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BIOLOGIA E QUÍMICA

Líquido A: 500 mL de água.

Líquido B: 500 mL de solução aquosa
contendo 11,7 g de cloreto de
sódio (NaCl).

A água é fundamental para a
existência dos seres vivos e eles
apresentam diversas estratégias
para obtê-la do meio em que
vivem. Por exemplo, a maioria das
plantas absorve a água que está
disponível no solo.

Para o desenvolvimento da
agricultura em regiões áridas, torna-
se necessário disponibilizar água no
solo, o que é feito por meio de
técnicas de irrigação. Entretanto,
em certas regiões extensivamente
irrigadas, pode ocorrer a salinização
do solo, tornando-o infértil, pois, à
medida que a água evapora, os sais
se acumulam no solo e, quando
isso acontece, as células das raízes
das plantas passam a perder água
ao invés de absorvê-la. 

Um experimento realizado em laboratório, a 27°C, ilustra o processo de passagem da água pelas membranas
celulares. No caso, foi utilizada uma membrana semipermeável, cuja característica é permitir a passagem do solvente
e não do soluto.

EXPERIMENTO 1
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Líquido B: 500 mL de solução aquosa
contendo 11,7 g de cloreto
de sódio (NaCl).

Líquido C: 500 mL de solução aquosa
contendo 23,4 g de cloreto
de sódio.

Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos de Biologia e Química, elabore um texto sucinto
que contemple as seguintes questões:

• explique o ocorrido nos experimentos 1 e 2, indicando o nome desse fenômeno. Relacione esses experimentos com
o fato de as raízes das plantas absorverem a água fornecida pela irrigação ou perderem água quando o solo está
salinizado.

• determine a concentração em mol/L e a pressão osmótica da solução B, considerando a dissociação total do cloreto
de sódio. Indique os cálculos.

• apresente o procedimento para a preparação de 500 mL de uma solução de glicose (C6H12O6) isotônica (mesma
pressão osmótica) da solução B. Indique o cálculo para determinar a concentração dessa solução de glicose, bem
como o procedimento para prepará-la, citando a aparelhagem necessária.

• tanto nas células animais quanto nas células vegetais ocorre entrada e saída de moléculas de água. Observou-se que
uma célula animal  colocada em um recipiente contendo água pura aumentou seu volume até estourar;  entretanto,
em uma célula vegetal, houve a entrada de um certo volume de água,  mas não houve o rompimento da célula.
Explique essas observações, relacionando os diferentes efeitos observados com a estrutura dos dois tipos de células
e com o conceito de pressão osmótica.

Dados: Posmótica = CRTi, 

onde C é a concentração em mol/L, 
R é a constante dos gases perfeitos (R= 0,082 atm . L/mol . K) 
T é a temperatura  em Kelvin
i é o fator de van't Hoff

massa molar do NaCl = 58,5 g/mol
massa molar da glicose = 180 g/mol

EXPERIMENTO 2



Item 1:
Nos experimentos 1 e 2 ocorreu o movimento de solvente (água) do meio hipotônico (menos concentrado) para o meio hipertônico (mais
concentrado) fenômeno conhecido por osmose.
Quando se promove a irrigação, o solo fica menos concentrado e as raízes mais concentradas, permitindo a absorção de água por osmose. Em solos
salinizados as plantas ficam com suas raízes hipotônicas em relação à solução do solo, facilitando a perda de água por osmose.

