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As questões de números 01 a 06 referem-se ao TEXTO
1.

TEXTO 1

Brazil to Announce Electric Sector Rules

President Luiz Inácio Lula da Silva will soon issue a
decree providing a much needed regulatory framework
for Brazil’s electric sector, the country’s mines and
energy minister said Tuesday. Dilma Rousseff said Silva
would sign the decree by next week. The framework
has been eagerly awaited by electricity companies who
have been reluctant to invest in Brazil because of lack
of clear rules.

“The decree puts expansion (of generating capa-
city) at its center and creates a market that is extremely
competitive,” said Rousseff, who declined to offer fur-
ther details until the decree is published. She said the
framework should allow work to go forward on some
45 stalled projects for electric generation facilities,
which have been held up by environmental concerns or
a lack of financing.

In 2002, Brazil had to resort to energy rationing
because a lack of rainfall left the country’s hydroelectric
dams well below capacity. About 95 percent of Brazil’s
electricity comes from hydroelectric dams. The govern-
ment of President Fernando Henrique Cardoso respon-
ded by implementing an emergency plan to expand the
country’s electrical generation capacity, mainly through
thermoelectric plants that do not depend on rainfall.

But on Tuesday, Rousseff said the emphasis on
thermoelectricity was misplaced because it would be
hard to find enough gas to run those plants for the 10
days or so every year when they would be needed. She
said Brazil’s future remained in hydroelectric genera-
tion, pointing out that the country uses only 24 percent
of its hydroelectric potential. By comparison, France
uses about 94 percent of its hydroelectric potential and
the United States uses over 77 percent, she said. 

(Forbes, July 27, 2004)

d
The electric sector decree mentioned in the text
a) will provide a framework for state control of mines

and energy.
b) favors international electricity investors.
c) still lacks clear rules for the energy sector.
d) will foster investments by electricity companies.
e) was signed and issued by Dilma Rousseff in August

2004.

Resolução

O decreto do setor elétrico mencionado no texto esti-
mulará investimentos por parte das companhias elétri-
cas.
No texto: “The framework has been eagerly awaited by
electricity companies who have been reluctant to
invest in Brazil because of lack of clear rules.”
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e
The decree should create an energy market that will
a) be competitive for retailers but not for consumers.
b) cover 24% of the Brazilian territory.
c) decline in some regions due to decentralized produc-

tion.
d) generate unfair competition among national and

international investors.
e) fulfill the aim of expanding the energy generating

capacity.

Resolução

O decreto criará um mercado energético que será
capaz de atingir o objetivo de expandir a capacidade
geradora de energia.

No texto: “She said the framework should allow work
to go forward on some 45 stalled projects for electric
generation facilities, which have been held up by envi-
ronmental concerns or a lack of financing.“

b
In Brazil,
a) the 2002 energy rationing covered 95% of energy

plants.
b) most electricity is generated by hydroelectric dams.
c) almost all hydroelectric potential has been used.
d) there are 45 thermoelectric projects that should be

restarted.
e) only 5% of energy is consumed in the north region,

where major dams are located.

Resolução

No Brasil, a maior parte da eletricidade é gerada por usi-
nas hidroelétricas.

No texto: “About 95 percent of Brazil’s electricity
comes from hydroelectric dams.”

a
Dilma Rousseff
a) clearly prefers hydroelectric dams rather than ther-

moelectricity.
b) criticized the decree because it does not encompass

mines and thermoelectricity.
c) thinks that gas is an energy alternative to be consi-

dered.
d) will only implement the 45 projects that are environ-

mentally safe.
e) said that lack of financing is the main obstacle for

expanding hydroelectric dams.

Resolução

Dilma Rousseff prefere usinas hidroelétricas a ter-
moelétricas.

No texto: “But on Tuesday, Rousseff said the emphasis
on thermoelectricity was misplaced because it would
be hard to find enough gas to run those plants for the
10 days or so every year when they would be needed.” 
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c
The government of Fernando Henrique Cardoso
a) developed and expanded electricity generated by

hydroelectric dams.
b) concentrated 95% of total energy investment on

hydroelectricity.
c) had to ration energy due to unfavorable climate that

affected the dams.
d) implemented a diversification policy, which leveled

electricity demand.
e) started a regulatory framework that now will be

implemented by Ms. Rousseff.

Resolução

O governo de FHC precisou racionar energia devido ao
clima desfavorável que afetou as barragens.

No texto: “In 2002, Brazil had to resort to energy ratio-
ning because a lack of rainfall left the country’s hydroe-
lectric dams well below capacity.”

b
Brazilian hydroelectric potential is
a) overused like in France and the US.
b) underused unlike in France.
c) overestimated just like in other countries.
d) underestimated because there is still 24% to be

used.
e) being gradually increased until it reaches 94%.

Resolução

O potencial hidroelétrico brasileiro não é muito explo-
rado ao contrário do que ocorre na França.

No texto: “pointing out that the country uses only 24
percent of its hydroelectric potential. By comparison,
France uses about 94 percent of its hydroelectric poten-
tial and the United States uses over 77 percent, she
said.”
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As questões de números 07 a 10 referem-se ao TEXTO
2.

TEXTO 2

Brazil Wants Culture as Basic Human Right

Brazil’s Minister of Culture, Gilberto Gil, challenged
the 35 member countries of the Organization of
American States (OAS) to include culture on the list of
basic policies to promote economic development and
foster social inclusion. At the second OAS Ministers
meeting, which ended on August 24, in Mexico, Gil
emphasized: “Government policies for culture can no
longer be secondary, fragile, peripheral. They represent
the social and infrastructure policies of the 21st cen-
tury.” According to the Minister, it is necessary to
expand the notion of culture as a vital dimension of citi-
zenship, social inclusion, and quality of life, “the notion
of culture as an obligation of the State.” Gil reminded
the other ministers present that the development pro-
cess “is not completed, if it is not given cultural under-
pinnings, if it does not incorporate wider access by the
population to the means of production and dissemina-
tion of cultural materials.” 

