2O3 . H2O(s)

c) Pelo gráfico, podemos estimar o tempo de queda
do meteorito A em aproximadamente 8,5 anos.
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O nitrogênio é importantíssimo para a vida na Terra. No
entanto, para que entre nos ciclos biológicos é funda-
mental que ele seja transformado, a partir da at-
mosfera, em substâncias aproveitáveis pelos orga-
nismos vivos. O diagrama abaixo mostra, de modo
simples, o seu ciclo na Terra. Os retângulos repre-
sentam os reservatórios naturais contendo quan-
tidades de compostos de nitrogênio. No diagrama es-
tão representados os processos envolvidos, as quan-
tidades totais de nitrogênio e, em cada retângulo, as
espécies predominantes.

a) Quais dos processos representam oxidação de uma
espécie química em outra?

b) Em qual espécie química desse ciclo o nitrogênio
apresenta o maior número de oxidação? Qual é o
seu número de oxidação nesse caso? Mostre como
chegou ao resultado.

c) Qual é o número total de moles de átomos de nitro-
gênio no sistema representado?

Resolução

a) Os processos que representam oxidação são:

0 5+
fixação II N2 → NO–

3

| 3–               5+
nitrificação — C — NH2 → NO–

3
|

| 3–                 0
decaimento — C — NH2 → N2

|

b) A espécie na qual o nitrogênio apresenta maior nú-

mero de oxidação é NO–
3 (numero de oxidação = + 5)

x 2– 
N O–

3

x – 6 = – 1   ∴ x = + 5

c) 5,6 . 1020 mol + 1,0 . 1016 mol + 1,0 . 1017 mol

N2 NO3
– –NH2

10
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56000 . 1016 mol + 1,0 . 1016 mol + 10 . 1016 mol =

= 56011 . 1016 mol

≅ 5,6 . 1020 mol de N

A Terra é um sistema em equilíbrio altamente com-
plexo, possuindo muitos mecanismos auto-regulados
de proteção. Esse sistema admirável se formou ao
longo de um extenso processo evolutivo de 4550 mi-
lhões de anos. A atmosfera terrestre é parte integrante
desse intrincado sistema. A sua existência, dentro de
estreitos limites de composição, é essencial para a
preservação da vida. No gráfico abaixo, pode-se ver a
abundância relativa de alguns de seus constituintes
em função da altitude. Um outro constituinte, embora
minoritário, que não se encontra na figura é o ozônio,
que age como filtro protetor da vida na alta atmosfera.
Na baixa atmosfera, a sua presença é danosa à vida,
mesmo em concentrações relativamente baixas.

a) Considerando que o ozônio seja formado a partir da
combinação de oxigênio molecular com oxigênio
atômico, e que este seja formado a partir da decom-
posição do oxigênio molecular, escreva uma
seqüência de equações químicas que mostre a for-
mação do ozônio.

b) Tomando como base apenas o gráfico e as reações
químicas citadas no item a, estime em que altitude
a formação de ozônio é mais favorecida do ponto de
vista estequiométrico. Justifique.

Resolução

a) A seqüência de equações que mostram a formação
do ozônio é:
Etapa I: decomposição do oxigênio molecular

O2 → 2O

Etapa II: combinação do oxigênio molecular com o
oxigênio atômico.

O2 + O → O3

11
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b) Pela equação na etapa II, a proporção estequio-
métrica entre o oxigênio molecular e o oxigênio atô-
mico é de 1 para 1, assim, para a altitude de aproxi-
madamente 130 km, a quantidade em mols de oxi-
gênio molecular é igual à quantidade em mols de
oxigênio atômico (ponto onde as curvas se cruzam).

Os gêiseres são um tipo de atividade vulcânica que
impressiona pela beleza e imponência do espetáculo.
A expulsão intermitente de água em jatos na forma de
chafariz é provocada pela súbita expansão de água pro-
funda, superaquecida, submetida à pressão de colunas
de água que chegam até à superfície. Quando a pres-
são da água profunda supera a da coluna de água, há
uma súbita expansão, formando-se o chafariz até a
exaustão completa, quando o ciclo recomeça.

a) Se a água profunda estiver a 300°C e sua densidade
for 0,78 g cm–3, qual será a pressão (em atmosferas)
de equilíbrio dessa água supondo-se comportamen-
to de gás ideal? R = 82 atm cm–3 mol–1 K–1.

b) Nas imediações dos gêiseres, há belíssimos depósi-
tos de sais inorgânicos sólidos que se formam a par-
tir da água que aflora das profundezas. Dê dois mo-
tivos que justifiquem tal ocorrência.