Item 2:
Determinação da concentração em mol/L da solução de NaCl
1 mol de NaCl ––––––––– 58,5g

x         ––––––––– 11,7g   
⇒  x = 0,2 mol de NaCl

C = = = 0,4 mol/L

Cálculo do fator de van’t Hoff
NaCl → Na+ + Cl–

i = 1 + α (q – 1)

onde: α = grau de dissociação (100%) 
α = 1

q = número de íons por fórmula
q = 1Na+ + 1Cl–

q = 2

Fator de van’t Hoff
i = 1 + 1(2 – 1)
i = 2

T é a temperatura na escala absoluta (Kelvin)
T = 27 + 273
T = 300K

Cálculo da pressão osmótica
Posmótica = C . R . T . i
Posmótica = 0,4 . 0,082 . 300 . 2
Posmótica = 19,68 atm

Item 3:
Cálculo da concentração em mol/L da solução de glicose

isotônica (mesma pressão osmótica) da solução B

Posmótica = 19,68 atm (solução B)
Posmótica = C R T i
A solução é molecular, logo i = 1
19,68 = C . 0,082 . 300 . 1
C = 0,8 mol/L
Preparação da solução aquosa de glicose
1 mol de glicose ––––––– 180g
0,8 mol de glicose –––––– x     ∴ x = 144g

1L ––––––––––– 144g
0,5L ––––––––– y       ∴ y = 72g

Procedimento:

Determina-se a massa de 72g de glicose numa balança e coloca-
se essa massa em um balão volumétrico de 500mL.
Adiciona-se uma certa quantidade de água destilada (menor que
500mL), agita-se o sistema para a total dissolução da glicose.
Finalmente, completa-se com água destilada até a marca que indica o volume de 500mL, por exemplo, com auxílio de uma pisseta.

Item 4:
As células vegetais apresentam uma estrutura denominada parede celular ou parede celulósica, de natureza celulósica e muito resistente. Esta parede
não existe em células animais. Quando células vegetais são mergulhadas em água destilada ou em solução hipotônica ocorre absorção de água até
ocorrer o equilíbrio osmótico. Nesse estágio as células estão saturadas com água e são denominadas túrgidas ou turgescentes.
Células animais mergulhadas em água destilada ou solução hipotônica absorvem água até ocorrer a lise celular pois a membrana plasmática é elástica
mas pouco resistente.

0,2 mol
––––––––

0,5L

quantidade em mol de NaCl
––––––––––––––––––––––––––

volume
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Normalmente, quando andamos sob chuva, as gotas que caem não nos machucam. Isso ocorre porque as gotas d'água
não estão em queda livre, mas sujeitas a um movimento no qual a resistência do ar não pode ser desconsiderada.

A resistência do ar é uma força cujo sentido é sempre contrário ao sentido do movimento do objeto e seu valor é tanto
maior quanto maior for a velocidade do corpo em movimento. Para uma gota em queda, a velocidade aumenta até um
valor máximo denominado velocidade limite. Como as gotas têm, em geral, pequena massa e baixa velocidade limite
– em média 18 km/h – o impacto, normalmente, não nos causa sensação dolorosa. 

Os textos abaixo se relacionam com o descrito.
Leia-os com atenção e responda o que se solicita. 

Texto 1

CORTANDO O AR

“Vencer a resistência do ar ao deslocamento do carro é função da aerodinâmica. 
A forma ideal de qualquer modelo seria a criada pela natureza na gota d'água’,  explica o chefe de Design da Volkswagen
do Brasil, Luiz Alberto Veiga (que preparou para o jornal “O Estado de S. Paulo” os desenhos do quadro abaixo). 
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FÍSICA E MATEMÁTICA

EM BUSCA DO MODELO IDEAL

Modelos hatch têm mais problemas de aerodinâmica, porque
criam áreas de maior turbulência atrás – o efeito "desentupidor
de   pia", que dificulta o avanço.

O desenho dos sedãs e cupês permite que o ar flua com mais
facilidade ao longo da carroceria, reduzindo a turbulência e,
portanto, o repuxo.