Earlier this month, the Culture Minister talked about
creativity as a basis of the production process during
the First Evaluation Meeting of the XI United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) in
Geneva. For Gil, the so-called creative industries should
have a distinct policy. In his view, cultural goods and
services cannot be treated in the same way as their
commercial counterparts, because they contain speci-
fic values for sovereignty and the preservation of cultu-
res. 

At the XI UNCTAD, which took place this year in
São Paulo, the Minister launched a proposal calling for
a global policy of free circulation of cultural goods and
products. Gil’s idea is to mobilize the international com-
munity to turn creative industries into instruments of
leverage for developing countries. Now, the Minister
wishes to establish the International Forum of Creative
Industries, with headquarters in Brazil, to discuss the
implementation of strategies in this area.

(Brazzil Magazine, August 27, 2004)
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e
According to the information presented in the article,
Gilberto Gil
a) went to an UNCTAD meeting in Mexico, where he

presented a project involving culture.
b) said in Geneva that creativity is fundamental for all

industries, no matter what their focus is.
c) said that the development process should turn cultu-

re into a profitable good.
d) put forward the idea that creative industries should

be treated the same way as other industries.
e) believes the idea that culture should include the

notion of citizenship, social inclusion and quality of
life.

Resolução

De acordo com a informação apresentada no artigo,
Gilberto Gil acredita na idéia de que a cultura deveria
incluir a noção de cidadania, inclusão social e qualidade
de vida.

No texto: “According to the Minister, it is necessary to
expand the notion of culture as a vital dimension of citi-
zenship, social inclusion, and quality of life, ...”

a
According to Gil,
a) government policies for culture are secondary, fragi-

le and peripheral at present and he wants this to
change.

b) the other culture ministers of the 35 OAS member
countries will also subscribe his culture project.

c) cultural goods include values such as international
acceptance of peripheral cultures.

d) there should be a wider market for globalized cultu-
ral goods.

e) creative industries should not interfere with federal
police.

Resolução

De acordo com Gil, as políticas governamentais para a
cultura são secundárias, frágeis e periféricas atual-
mente e ele quer que isso mude.

No texto: “Government policies for culture can no lon-
ger be secondary, fragile, peripheral.” 

c
A proposal for a global policy of free circulation of cul-
tural goods and products
a) was agreed at the International Forum of Creative

Industries.
b) will be developed at the XI UNCTAD.
c) was launched in São Paulo.
d) was approved in Geneva.
e) was turned down at the OAS.

Resolução

Uma proposta de política global de livre circulação de
bens e produtos culturais foi lançada em São Paulo.

No texto: “At the XI UNCTAD, which took place this
year in São Paulo, the Minister launched a proposal cal-
ling for a global policy of free circulation of cultural
goods and products.”
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e
The quotation from the first paragraph of the text – …if
it is not given cultural underpinnings… – means
a) so that it should be granted cultural support.
b) when the development process is not included in the

cultural area.
c) although it is granted cultural support.
d) further, the development process isn’t given basic

structure.
e) unless the development process is given cultural

underpinnings.

Resolução

A citação do primeiro parágrafo do texto – “if it is not
given cultural underpinnings” – significa “unless the
development process is given cultural underpinnings”.
• if not = unless

As questões de números 11 a 15 referem-se ao TEXTO
3.

TEXTO 3

Poor Nations Flex Trade Muscles

After five decades of being bullied or ignored in
multilateral trade talks, the world’s poorer nations yes-
terday enjoyed the first real confirmation that the balan-
ce of power has shifted a little in their direction. The
agreement in Geneva to kick-start the so-called Doha
Round was seen by many developing nations as a dela-
yed vindication of the tough stand they took in trade
talks in Cancun, Mexico, last September. 

Before Cancun, the post-war trading system had
spent decades opening markets to the exports of rich
nations while leaving in place huge barriers and distor-
tions in the agricultural markets that are disproportiona-
tely important to poorer countries. The result is that
tariffs imposed on goods produced by the poor – defi-
ned by the World Bank as people earning less than
$US2 ($2.85) a day – are twice as high as those on the
more sophisticated products made by people who are
not poor. 

At the Cancun meeting of the 147-nation World
Trade Organization, a new “Group of 20” developing
nations, led by Brazil, South Africa, India and China,
used for the first time the clout that comes with the
WTO’s reliance on consensus, which in effect gives
each member a power of veto. When the developing
nations insisted on more reform of farm trade, and
rejected the so-called Singapore issues being pushed
by countries such as Japan – covering “rich country”
concerns such as facilitating foreign investment – the
traditional trade powers were furious. The Cancun mee-
ting broke up in disarray with European Union trade
commissioner Pascal Lamy warning darkly that the
“medieval” structure of the WTO meant there might be
little future for a rules-based multilateral system. 

(The Australian, August 2, 2004)
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d
The poorer nations
a) have been ignored in Doha as well as in Cancun.
b) have endured tough trade barriers after Cancun mee-

ting.
c) should increase the earning of their population to

$2.85 a day.
d) may acquire some power after the agreement in

Geneva.
e) are paying twice as high tariffs for the World Bank.

Resolução

De acordo com o texto, as nações mais pobres podem
ganhar algum poder após o acordo de Genebra.