Resolução

a) PV = n R T  ,    PV =  R T

P = , d = 

d = 

0,78 g/cm3 = 

P = 2036 atm

b) A água expulsa em jatos na forma de chafariz se
encontra em temperatura elevada e contém sais
dissolvidos. Os sais são compostos iônicos e não
sofrem evaporação, pois apresentam elevado ponto
de fusão devido às suas ligações iônicas. Devido à
diminuição da temperatura da água na superfície,
ocorre à diminuição da solubilidade desses sais que
cristalizam. Pela evaporação da água, as substâncias
nela dissolvidas tornam-se sólidas e depositam-se.

P . 18 g/mol
–––––––––––––––––––––

atm . cm3
82 –––––––––– . 573K

mol . K

P M
–––
R T

m
–––
V

m R . T
––––––

V M

m
–––
M
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No poema grego Odisséia, que narra as viagens lendá-
rias do herói Ulisses, esse personagem chega a um
país habitado por gigantes chamados Ciclopes, que são
descritos como “homens sem leis”, porque “não têm
assembléias que julguem ou deliberem” e “cada um
dita a lei a seus filhos e mulheres sem se preocuparem
uns com os outros”. (Homero, Odisséia. São Paulo:
Nova Cultural, 2002, p. 117).
a) Aponte dois aspectos da cidade-estado grega que a

diferenciava do país lendário mencionado no texto.
b) Identifique os dois principais modelos de cidade-

estado desenvolvidos na Grécia.
c) Cite uma característica da democracia grega que a

diferencie da democracia atual.

Resolução

a) A existência de uma legislação que regulamentasse
as relações sociais e a existência de um Estado
acima da organização gentílica (estrutura clânica).

b) O modelo ateniense, mercantil e democrático; e o
modelo espartano, agrícola e oligárquico.

c) A democracia ateniense era exercida diretamente
por seus cidadãos; outra característica era ser exer-
cida por uma minoria dentro da população. Já a
democracia atual é representativa (ou indireta); ade-
mais, é exercida pela maioria da população.

Nas entradas de muitas cidades da Liga Hanseática,
estava escrito: “O ar da cidade liberta”,
a) O que foi a Liga Hanseática?
b) Quais fatores impulsionaram o renascimento urbano

europeu a partir do século XI?
c) Por que as cidades, naquele momento, eram conce-

bidas como espaço da liberdade?

Resolução

a) Associação comercial de cidades do Norte da
Alemanha, que atuou nos Mares Báltico e do Norte
durante a Baixa Idade Média.

b) Os fatores responsáveis pelo Renascimento
Comercial e Urbano podem ser classificados em: a)
endógenos: caracterizara-se pela crise feudal, em
função do desequilíbrio entre a produção e o consu-
mo; b) exógenos: gerados pelas Cruzadas, quando
houve a reintrodução das práticas comerciais na
Europa Ocidental.

c) Durante o Renascimento Comercial e Urbano, as
cidades tenderam a se libertar da tutela feudal,
ganhando autonomia e, portanto, um “ar de liberda-
de”.

14
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Como muitos indivíduos da Europa seiscentista, tanto
católicos como protestantes, padre Antônio Vieira acre-
ditava firmemente que os livros proféticos do Antigo
Testamento podiam ser, em grande parte, interpretados
em termos do presente real e do futuro imediato.
Assim como vários de seus contemporâneos puritanos
ingleses, padre Antônio Vieira concentrou-se mais no
Antigo Testamento do que no Novo Testamento.
(Adaptado de C. R. Boxer, O Império Marítimo
Português. 1415-1825. Lisboa: Eds. 70, s/d, p. 355).
a) A partir do texto, indique um uso da leitura do Antigo

Testamento entre os séculos XV- XVII.
b) Nomeie quatro processos históricos relacionados a

conflitos religiosos ocorridos nos séculos XVI e XVII
na Europa e na América.