A forma ideal de carro seria a de uma gota cortada longitudi-
nalmente: isso não provocaria turbulência atrás, facilitando o
deslocamento.
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Texto 1

CALCULANDO A FORÇA DE RESISTÊNCIA DO AR

Qualquer objeto em movimento com velocidade v sujeito à resistência do ar
(Fres), tem a ele associado um número chamado coeficiente de arrasto
aerodinâmico, indicado por  Cx. Quanto menor o coeficiente, melhor a
aerodinâmica. O Cx é uma grandeza adimensional e seu valor para automóveis,
normalmente, varia entre 0,3 e 0,9. 
A área (A) do objeto, voltada para o movimento,  também, tem uma influência
importante na resistência do ar. 
Para entender que área é essa, observe-a, por exemplo, na figura ao lado:

Outro fator importante a considerar é a densidade do ar (d). Um mesmo objeto, movimentando-se a uma mesma
velocidade, sofre menor resistência em um local em que o ar seja menos denso.

Há uma fórmula que relaciona todas as grandezas que discutimos
até aqui e que permite calcular o valor da força de resistência do ar
que atua sobre os objetos na maioria das situações:

Instruções:
Nas respostas lembre-se de deixar seus processos de resolução claramente expostos. 
Não basta escrever apenas o resultado final. É necessário mostrar os cálculos ou o raciocínio utilizado. Sempre que
necessário, utilize g = 10 m/s2.

Questões 
A) De acordo com as informações contidas nos textos e figuras, analise as ilustrações abaixo e identifique qual dos

veículos possui o maior valor para o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Justifique.

Carro A Carro B

B) Suponha uma gota de chuva, em queda livre, após desprender-se de uma nuvem situada a 1280 m de altura. Calcule
a velocidade da gota ao atingir o solo e determine quantas vezes o valor encontrado é maior do que a velocidade
limite citada no texto de introdução. Considere a gota inicialmente em repouso em relação ao solo.

C) O fato de as gotas de chuva atingirem a velocidade limite indica uma situação em que foi atingido  o equilíbrio
dinâmico. Quais forças se equilibram, a partir desse momento? Identifique o tipo de movimento que será executado
pela gota a partir desse instante, justificando sua resposta.

D) Considere uma gota de chuva de massa 0,2 g, em

situação de equilíbrio dinâmico. Para a expressão dada no

texto 2, assuma o produto  . d . A   como uma cons-

tante de valor 8.10–4 (unidades do Sistema Internacional). 

Calcule o valor de Cx para a gota de chuva considerando
que a velocidade limite em sua queda é de 5 m/s.

E) Numa boa aproximação, uma gota d'água pode ser
considerada como o resultado da união de dois sólidos:
uma semi-esfera e um cone (veja a figura seguinte).
Calcule a relação entre a altura (h) do cone e o raio (R) da
semi-esfera, considerando que seus volumes são iguais.

1––
2

OBJETIVO PUC (2º Dia) Dezembro/20012

| Fres | = . d . A . Cx . v21
––
2



a) Nas mesmas condições de área de secção transversal e de densidade do ar e de mesma velocidade, aumentar o coeficiente de arrasto aero-
dinâmico significar aumentar a força de resistência do ar o que ocorre nos carros onde existe área de maior turbulência atrás que, de acordo com
o texto, corresponde aos carros com modelo hatch.
Entre os carros apresentandos, o que correponde ao maior valor de coeficiente de arrasto aerdodinâmico é o carro A.

b) Se a gota estivesse em queda livre teríamos um movimento uniformemente variado:

V2 = V0
2 + 2 γ ∆s (Torricelli)

V2 = 0 + 2 . 10 . 1280

V 2 = 25600  ⇒

A velocidade limite é de 18 = 5,0m/s

Portanto: V = n Vlim ⇒ n = = ⇒  

c) As forças que se equilibram, ao ser atingida a velocidade limite, são: o peso 
→
P e a força de resistência do ar

→
Fr .