No texto: “After five decades of being bullied or igno-
red in multilateral trade talks, the world’s poorer nations
yesterday enjoyed the first real confirmation that the
balance of power has shifted a little in their direction.”

b
According to the information presented in the text,
a) Japan backs the “Group of 20” concerns.
b) the “Group of 20” consists of developing nations,

including Brazil.
c) WTO is composed of 147 rich nations and 20 deve-

loping nations.
d) Singapore issues were rejected by Japan and by

developing countries.
e) the traditional trade powers include Brazil, South

Africa, India and China.

Resolução

De acordo com a informação apresentada no texto, o
“Grupo dos 20” consiste de nações em desenvolvi-
mento, incluindo o Brasil.

No texto: “... a new “Group of 20” developing nations,
led by Brazil, South Africa,...”

c
The developing nations
a) are against farm trade.
b) insist that tariffs on sophisticated products should be

lower.
c) wish to reform the barriers and distortions in farm

trade.
d) delayed discussions on trade in Cancun.
e) agree that their production system is medieval, just

like the WTO structure.

Resolução

De acordo com o texto, as nações em desenvolvimento
querem reformar barreiras e distorções do comércio
agrícola.

No texto: “When the developing nations insisted on
more reform of farm trade, and rejected...”

13

12

11

FFFFGGGGVVVV    ----     EEEEccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))         DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
The expression such as in – …concerns such as facili-
tating foreign investment… – (paragraph 3) introduces
a) an example. b) a cause. c) an obstacle.
d) a generalization. e) an alternative.

Resolução

A expressão such as (= tais como) introduz um exem-
plo.

d
The word those in – …are twice as high as those on the
more sophisticated products… – (paragraph 2) refers to
a) sophisticated products. b) goods. c) people.
d) tariffs. e) the poor.

Resolução

A palavra those em – ... are twice as high as those on
the more sophisticated products ... – refere-se à palavra
tariffs, mencionada anteriormente.

Inglês

O exame da GV-Economia foi composto por textos
retirados de revistas como Forbes, Brazzil Magazine e
The Australian. Como já esperado, os três textos trata-
vam sobre temas de políticas econômicas, com todas
as questões explorando compreensão de texto e voca-
bulário. A prova mostrou-se adequada para alunos com
leitura freqüente e um bom nível de conhecimento da
língua inglesa.
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c
Uma ema pesa aproximadamente 360 N e consegue
desenvolver uma velocidade de 60 km/h, o que lhe con-
fere uma quantidade de movimento linear, em kg.m/s,
de
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2

a) 36. b) 360. c) 600. d) 2 160. e) 3 600.

Resolução

1) P = mg

m = = (kg) = 36kg

2) Q = m V

Q = 36 .  (kg . m/s)

Q = 600kg . m/s

60
–––
3,6

360
–––
10

P
–––
g
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c
Dois carrinhos de supermercado podem ser acoplados
um ao outro por meio de uma pequena corrente, de
modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar dois
carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo
interior do supermercado. Um cliente aplica uma força
horizontal de intensidade F, sobre o carrinho da frente,
dando ao conjunto uma aceleração de intensidade 0,5
m/s2.

Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o
módulo da força F e o da força de tração na corrente
são, em N, respectivamente:
a) 70 e 20. b) 70 e 40. c) 70 e 50.
d) 60 e 20. e) 60 e 50.

Resolução

1) 2ª Lei de Newton (A + B):
F = (mA + mB) a
F = (40 + 100) 0,5 (N)

2) 2ª Lei de Newton (B):
T = mB a
T = 100 . 0,5 (N)

T = 50N

F = 70N
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c

Após o lançamento, o foguetinho de Miguelito atingiu a
vertiginosa altura de 25 cm, medidos a partir do ponto
em que o foguetinho atinge sua velocidade máxima.
Admitindo o valor 10 m/s2 para a aceleração da gravida-
de, pode-se estimar que a velocidade máxima impelida
ao pequeno foguete de 200 g foi, em m/s, aproximada-
mente,
a) 0,8. b) 1,5. c) 2,2. d) 3,1. e) 4,0.

Resolução

Desprezando-se o efeito do ar e admitindo-se que o
lançamento seja vertical, aplicando-se a equação de
Torricelli, temos:

V2 = V2
máx + 2 γ ∆s (MUV)

0 = V2
máx + 2 (–10) 0,25

V2
máx = 5,0

Vmáx = Ïwww5,0 m/s ≅ 2,2m/s
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b
Observe o gabarito com a resolução de uma cruzadinha
temática em uma revista de passatempo.
Horizontais
1. Força presente na trajetória circular.
2. Astrônomo alemão adepto ao heliocentrismo.
3. Ponto mais próximo ao Sol no movimento de trans-

lação da Terra.

Verticais
1. Órbita que um planeta descreve em torno do Sol.
2. Atração do Sol sobre os planetas.
3. Lugar geométrico ocupado pelo Sol na trajetória

planetária.

Um leitor, indignado com o “furo” na elaboração e revi-
são da cruzadinha, em uma carta aos editores, desta-
cou, baseando-se nas leis da Mecânica Clássica, a ocor-
rência de erro
a) na vertical 2, apenas.
b) na horizontal 1, apenas.
c) nas verticais 1 e 2, apenas.
d) nas horizontais 1 e 3, apenas.
e) na horizontal 3 e na vertical 3, apenas.