Resolução

a) Justificação da escravização dos negros com base
na maldição de Noé sobre seu filho Cam.

b) Guerras de Religião entre católicos e huguenotes na
França; Revolução Puritana na Inglaterra; guerras entre
católicos e luteranos na Alemanha; Guerra dos Trinta
Anos entre católicos e protestantes; e ainda a tentati-
va francesa de estabelecer a França Antártica no Brasil.

No século XVII, o Rio de Janeiro era um dos principais
pólos econômicos do Império Ultramarino Português.
Na segunda metade do século, a região era grande pro-
dutora e exportadora de açúcar e consumidora de
escravos, sendo que seus comerciantes atuavam
intensamente no tráfico negreiro com a África e no
acesso à prata das zonas espanholas na América, atra-
vés do rio da Prata. A despeito de tudo, seus morado-
res viviam oprimidos com as pesadas taxações que
eram obrigados a pagar para a manutenção das tropas
de defesa. (Adaptado de Luciano Raposo de Almeida
Figueiredo, O Império em apuros: notas para o estudo
das alterações ultramarinas e das práticas políticas no
Império Colonial Português. Séculos XVII e XVIII, em
Júnia Ferreira Furtado (org.), Diálogos Oceânicos.
Minas Gerais e as novas abordagens para uma história
do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte/São
Paulo: UFMG/ Humanitas, 2001, p. 207).
a) Identifique os principais pólos que demarcam a

extensão territorial do Império Ultramarino
Português no século XVII.

b) Quais atividades desenvolvidas na América
Portuguesa sustentaram sua importância econômi-
ca durante o século XVII?

c) Explique de que maneira o fisco era um problema na
América Portuguesa.

Resolução

a) Brasil e Índias.
b) A produção de açúcar e o tráfico negreiro.
c) A opressão fiscal foi responsável por vários movi-

mentos de contestação ao Pacto Colonial português.
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Instalada em Nova Iorque em 1886, a Estátua da
Liberdade foi oferecida pelos franceses como um
gesto de amizade republicana para com os Estados
Unidos. Por toda a França, houve subscrição pública
para levantar fundos, considerando-se que a idéia de
liberdade dos filósofos franceses tinha sido exportada
para a América e inspirado a Guerra de Independência.
Assim, seria adequado comemorar o seu centenário
com uma estátua francesa. Com o tempo, associou-se
à estátua a imagem de “mãe dos exilados”. (Traduzido
e adaptado de Marina Warner, Monuments and mai-
dens – the allegory of the female form. Londres:
Vintage, 1996, p.6-7).
a) Segundo o texto, quais significados foram associa-

dos à Estátua da Liberdade?
b) Identifique três relações que podem ser estabele-

cidas entre a Guerra da Independência Americana e
a Revolução Francesa.

Resolução

a) Basicamente, o ideal republicano, a liberdade, o ilu-
minismo e as idéias de abrigo para os excluídos e de
terra das oportunidades.

b) Crises do Antigo Regime e do Sistema Colonial;
influência da ideologia iluminista (liberalismo); agra-
vamento da crise financeira francesa (o que acele-
rou a eclosão da Revolução de 1789), devido aos
gastos com a ajuda militar da França aos norte-ame-
ricanos; e, ainda, o fato de que tanto a indepen-
dência dos Estados Unidos como a Revolução
Francesa pertencem ao contexto das Revoluções
Burguesas, bem como a presença do ideal repu-
blicano em ambos os processos.

Fundado em 1793, no auge da Revolução Francesa, o
museu do Louvre era a materialização da liberdade,
igualdade e fraternidade. O museu foi estabelecido em
um palácio real transformado em palácio do povo; sua
coleção de pinturas, esculturas e desenhos foi confis-
cada da Igreja, da Coroa e dos aristocratas exilados e
nacionalizada. 

(Traduzido de Andrew McClellan, A Brief History of the Art
Museum Public, em Andrew McClellan (org.), Art and its

Publics. Museum Studies at the Millenium. Oxford:
Blackwell Publishing, 2003, p. 5).

a) O que é um museu?
b) Como se pode considerar o confisco mencionado no

texto como um gesto revolucionário?
c) Explique a importância dos museus na construção

da identidade nacional.

Resolução

a) Local destinado à preservação do passado histórico
e cultural, mediante a organização de um acervo
específico.