A partir do instante em que as forças se equilibram a gota passa a ter movimento retilíneo e uniforme, por inércia, de acordo com a 1ª
lei de Newton.

d) Na situação de equilíbrio dinâmico temos:
P = Fr

mg = d A Cx Vlim
2

0,2 . 10–3 . 10 = 8 . 10 –4 . Cx . (5)2

e)  O volume do cone é dado por:

V1 = =

O volume da semi-esfera é dado por:

V2 = . π R3 = π R3

Impondo-se a igualdade dos volumes:
V1 = V2

= π R3

h
––– = 2
R

2
–––
3

π R2 h
–––––––––

3

2
–––
3

4
–––
3

1
–––
2

π R2 . h
–––––––––

3

área da base x altura
–––––––––––––––––––––

3

Cx = 0,1

1
–––
2

n = 32
160
––––
5,0

V
––––
Vlim

km
––––

h

V = 160m/s
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Os rios brasileiros tiveram grande importância ao
longo da história e em várias partes do país:
facilitaram a penetração para o interior, serviram
de apoio para as formas de exploração e
colonização do território, articularam e integraram
regiões distantes.

"Com corredeiras fortes, encachoeirados e,
sobretudo, porque desciam para o interior do
planalto, os rios pouco serviam àquela sociedade
que só queria correr para o mar. A economia
brasileira se constitui olhando sempre para o
exterior: este foi o sentido da colonização
moderna. Mesmo quando penetrou fundo nas
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, no século
XVIII, o objetivo do colono era trazer o ouro e as
pedras para o litoral e, de lá exportar para a
Europa. Os rios paulistas serviam para integração
com outras regiões, mas não com a metrópole".

(Dora Shellard CORRÊA. A água no olhar da história.
São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, 1999)

"Numa região como a Amazônia, o transporte hidroviário é, para a maior parte da população, a base de seu diálogo com
o país, uma vez que os vínculos aéreos permanecem restritos a uma pequena camada da sociedade. Além de Belém e
Manaus, destacam-se os portos de Munguba, Santarém e, certamente, Porto Velho." 

(Milton SANTOS e Maria Laura SILVEIRA.O Brasil: território e sociedade  no início do século XXI. Rio de Janeiro, Record, 2001)

Considerando as informações, redija uma dissertação contendo

• análise comparativa da forma como os rios da região Amazônica, do Nordeste e do Sul-Sudeste  foram utilizados na
exploração e formação do território brasileiro tendo como referência os contextos históricos pré e pós-independência
política;

• avaliação da situação atual desses rios e de sua importância para os sistemas de transporte, de energia e de
abastecimento;

• citação e análise de alguns exemplos da condição ambiental apresentada atualmente pelos rios.

Importante:

• Não reproduza os textos utilizados no enunciado ou nas citações feitas nesta prova;
• A avaliação levará em consideração a clareza e a objetividade na exposição, a capacidade argumentativa e a

profundidade na abordagem do tema. 
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA

As oito grandes bacias

hidrográficas brasilei-

ras segundo classifica-

ção proposta pela Aneel

e a rede hidrometeoro-

lógica controlada pelos

satélites Argos e SCD1 Fonte: Atlas Hidrológico do Brasil -
ANEEL - SRH/MMA - IBAMA
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HISTÓRIA 

No período Pré-Independência, os rios da Região Amazônica favoreceram a ocupação portuguesa da área (que
deveria ser espanhola pelo Tratado de Tordesilhas), servindo como vias da penetração para a coleta de “drogas do
sertão”, para a atividade catequética de missionários portugueses e para a instalação de guarnições militares lusas na
região. No período Pós-Independência, os rios amazônicos têm constituído o elemento essencial para as comunicações
locais (notadamente entre as comunidades ribeirinhas) e também para viabilizar o processo de integração com o
restante do País.