Resolução

Quando a trajetória é curva, a força resultante tem uma
componente centrípeta, o que evidencia um erro na
horizontal 1.
A chamada força centrífuga é uma força de inércia
(pseudoforça) que só é considerada para um referencial
não-inercial que descreve uma trajetória curva ou tem
movimento de rotação em relação a um referencial
inercial.
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d
Em relação à termometria, é certo dizer que
a) – 273 K representa a menor temperatura possível de

ser atingida por qualquer substância.
b) a quantidade de calor de uma substância equivale à

sua temperatura.
c) em uma porta de madeira, a maçaneta metálica está

sempre mais fria que a porta.
d) a escala Kelvin é conhecida como absoluta porque só

admite valores positivos.
e) o estado físico de uma substância depende exclusi-

vamente da temperatura em que ela se encontra.

Resolução

a) Falsa. A menor temperatura possível de ser atingi-
da por qualquer substância é 0 K. Não existe valor
negativo na escala Kelvin.

b) Falsa. Um corpo tem quantidade de energia térmi-
ca. Calor é a denominação que damos à energia tér-
mica em trânsito.
Temperatura estabelece o nível energético das par-
tículas de um corpo.

c) Falsa. Uma porta de madeira e a sua maçaneta de
metal geralmente estão à mesma temperatura.

d) Verdadeira. A escala Kelvin é denominada abso-

luta por ter a sua origem no zero absoluto. Dessa
forma, a escala Kelvin não admite valores negati-
vos.

e) Falsa. Uma substância pode-se encontrar em dois
estados físicos diferentes numa mesma tempera-
tura. A 0°C, por exemplo, a água pode estar no
estado sólido e no estado líquido.

20
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a
O macaco hidráulico consta de dois êmbolos: um
estreito, que comprime o óleo, e outro largo, que sus-
pende a carga. Um sistema de válvulas permite que
uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem
que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar
a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo
do macaco.

Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro
de massa 80 kg, usando seu peso para pressionar o
êmbolo pequeno com o pé, considerando que o siste-
ma de válvulas não interfira significativamente sobre a
pressurização do óleo, poderá suspender uma carga
máxima, em kg, de
Dados: diâmetro do êmbolo menor = 1,0 cm

diâmetro do êmbolo maior = 6,0 cm
aceleração da gravidade = 10 m/s2

a) 2 880. b) 2 960. c) 2 990.
d) 3 320. e) 3 510.

Resolução

A vantagem mecânica de uma prensa hidráulica (Vm) é
dada por:

Vm = = 

= 

M = 36,0 . 80 (kg)

M = 2880kg

6,0  2(–––)1,0

M g
––––
80g

D  2(–––)d

F
–––

f
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e
Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicio-
nando-se a 250 mL de suco de laranja a 20°C, 50 g de
gelo fundente. Estabelecido o equilíbrio térmico, a tem-
peratura do suco gelado era, em °C, aproximadamente,
Dados: calor específico da água = 1 cal/g°C

calor específico do suco de laranja = 1 cal/g°C
densidade do suco de laranja = 1 x 103 g/L
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g

a) 0,5. b) 1,2. c) 1,7. d) 2,4. e) 3,3.

Resolução

1) Cálculo da massa de suco de laranja:

d = 

1 . 103 = ⇒  

2) Misturando-se o suco de laranja com o gelo fun-
dente (0°C), temos:
Qcedido + Qrecebido = 0
(m c ∆θ)suco + [(mLF) + (mc ∆θ)]gelo = 0
250 . 1 . (θf – 20) + 50 . 80 + 50 . 1 . (θf – 0) = 0
250 θf – 5000 + 4000 + 50 θf = 0
300 θf – 1000 = 0
300 θf = 1000

a
O ar. A folha. A fuga.
No lago, um círculo vago.
No rosto, uma ruga.

(Guilherme de Almeida)
Um peixe, pensando que se tratava de um inseto sobre
a água, “belisca” quatro vezes a folha durante o tempo
de um segundo, produzindo quatro ondulações de mes-
mo comprimento de onda. Uma vez que a propagação
de um pulso mecânico na água do lago ocorre com
velocidade 2,0 m/s, o comprimento de onda de cada
abalo produzido é, em metros,
a) 0,5. b) 1,0. c) 2,0. d) 4,0. e) 8,0.

Resolução

I. A freqüência da onda produzida pelo peixe é f, dada
por:

f = = ⇒ f = 4,0Hz

II. O comprimento de onda λ fica determinado pela
Equação Fundamental da Ondulatória:
V = λ f ⇒ 2,0 = λ . 4,0

Assim: λ = 0,5m

4,0 pulsos—––––––––1,0s
n—–∆t

23

θf ≅ 3,3°C

m = 250g
m

––––––––––
250 . 10–3

m
–––
V
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a
A tabela associa valores de comprimento de onda em
um meio menos refringente (o ar) e do índice de refra-
ção em um meio mais refringente (o vidro) para algu-
mas cores do espectro.

Desejando-se ampliar a tabela, serão anexadas mais
três colunas:

Os valores registrados para as colunas 3, 4 e 5, obe-
decendo à ordem de cima para baixo, serão números
respectivamente
a) decrescentes, decrescentes e crescentes.
b) decrescentes, crescentes e crescentes.
c) decrescentes, decrescentes e decrescentes.
d) crescentes, crescentes e crescentes.
e) crescentes, crescentes e decrescentes.

Resolução

Coluna 3
Sendo as velocidades de propagação das cores men-
cionadas iguais entre si no ar, conclui-se, por V = λ f, que
a freqüência é inversamente proporcional ao compri-
mento de onda. Logo:

Se λazul < λamarela < λlaranja< λvermelha , então:

Coluna 4
O índice de refração é crescente com a freqüência da luz
no meio material considerado.

Se fazul > famarela > flaranja > fvermelha , então:

Coluna 4
O módulo da velocidade de propagação no vidro é in-
versamente proporcional ao respectivo índice de re-
fração.