18
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b) Porque ele representa uma contestação ao absolu-
tismo monárquico e aos privilégios da nobreza e do
clero – ou seja, aos elementos que constituíam a
base do Antigo Regime. Outrossim, trata-se de um
gesto revolucionário também em seu intuito de tor-
nar acessíveis ao povo elementos culturais até
então restritos aos grupos dominantes.

c) O museu guarda obras artísticas e objetos que iden-
tificam os momentos da história de uma nação e da
própria evolução do homem.

A respeito da Independência na Bahia, o historiador
João José Reis afirmou o seguinte:
Os escravos não testemunharam passivamente a
Independência. Muitos chegaram a acreditar, às vezes
de maneira organizada, que lhes cabia um melhor
papel no palco político. Os sinais desse projeto dos
negros são claros. Em abril de 1823, dona Maria
Bárbara Garcez Pinto informava seu marido em
Portugal, em uma pitoresca linguagem: “A crioulada
fez requerimentos para serem livres”. Em outras pala-
vras, os escravos negros nascidos no Brasil (crioulos)
ousavam pedir, organizadamente, a liberdade!
(Adaptado de O Jogo Duro do Dois de Julho: o
“Partido Negro” na Independência da Bahia, em João
José Reis e Eduardo Silva, Negociação e Conflito. A
resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia
das Letras, 1988, p. 92).
a) A partir do texto, como se pode questionar o este-

reótipo do “escravo ignorante”?
b) Identifique dois motivos pelos quais a atuação dos

escravos despertava temor entre os senhores.
c) De que maneira esse enunciado problematiza a ver-

são tradicional da Independência do Brasil?

Resolução

a) A partir da formação de uma estrutura organiza-
cional entre os negros, os quais pleiteavam partici-
pação política através de requerimentos visando
inclusive à liberdade.

b) Porque a rebeldia entre os negros geraria uma rup-
tura nas relações de trabalho reinantes e sua suble-
vação questionaria o status quo vigente, o qual
incluía a propriedade das terras.

c) A versão tradicional da Independência do Brasil
subestima a participação popular no processo. Já o
texto explicita que até mesmo os escravos estive-
ram envolvidos no movimento da Independência.

A guerra civil americana afetou diretamente a indústria
têxtil inglesa. A carência de ma†éria-prima levou a
Inglaterra a incentivar o cultivo do algodão em várias
partes do mundo. Em 1861, chegaram remessas de
sementes de algodão a São Paulo distribuídas pela
Associação para Suprimento do Algodão de
Manchester. Em 1863, foram enviados os primeiros
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sacos produzidos nas terras do coronel Manoel Lopes
de Oliveira. Os relatórios confirmaram a boa qualidade
do algodão paulista. (Adaptado de Alice Canabrava, O
algodão em São Paulo – 1861-75. São Paulo: T.A.
Queiroz Editor, 1984, p. 3-11).
a) Explique por que se pode considerar a guerra civil

americana uma experiência decisiva para o capitalis-
mo nos EUA.

b) A partir do texto, quais os vínculos entre a agricultu-
ra paulista e a indústria inglesa?

Resolução

a) Porque a Guerra Civil (1861-65) consolidou o modo
de produção capitalista com a vitória do Norte indus-
trial, baseado no trabalho livre; além disso, houve a
inserção dos EUA na disputa dos mercados mun-
diais.

b) A cotonicultura paulista foi incentivada com a Guerra
Civil Norte-Americana, produzindo o chamado
“surto algodoeiro paulista”.

Mapas extraídos de H. L. Wesseling. Dividir para dominar: a partilha
da África, 1880-1914. São Paulo: Revan/Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ,
1998, p. 462-463.
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a) A que processo histórico os mapas acima se refe-
rem?

b) Quais os interesses dos europeus pela África, nesse
período?

c) Caracterize o processo de descolonização da África.

Resolução

a) Ao neocolonialismo (imperialismo).
b) Principalmente busca de matérias-primas e de mer-

cados consumidores; mas também escoamento  de
excedentes demográficos europeus e aplicação, no
setor terciário das colônias africanas, de capitais
excedentes dos países industrializados.

c) A descolonização da África ocorreu no contexto da
Guerra Fria, com maior intensidade na década de
1960. O processo se deu por duas vias: pacífica
(colônias britânicas e quase todas as colônias fran-
cesas) e violenta (colônias portuguesas). A descolo-
nização foi seguida, na maioria dos casos, por guer-
ras civis de origem étnica.