No Nordeste, o Rio São Francisco destaca-se do conjunto hidrográfico da região, dados seu considerável caudal e
grande extensão. Em vista disso, no Período Pré-Independência ele desempenhou um papel fundamental para o avanço
da pecuária pelo interior baiano e norte de Minas Gerais – inclusive por causa dos afloramentos de sal-gema que lhe
ficavam próximos e contribuíam para a alimentação do gado (daí seu apelido de “Rio dos Currais”). No Período Pós-
Independência, o São Francisco continuou a ter enorme importância, sob um tríplice enfoque: comunicação entre as
populações que habitam suas margens (abrangendo o transporte de produtos locais), possibilidade de pesca como meio
de subsistência, e principalmente como fonte de irrigação quando atravessa parte do semi-árido nordestino.

Quanto aos rios do Sul–Sudeste, no Período Pré-Independência sua importância se manifestou como vias de
penetração bandeirística (principalmente no caso dos rios Tietê e Paraíba do Sul); no século XVIII, o trajeto fluvial
Cuiabá–São Paulo e vice-versa, tendo como base a atividade mineradora, conferiu aos rios da região um relevo ainda
maior, em função das viagens denominadas “monções”. No Período Pós-Independência, devem-se distinguir dois
momentos para analisar a importância da Bacia Paraná–Paraguai: no século XIX, a manutenção da hegemonia brasileira
na região foi um aspecto relevante da política externa do Império, pois aquela era a única via de comunicação razoável
entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso; já no século XX (e XXI), os rios do Sudeste transformaram-se em hidrovias de
integração com os países do MERCOSUL e – acima de tudo – como geradores de energia elétrica.

GEOGRAFIA

Quando se pensa na rede hidrográfica do Brasil, tem-se imediatamente em mente a enorme importância que esse
sistema representa para a história e a vida cotidiana da população do país. Seus inúmeros sistemas servem
silenciosamente milhões de pessoas que, muitas vezes, nem mesmo se dão conta de sua presença e de sua importância.

O Brasil apresenta dez bacias hidrográficas, segundo o IBGE, e oito no mapa da ANEEL apresentado pela PUC, que,
com maior ou menor importância, influem no dia-a-dia de suas regiões. Ao norte estende-se a maior bacia hidrográfica
do Brasil e do mundo, a Amazônica. Sua importância começa pela própria história, já que era através dela que se dava
o acesso a um território imenso e de difícil acesso. Sua característica como via de transporte permanece até hoje, pois
o rio constitui uma verdadeira estrada, com as populações habitando seu vale e servindo-se de seus afluentes. Tal
utilização se dá também no abastecimento, tanto alimentar – a bacia apresenta uma elevada piscosidade – quanto no
fornecimento de água, quando se encerra então uma grande contradição: está ali disponível a maior oferta de água do
mundo, mas a população não a recebe tratada e sofre com doenças infectocontagiosas, como o cólera. A poluição dos
rios amazônicos vêm igualmente aumentando em função da utilização de mercúrio na extração do ouro, contaminando
a água e a vida aquática. O assoreamento dos rios afluentes está aumentando, principalmente nas áreas próximas ao
garimpo, já que grande volume de sedimentos, refugados da limpeza de minérios, como a cassiterita (estanho) ou a
bauxita (alumínio), obstrui os vales dos rios. Finalmente, deve ser dada ênfase ao aproveitamento hidráulico da Bacia
Amazônica. Muitos de seus afluentes, tanto nas margens norte quanto sul, apresentam cachoeiras que poderiam ser
perfeitamente utilizadas. Segundo as agências brasileiras de energia, estas têm um potencial de 485 mil gigawatts/h,
que é certamente o maior do Brasil, e poderiam fornecer energia necessária ao crescimento do país por muitos anos.
Enfrentam-se, contudo, inúmeras dificuldades: as longas distâncias da Amazônia em relação aos grandes centros
consumidores do país, as dificuldades de construção no ambiente amazônico com seu clima chuvoso e, finalmente, o
impacto ambiental causado pelos lagos dos represamentos. O relevo amazônico, com uma altimetria pouco variável,
permite que se formem, no represamento, várias áreas de escape, aumentando as áreas de inundação, matando
extensas porções da floresta, dificultando a execução de mais represas.