Se nazul > namarela > nlaranja > nvermelha , então:

Vazul < Vamarela < Vlaranja < Vvermelha

nazul > namarela > nlaranja > nvermelha

fazul > famarela > flaranja > fvermelha

(Coluna 5)
Velocidades

no vidro (m/s)

(Coluna 4)
Índices de

refração na água

(Coluna 3)
Freqüência

(Hz)

(Coluna 2)
Índices de

refração no vidro

1,528

1,517

1,514

1,511

(Coluna 1)
Comprimento de
onda no ar (m)

434 x 10–9

589 x 10–9

656 x 10–9

768 x 10–9

Cor

azul

amarela

laranja

vermelha
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d
Do lado de fora, pelo vitrô do banheiro, um bisbilhotei-
ro tenta enxergar seu interior.

Frustrado, o xereta só conseguiu ver as múltiplas ima-
gens de um frasco de xampu, guardado sobre o apara-
dor do boxe, a 36 cm de distância do vidro. De fato, mal
conseguiu identificar que se tratava de um frasco de
xampu, uma vez que cada uma de suas imagens,
embora com a mesma largura, tinha a altura, que no ori-
ginal é de 20 cm, reduzida a apenas
Informações: suponha válidas as condições de estig-

matismo de Gauss e que os índices de
refração do vidro e do ar sejam, respec-
tivamente, 1,5 e 1,0.

a) 0,5 cm. b) 1,0 cm. c) 1,5 cm.
d) 2,0 cm. e) 2,5 cm.

Resolução

(I) Cada fatia de pequena espessura da “canaleta” do
vitrô funciona como uma lente cilíndrica plano-côn-
cava.

(II) Equação de Halley (Fabricantes de Lentes):

=  ( – 1) ( + )
=  ( – 1) ( + 0)

= . ( )  ⇒ = 

Donde:  

(III) Aumento Linear Transversal:

A = ⇒ = 

= ⇒ = ⇒  

Nota: Demos à lente cilíndrica abordada no texto o tra-
tamento aproximado próprio de uma lente esfé-
rica.

i = 2,0cmi
–––
10

i
–––
20

–4
—–––––
–4 – 36

i
–––
20

f
—–––
f – p

i
—–
o

f
—–––
f – p

f = –4cm

1
– —–

4
1

—–
f

1
– –––

2
1

––––
2

1
—–

f

1
– —–

2
1,5

––––
1,0

1
—–

f

1
—–
R2

1
—–
R1

nvidro—––––
nar

1
—–

f
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e
Com respeito à eletrodinâmica, analise:
I. Tomando-se a mesma carga elétrica, isolada de

outra qualquer, entre os módulos do campo elétrico
e do potencial elétrico em um mesmo ponto do
espaço, o primeiro sofre uma diminuição mais rápi-
da que o segundo, conforme se aumenta a distân-
cia até a carga.

II. Comparativamente, a estrutura matemática do cál-
culo da força elétrica e da força gravitacional são
idênticas. Assim como as cargas elétricas estão
para as massas, o campo elétrico está para a ace-
leração da gravidade.

III. Uma diferença entre os conceitos de campo elétri-
co resultante e potencial elétrico resultante é que o
primeiro obtém-se vetorialmente, enquanto o
segundo é obtido por uma soma aritmética de
escalares.

É correto o contido em
a) I, apenas. b) II, apenas.
c) I e III, apenas. d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Resolução

I. Correta

O módulo do campo elétrico é dado por:

| E
→

| = K0

O módulo do potencial elétrico é dado por:

| V| = K0

Verificamos, então, que o módulo do campo é in-
versamente proporcional ao quadrado da distância
do ponto à carga, ao passo que o potencial é inver-
samente proporcional à distância.

II. Correta

A força elétrica (Fe
→) e a força gravitacional têm a

mesma estrutura matemática, conforme suas equa-
ções:

|Fe
→| = K0 e |Fg

→| = G 

Basta trocarmos as cargas pelas massas e vice-
versa.
Do mesmo modo, o campo elétrico e o campo gra-
vitacional têm a mesma estrutura matemática, con-
forme mostram suas equações:

| E
→

| = K0 e | g→| = G 

III. Correta

O campo elétrico é uma grandeza vetorial, ao passo
que o potencial é uma grandeza escalar.

M
—––
d2

|Q|
—––
d2

M1M2—–––––––
d 2

|Q1| . |Q2|
—–––––––

d2

|Q|
—–
d

|Q|
—–
d 2
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e
Uma fábrica de lâmpadas utiliza a mesma liga de tungs-
tênio para produzir o filamento de quatro modelos de
lâmpadas para tensão de 127 V. Os modelos diferen-
ciam-se entre si pelo comprimento e área da secção
transversal do filamento, conforme o indicado no qua-
dro.

Quando ligadas em paralelo a uma mesma fonte de
tensão de 127 V, as potências P1, P2, P3 e P4 das res-
pectivas lâmpadas guardam a relação
a) P1 > P2 > P3 > P4. b) P4 > P3 > P2 > P1.
c) P1 = P2 > P3 > P4. d) P3 > P4 > P1 > P2.
e) P2 > P1 = P4 > P3.

Resolução

Determinemos, inicialmente, as resistências elétricas
de cada uma das lâmpadas.