Na repressão à greve de 1917, em São Paulo, o
Comitê de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de
Janeiro denunciou: Todos os componentes do Comitê
de Defesa Proletária e os membros mais ativos dos
sindicatos, das ligas, dos centros e dos periódicos
libertários foram agarrados e encarcerados. As oficinas
em que se fazia o semanário A Plebe foram invadidas,
tendo sido o seu diretor preso. Para muitos presos, foi
preparada a expulsão do território nacional. (Adaptado
de Paulo Sérgio Pinheiro & Michael Hall, A classe ope-
rária no Brasil, 1889-1930. Documentos. São Paulo:
Ed. Brasiliense, 1981, vol. II, p. 265-266).
a) Qual foi a importância da greve de 1917 em São

Paulo?
b) A partir do texto, identifique as formas de repressão

adotadas pelo governo de São Paulo contra a greve
de 1917.

c) Qual o papel da imprensa operária nas primeiras
décadas do século XX no Brasil?

Resolução

a) Foi a mais importante ação do movimento operário
durante a República Velha; seguiu a orientação
anarcossindicalista e obteve um aumento real de
salários.

b) Prisão das lideranças operárias, paralisação da
imprensa libertária e deportação de estrangeiros
envolvidos na greve (únicas formas de repressão
explicitadas pelo texto).

c) Conscientizar o proletariado acerca de sua condição
e incitá-lo à luta de classes.
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Em um samba da década de 1930, o compositor Noel
Rosa dizia:

Amor lá no morro é amor pra chuchu.
As rimas do samba não são ‘I love you’.
E esse negócio de alô, ‘alô, boy’, ‘alô, Johnny’
Só pode ser conversa de telefone.

(Noel Rosa, Não tem tradução, Mestres da MPB – Noel
Rosa e Aracy de Almeida. Continental/Warner, 1994).

a) Identifique nesse samba o fenômeno cultural criti-
cado pelo autor.

b) Indique dois dos principais meios de comunicação
de massa ligados a esse fenômeno cultural.

c) Caracterize o contexto histórico de que esse fenô-
meno cultural faz parte.

Resolução

a) O imperialismo cultural norte-americano (ou colonia-
lismo cultural do Brasil face aos modelos norte-ame-
ricanos).

b) O rádio e o cinema.
c) O período entre a Primeira e a Segunda Guerras

Mundiais e o início da Era Vargas (1930-1945).

Ao analisar a política internacional entre as décadas de
1950-70, o historiador Eric Hobsbawm afirmou:
O confronto de superpotências dominava e, em certa
medida, estabilizava as relações entre os Estados em
todo o mundo. Entretanto, as superpotências não con-
trolavam uma das regiões de tensão do Terceiro
Mundo: o Oriente Médio. Vários dos aliados america-
nos se achavam diretamente envolvidos – Israel, Tur-
quia e o Irã do xá. Além disso, a sucessão de revo-
luções locais, como a do Irã em 1979, provou que a
região era e continua sendo socialmente instável.

(Adaptado de Eric Hobsbawm, A era dos extremos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 351).

a) Quais as superpotências envolvidas na Guerra Fria?
b) O que foi a Revolução do Irã em 1979?
c) O que é a ONU e qual seu papel no cenário inter-

nacional?

Resolução

a) Estados Unidos e União Soviética.
b) Foi uma revolução islâmica contra o regime ociden-

talizado do xá Mohamed Reza Pahlevi, a qual resul-
tou na implantação de um Estado teocrático funda-
mentalista com base no Corão.

c) Trata-se da Organização das Nações Unidas, criada
no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, com o
objetivo de manter a paz mundial e defender a
autodeterminação dos povos.
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Comentário

A prova de História da segunda fase da Unicamp-
2004 primou pela exploração de conhecimentos espe-
cíficos do processo histórico, ultrapassando os limites
de uma avaliação para alunos de Ensino Médio. A
História Geral obteve prioridade, com seis questões,
apenas quatro para História do Brasil e duas para
História da América.
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