Entre as principais bacias hidrográficas do país, destaque especial merece a Bacia Platina. Drenando a porção
centro-sul, ela atende à região econômica mais importante. Sua utilização inicial deu-se no transporte, se bem que
pouco intensa, pois seus rios se dirigiam para a vertente oeste, distante das áreas de interesse do colonizador. Sua
importância se evidencia a partir da evolução econômica do Sudeste e da industrialização, quando o uso de suas quedas
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d’água vai impulsionar o desenvolvimento do país. Nessa bacia, observa-se o aproveitamento independente de três de
seus formadores. No Rio Paraná, concentra-se sua maior utilização, já que os formadores desse rio atendem à
metrópole de São Paulo. Assim, com a construção de hidroelétricas nos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema
e Iguaçu, atende-se, através da rede de transmissão integrada, às principais metrópoles do Centro-Sul. Além dos
problemas ambientais inerentes à instalação das usinas propriamente ditas, há também os problemas causados pelos
elevados índices de poluição que ocorrem ao longo dos vales de seus formadores. O caso mais representativo refere-
se ao Rio Tietê que sofre dois tipos de poluição. O primeiro se dá na metrópole de São Paulo, onde a água se mistura
a efluentes industriais e urbanos e a uma enorme carga de DBO (Demanda Bioquímica por Oxigênio). O segundo se dá
nas áreas agrícolas, onde o rio recebe cargas de agrotóxicos que  comprometem a vida fluvial presente. Associa-se a
isso o processo de assoreamento que costumeiramente provoca grandes enchentes na região da Grande São Paulo.
Esse processo acaba por se repetir, em menor ou maior grau, nos outros afluentes do Paraná. A perspectiva para o Rio
Paraná volta-se para a navegação, já que, a partir do MERCOSUL, se projeta a construção de uma hidrovia que,
interligada a outros formadores da Bacia Platina, permitiria a integração das capitais da organização.

Dentre os formadores da Bacia Platina, destaque especial deve ser dado ao Rio Paraguai. Correndo através da
Planície e Pantanal Mato-grossense, esse rio sempre foi bastante utilizado pela navegação, mas tem sua importância
relacionada principalmente à questão ambiental. Suas cheias provocam a formação de lagoas onde evoluem
importantes cadeias alimentares. A ocupação de seu vale, com atividades turísticas e  agrícolas, coloca em risco o
ecossistema local. Mas a principal ameaça vem dos projetos de utilização de seu vale para o transporte de cargas, em
função do MERCOSUL. Cogita-se em aprofundar seu vale para que embarcações de maior calado possam atravessá-
lo. Acredita-se que, se isso for feito, as enchentes do rio poderão terminar, ameaçando as cadeias alimentares da região.

O menor dos formadores da Bacia Platina, o Rio Uruguai, estende-se pelo interior do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, e é ainda pouco utilizado. Há algumas hidroelétricas e, junto à fronteira com a Argentina, realiza-se a
navegação. Alguns de seus formadores vêm sofrendo com a poluição causada por agrotóxicos e o processamento de
criação animal em Santa Catarina.

Entre as bacias de grande porte exclusivamente brasileiras, a do Rio São Francisco merece especial atenção. Essa
bacia, já importante pelo seu passado histórico, é hoje utilizada tanto para o transporte (o rio é navegável por,
aproximadamente, 1.000 km) quanto para a navegação e a produção de eletricidade. Trata-se de um rio perene que
atravessa uma região semi-árida, cujo regime de águas está relacionado com as chuvas que ocorrem na sua cabeceira,
próxima da fronteira de São Paulo e Minas Gerais. Devido à influência de fenômenos climáticos (El Niño, La Niña), o
volume do rio sofreu grande diminuição, aumentando a carga de areia no leito, o que está inviabilizando a produção de
energia e o transporte. Grandes hidroelétricas, como Sobradinho e Paulo Afonso, registraram quedas na produção. A
utilização de suas águas para irrigação acaba provocando também a salinização do solo nas margens próximas a
Juazeiro.