R1 = 

R2 = 

R3 = 

R4 = 

Analisando-se os valores, concluímos:
R1 = R4; R2 < R1; R4 < R3
Para uma mesma tensão elétrica, a potência e a resis-
tência  elétrica  são  grandezas  inversamente  pro-

porcionais P = , assim:

R1 = R4 ⇒ P1 = P4

R2 < R1 ⇒ P2 > P1
R4 < R3 ⇒ P4 > P3

∴ P2 > P1 = P4 > P3

)U2
——
R(

ρ 2L
——
2S

ρ 2L
——

S

ρ L
——
2S

ρ L
——

S

Área da secção
transversal

S

2S

S

2S

Comprimento

L

L

2L

2L

Modelo

lâmpada 1

lâmpada 2

lâmpada 3

lâmpada 4
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d
Já havia tocado o sinal quando o professor dera o ulti-
mato. – “Meninos, estou indo embora!...”. Desespera-
damente, um aluno, que terminara naquele momento a
resolução do último problema onde se pedia o cálculo
da constante eletrostática em um determinado meio,
arranca a folha que ainda estava presa em seu caderno
e a entrega ao professor.

Durante a correção da segunda questão, o professor
não pôde considerar cem por cento de acerto, devido à
falta da unidade correspondente à grandeza física soli-
citada. O pedaço faltante que daria a totalidade do acer-
to para a segunda questão, dentre os apresentados,
seria
a) b)

c) d)

e)

Resolução

Da expressão:

F = K 

podemos obter a unidade da constante eletrostática K.

|Q1| |Q2|
—––––––

d2

28
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K = 

[K] = kg . . 

b
Analise o circuito.

A resistência elétrica do reostato R para que os voltí-
metros V1 e V2 indiquem a mesma diferença de poten-
cial é, em Ω,
a) 4. b) 5. c) 8. d) 10. e) 20.

Resolução

Do enunciado:
V1 = V2

4 . i = ( ) . i

R = 5Ω

R . 20
—–––––
R + 20

29

[K] = kg . m3 s–2 C–2

m2
—––
C2

m
—––
s2

F d2
—––––––
|Q1| |Q2|
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b
Da palavra aimant, que traduzido do francês significa
amante, originou-se o nome ímã, devido à capacidade
que esses objetos têm de exercer atração e repulsão.
Sobre essas manifestações, considere as proposições:
I. assim como há ímãs que possuem os dois tipos de

pólos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas
um.

II. o campo magnético terrestre diverge dos outros
campos, uma vez que o pólo norte magnético de
uma bússola é atraído pelo pólo norte magnético do
planeta.

III. os pedaços obtidos da divisão de um ímã são tam-
bém ímãs que apresentam os dois pólos magnéti-
cos, independentemente do tamanho dos pedaços.

Está correto o contido em
a) I, apenas. b) III, apenas.
c) I e II, apenas. d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Resolução

I. Falsa. Todo ímã é formado por dois pólos (Norte e
Sul).

II. Falsa. O pólo Norte magnético de uma bússola é
atraído pelo Sul magnético do planeta. Vale observar
que os pólos magnéticos e geográficos da Terra são
invertidos entre si.

III. Verdadeiro. Ao dividirmos um ímã ao meio, haverá
a formação de dois novos ímãs, com pólos Norte e
Sul em cada pedaço.

Física

Uma prova simples com questões tradicionais bem
enunciadas e adequadas para o ensino médio.

30
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Leia o texto, para responder às questões de números
31 a 37.

O primeiro passo para aprender a pensar, curiosa-
mente, é aprender a observar. Só que isso, infeliz-
mente, não é ensinado. Hoje nossos alunos são proibi-
dos de observar o mundo, trancafiados que ficam numa
sala de aula, estrategicamente colocada bem longe do
dia-a-dia e da realidade. Nossas escolas nos obrigam a
estudar mais os livros de antigamente do que a realida-
de que nos cerca. Observar, para muitos professores,
significa ler o que os grandes intelectuais do passado
observaram – gente como Rousseau, Platão ou
Keynes. Só que esses grandes pensadores seriam os
primeiros a dizer “esqueçam tudo o que escrevi”, se
estivessem vivos. Na época não existia internet nem
computadores, o mundo era totalmente diferente. Eles
ficariam chocados se soubessem que nossos alunos
são impedidos de observar o mundo que os cerca e
obrigados a ler teoria escrita 200 ou 2000 anos atrás –
o que leva os jovens de hoje a se sentir alienados, con-
fusos e sem respostas coerentes para explicar a reali-
dade.

Não que eu seja contra livros, muito pelo contrário.
Sou a favor de observar primeiro, ler depois. Os livros,
se forem bons, confirmarão o que você já suspeitava.
Ou porão tudo em ordem, de forma esclarecedora.
Existem livros antigos maravilhosos, com fatos que não
podem ser esquecidos, mas precisam ser dosados
com o aprendizado da observação. 

Ensinar a observar deveria ser a tarefa número 1 da
educação. Quase metade das grandes descobertas
científicas surgiu não da lógica, do raciocínio ou do uso
de teoria, mas da simples observação, auxiliada talvez
por novos instrumentos, como o telescópio, o micros-
cópio, o tomógrafo, ou pelo uso de novos algoritmos
matemáticos. Se você tem dificuldade de raciocínio,
talvez seja porque não aprendeu a observar direito, e
seu problema nada tem a ver com sua cabeça.

Ensinar a observar não é fácil. Primeiro você pre-
cisa eliminar os preconceitos, ou pré-conceitos, que
são a carga de atitudes e visões incorretas que alguns
nos ensinam e nos impedem de enxergar o verdadeiro
mundo. Há tanta coisa que é escrita hoje simplesmente
para defender os interesses do autor ou grupo que dis-
semina essa idéia, o que é assustador. Se você quer ter
uma visão independente, aprenda correndo a observar
você mesmo.

Quantas vezes não participamos de uma reunião e
alguém diz “vamos parar de discutir”, no sentido de
pensar e tentar “ver” o problema de outro ângulo?
Quantas vezes a gente simplesmente não “enxerga” a
questão? Se você realmente quiser ter idéias novas,
ser criativo, ser inovador e ter uma opinião indepen-
dente, aprimore primeiro os seus sentidos. Você estará
no caminho certo para começar a pensar.

(Stephen Kanitz, Observar e pensar. 
Veja, 04.08.2004. Adaptado)
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e
É correto afirmar que a atitude de Stephen Kanitz dian-
te das metodologias de ensino utilizadas em nossas
escolas é de
a) descrédito das idéias defendidas pelos ensina-

mentos dos intelectuais do passado.
b) pouca confiança nos recursos tecnológicos dis-

poníveis para os alunos, especialmente os livros.
c) empatia com a autonomia dos novos instrumentos e

algoritmos matemáticos.
d) desconfiança dos meios informatizados, defendendo

a idéia de que a leitura deve preceder a experiência.
e) crítica à cisão entre realidade e ensino na escola

atual, que desprestigia a atividade de observação.

Resolução

O conteúdo da alternativa e corresponde ao seguinte
trecho do primeiro parágrafo do texto: “Hoje nossos
alunos são proibidos de observar o mundo, trancafiados
que ficam numa sala de aula,  estrategicamente colo-
cada bem longe do dia-a-dia e da realidade. Nossas
escolas nos obrigam a estudar mais os livros de antiga-
mente do que a realidade que nos cerca. Observar, para
muitos professores, significa ler o que os grandes inte-
lectuais do passado observaram”.

a
Assinale a alternativa em que os trechos abaixo, rees-
critos, preservam as relações de sentido expressas no
original e apresentam transposição para o discurso indi-
reto de acordo com a norma culta. Só que esses gran-
des pensadores seriam os primeiros a dizer “esqueçam
tudo o que escrevemos”, se estivessem vivos.
...alguém diz “vamos parar de discutir”.
a) Só que esses grandes pensadores seriam os primei-

ros a dizer que esquecêssemos tudo o que escreve-
ram, se estivessem vivos / ...alguém sugere que
paremos de discutir.

b) Só que esses grandes pensadores seriam os primei-
ros a dizer que: esqueçam tudo o que escreveram,
se estivessem vivos / ...alguém diz que vamos parar
de discutir.

c) Só que esses grandes pensadores seriam os pri-
meiros a dizer que esqueçamos tudo o que escreve-
ram, se estivessem vivos / ...alguém pede que para-
mos de discutir.

d) Só que esses grandes pensadores seriam os primei-
ros a dizer que se esqueça tudo o que se escreveu,
se estivessem vivos / ...alguém sugestiona que
vamos parar de discutir.

e) Só que esses grandes pensadores seriam os primei-
ros a dizer: esqueça-se tudo o que foi escrito, se esti-
vessem vivos / ...alguém indica que paramos de dis-
cutir.

Resolução

A transposição do primeiro trecho para o discurso in-
direto deve apresentar o verbo da oração subordinada
no imperfeito do subjuntivo, pois o verbo da principal
está no futuro do pretérito, indicando irrealidade. No
segundo trecho, como o verbo declarativo está no pre-
sente, o verbo da subordinada se apresenta, cor-
retamente, no presente do subjuntivo, indicando,  no
caso, uma exortação.

32
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c
Assinale a alternativa em que a norma culta de regência
verbal admite a preposição de antes da palavra que, no
contexto da frase.
a) ...livros antigos maravilhosos, com fatos que não

podem ser esquecidos.
b) Eles ficariam chocados se soubessem que nossos

alunos são impedidos de observar o mundo que os
cerca.

c) Os livros, se forem bons, confirmarão o que você já
suspeitava.

d) Hoje nossos alunos são proibidos de observar o
mundo, trancafiados que ficam numa sala de aula.

e) ...são a carga de atitudes e visões incorretas que
alguns nos ensinam.

Resolução

Como o verbo suspeitar pode ser empregado como
transitivo direto ou indireto, regendo, neste último
caso, a preposição de (suspeitar de algo), a oração inte-
grante (substantiva objetiva direta ou indireta) pode ou
não vir preposicionada: Os livros, se forem bons, con-
firmarão o (=aquilo) [de] que você já suspeitava.

b
Observe a concordância dos verbos existir e haver, nas
frases abaixo.

I. Existem livros antigos maravilhosos.
II. Há tanta coisa que é escrita hoje simplesmente

para defender os interesses do autor ou grupo que
dissemina essa idéia.

É correto afirmar:
a) Se fosse empregado haver, na frase I, este seria fle-

xionado no plural, visto tratar-se de sinônimo de exis-
tir.

b) Se fosse empregada a forma plural tantas coisas, na
frase II, o verbo haver permaneceria no singular.

c) Se fosse empregado dever como verbo auxiliar de
existir, na frase I, aquele seria conjugado no singular:
deve existir livros antigos maravilhosos.

d) Haver tem, na frase II, o mesmo sentido que tem na
frase – havia escrito coisas importantes –, por isso a
flexão no singular.

e) Na frase II, se fosse empregado o verbo existir e o
plural tantas coisas, seria indiferente flexionar o ver-
bo no singular ou no plural (existe ou existem).