Outra grande bacia brasileira é a do Tocantins-Araguaia. Desembocando próximo a Belém, junto à ilha do Marajó,
esse rio planáltico é utilizado para navegação e produção de energia. A grande hidrelétrica de Tucuruí, localizada em seu
baixo curso no Estado do Pará, produz energia para projetos minerais como Carajás e Trombetas. Sua construção
causou também problemas ambientais, pois o afogamento da floresta produziu grande quantidade de gás carbônico,
que matou grande quantidade de peixes, além de reagir quimicamente com as paredes da represa.

Há ainda, no Brasil, as chamadas bacias secundárias, que apresentam grande importância localmente. No
Nordeste, grande número de rios tem aproveitamento hidráulico, como, por exemplo, o Rio Parnaíba com a
hidroelétrica Castelo Branco. Esse rio possibilita também o turismo, pois, sua foz em delta forma belíssimas dunas, que
vêm sendo cada vez mais visitadas. O grande problema dos rios nordestinos é a intermitência de muitos deles. Vários
usados para a açudagem secam no período da estiagem, colocando em risco o abastecimento agrícola e urbano da
região.

De grande importância é a bacia do Leste, que é constituída por rios secundários que se estendem da Bahia até
São Paulo. São rios tais como o Jequitinhonha, o Doce e o Paraíba do Sul. São utilizados principalmente para a produção
de energia, já que são encachoeirados por atravessar as encostas do Planalto Atlântico. Em muitos casos, apresentam-
se poluídos, como o Paraíba do Sul ou o Cubatão, ou ainda assoreados, como o Doce (devido à exploração de minérios
no seu alto curso).

Finalmente, temos a Bacia Secundária do Sudeste, constituída por rios que se estendem do Sul de São Paulo até
o Rio Grande do Sul. Alguns de seus rios são famosos, como o Ribeira de Iguape, no sul de São Paulo. Em Santa
Catarina, estende-se pelo norte do estado, voltado para o Oceano Atlântico, o vale do Itajaí, que passa pelas importantes
áreas coloniais alemãs (Blumenau, Joinvile), apresentando problemas de poluição. Ao sul do estado, o Rio Tubarão
atravessa a área de colonização italiana e poluída pela extração de carvão mineral. Já no Rio Grande do Sul, o Rio Jacuí,
que vem do interior do estado e termina na Lagoa dos Patos, tem seu vale utilizado para a navegação, através de um
sistema de comportas, e atravessa vales de colonização alemã. 

Dessa forma, o Brasil tem nos seus rios um dos elementos mais importantes de sua paisagem geográfica. 
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REDAÇÃO

ALDEIA NAZARÉ (AM) ONDE OS ÍNDIOS AINDA CONSEGUEM
VIVER COMO SEUS ANTEPASSADOS

(VEJA 24/12/1997) 

Baptistão (Pesquisa Fapesp 1/12/2000) ESGOTO A CÉU ABERTO NO IGARAPÉ DOS FRANCESES, REGIÃO
CENTRO-OESTE DE MANAUS 

(Folha de S. Paulo 03/11/2001)

Leia com atenção
Observe com cuidado cada uma das imagens, verifique as possíveis relações entre elas  e extraia delas o seu tema.
Redija, em prosa, um texto dissertativo procurando responder a questão formulada pelo filosófo Jostein Gaarder em
um de seus livros. 
Crie um título coerente com seu texto.

"Até que ponto você considera o futuro deste     

raro planeta responsabilidade sua?"
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Passe a limpo, a tinta, sua redação, no

espaço a ela reservado. O rascunho não

será considerado. Seu trabalho será

avaliado de acordo com os seguintes

critérios: espírito crítico; adequação do

título/texto ao desenvolvimento do tema;

padrão culto da língua; estrutura textual

compatível com o tipo de texto proposto. 

SUJEIRA ACUMULADA NA SUPERFÍCIE
DO RIO TIETÊ,EM PIRAPORA DO 

BOM JESUS(SP) 
(Folha de S. Paulo 24/06/2001)

AMAZÔNIA - RIO ENVENENADO 
PELO MERCÚRIO DOS GARIMPOS 

(Veja 24/12/1999)

SECA NA REPRESA DE LOS LAURELES
EM TEGUCIGALPA HONDURAS 

(Folha de S. Paulo 25/07/2001)

GENÁRIO ROCHA DA SILVA, DESEMPREGADO,
TENTA PESCAR TILÁPIAS EM UMA LAGOA 

DA VÁRZEA DO RIO TIETÊ NO ITAIM PAULISTA
(Folha de S. Paulo 06/05/2001)
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A prova da PUC é digna dos mais entusiásticos elogios: inteligente, criativa, centrada num tema relevante e atual
(a água), com questões de dificuldade compatível com o que se pode exigir de candidatos oriundos do ensino médio.

Química e Biologia

A questão de Química e Biologia versou sobre o fenômeno da entrada e saída de água em uma célula através da
osmose. O vestibulando que estudou esse fenômeno não teve grandes dificuldades para responder às perguntas,
sobretudo porque a fórmula para calcular a pressão osmótica foi fornecida.

Geografia e História

Tem sido característica da segunda fase do Vestibular da PUC-SP, desde a integração da Geografia com a História,
a preocupação com a escolha de um tema atual. Esta prova não fugiu à regra.

Os elementos fornecidos ao candidato ensejaram a reflexão, oferecendo amplas possibilidades de
encaminhamento da resolução.

A proposta para a dissertação focalizou a História e a Geografia comparadas, exigindo do candidato conhecimentos
sobre o Brasil no Período Colonial e Pós-Independência.

Foi privilegiado o conteúdo crítico, poupando-se o candidato de memorizar dados inúteis, fatos desconexos, ou
detalhes que nada significam.

Física e Matemática

As questões de Física referiram-se à resistência do ar ao deslocamento de um automóvel, e de uma gota d’água. 
Conhecimentos de Matemática foram exigidos apenas como instrumento para a solução das questões de Física.

Redação

“Até que ponto você considera o futuro deste raro planeta responsabilidade sua?” Esta pergunta, formulada pelo
filósofo Jostein Gaarder num de seus livros, deveria ser respondida pelo candidato num texto dissertativo. Caberia, para
tanto, estabelecer possíveis relações entre as imagens que acompanharam a questão proposta, a fim de extrair-lhes o
tema a ser discutido.

Bastaria uma atenta observação desses registros fotográficos para constatar que a Banca pretendeu subordinar a
sobrevivência do planeta à conservação da água doce. Esgotos a céu aberto em igarapés, rios poluídos, represas secas
deram a medida exata do estado crítico em que se encontram as escassas reservas de água doce.

Caberia, ainda, observar que, diferentemente de alguns índios que ainda mantêm com a natureza uma relação de
respeito, o homem civilizado tem negligenciado a importância de utilizar a água não como um bem inesgotável, mas
como algo essencial, de cuja preservação depende a vida. Assim, desde o cidadão que “inocentemente” joga lixo em
bueiros, lagos e rios, ou que desperdiça água, passando por indústrias que exploram a água para produção de diversos
objetos, até empresas que poluem rios, mananciais e devastam florestas, caberia apontar possíveis maneiras de
promover, junto aos habitantes da Terra, políticas de educação ambiental, chamando a atenção para a responsabilidade
de cada um em relação ao futuro do planeta.

Comentário Geral