Resolução

O verbo haver, no sentido de “existir”, é impessoal, ou
seja, só se emprega na 3.ª pessoa do singular, em cons-
trução sem sujeito. O verbo existir, porém, não é
impessoal e deve concordar com o sujeito. Assim
sendo, no caso do verbo haver, o que existe é objeto,
não sujeito. Se ocorrer  verbo auxiliar, este deve ser fle-
xionado se o verbo principal for existir e deve perma-
necer na 3.ª pessoa do singular se o verbo principal for
haver, pois o verbo principal comunica ao auxiliar sua
pessoalidade ou impessoalidade. No caso da alternativa
d, o verbo haver não está empregado no sentido de
“existir”, mas sim como auxiliar de escrever.

34
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c
Considere o trecho e as afirmações, para responder a
esta questão.
Quase metade das grandes descobertas científicas sur-
giu não da lógica, do raciocínio ou do uso de teoria, mas
da simples observação.

Afirma-se:
I. a norma culta admite também o emprego de sur-

giram, na frase, concordando com descobertas
científicas;

II. na substituição de quase metade por cinqüenta por
cento, torna-se obrigatória a concordância no plural:
surgiram;

III. a flexão no singular (surgiu) decorre da concor-
dância com a palavra mais próxima do verbo (ló-
gica), núcleo do sujeito composto.

Dessas afirmações, somente
a) I está correta.
b) II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) II e III estão corretas.

Resolução

O erro da afirmação III está em que a concordância, no
caso, pode dar-se com o núcleo do sujeito, que é sin-
gular (“metade”) ou com o núcleo do sintagma que o
determina (“das grandes descobertas científicas”).
Portanto, o verbo está no singular para concordar com
“metade”, não com “lógica”, que é núcleo do objeto
indireto (“da lógica”).

d
O advérbio não, em uma frase do texto, é empregado
de modo enfático, sem o sentido negativo que lhe é
próprio.
Assinale a alternativa em que isso ocorre.
a) Na época não existia internet nem computadores, o

mundo era totalmente diferente.
b) Não que eu seja contra livros, muito pelo contrário.
c) Quase metade das descobertas científicas surgiu

não da lógica [...], mas da simples observação.
d) Quantas vezes não participamos de uma reunião e

alguém diz “vamos parar de discutir” [...]?
e) Quantas vezes a gente simplesmente não “enxerga”

a questão?

Resolução

Na frase da alternativa d, o não é puramente enfático,
pois o sentido é afirmativo: Quantas vezes, ao partici-
parmos de uma reunião...

36
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a
Ou porão tudo em ordem, de forma esclarecedora.
...e seu problema nada tem a ver com sua cabeça.
Assinale a alternativa em que os verbos derivados de
pôr, ter e ver, em destaque nas frases acima, estão cor-
retamente conjugados.
a) Não aprovaríamos o orçamento, a menos que eles se

dispusessem a negociar, que se detivessem na aná-
lise do assunto e revissem os custos.

b) Quando se propuserem a ajudar-nos, não se ati-
verem a detalhes e reverem sua atitude, haverá acor-
do.

c) Os que previram seu insucesso não se ateram ao
potencial do rapaz; tampouco supuseram que ele
resistiria.

d) Mantiveram a justiça porque recomporam os fatos e
reviram as provas.

e) O contrato será renovado se preverem problemas
mas não se indisporem com os inquilinos e mante-
rem a calma.

Resolução

Erros: b – reverem por revirem; c – ateram por ative-
ram; d – recomporam por recompuseram; e – preve-
rem, indisporem e manterem por previrem, indispuse-
rem e mantiverem.

e
Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase
foi empregado de acordo com a norma culta.
a) Graças à essa nova visão de ensino, o professor

desenvolve atividades inovadoras.
b) De aluno dedicado à profissional reconhecido: eis aí

um homem de sucesso.
c) Ele se dedica à várias espécies de pesquisa ex-

perimental.
d) É sempre à partir da experiência que se aprende?
e) O curso se destina àqueles que valorizam o saber

que advém da experiência.

Resolução

Ocorre crase em “aquele”, pois há a contração da pre-
posição “A”, que o verbo “destinar” rege, com o pro-
nome demonstrativo “aquele”.
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Leia o texto, para responder às questões de números
39 a 45.

Os tiranos e os autocratas sempre compreenderam
que a capacidade de ler, o conhecimento, os livros e os
jornais são potencialmente perigosos. Podem insuflar
idéias independentes e até rebeldes nas cabeças de
seus súditos. O governador real britânico da colônia de
Virgínia escreveu em 1671: 

Graças a Deus não há escolas, nem imprensa livre;
e espero que não [as] tenhamos nestes [próximos] cem
anos; pois o conhecimento introduziu no mundo a deso-
bediência, a heresia e as seitas, e a imprensa divulgou-
as e publicou os libelos contra os melhores governos.
Que Deus nos guarde de ambos! 

Mas os colonizadores norte-americanos, com-
preendendo em que consiste a liberdade, não pensa-
vam assim. 

Em seus primeiros anos, os Estados Unidos se van-
gloriavam de ter um dos índices mais elevados – talvez
o mais elevado – de cidadãos alfabetizados no mundo.

Atualmente, os Estados Unidos não são o líder
mundial em alfabetização. Muitos dos que são alfabeti-
zados não conseguem ler, nem compreender material
muito simples – muito menos um livro da sexta série,
um manual de instruções, um horário de ônibus, o
documento de uma hipoteca ou um programa eleitoral.

As rodas dentadas da pobreza, ignorância, falta de
esperança e baixa auto-estima se engrenam para criar
um tipo de máquina do fracasso perpétuo que es-
migalha os sonhos de geração a geração. Nós todos
pagamos o preço de mantê-la funcionando. O anal-
fabetismo é a sua cavilha.

Ainda que endureçamos os nossos corações diante
da vergonha e da desgraça experimentadas pelas víti-
mas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos
os demais – o custo de despesas médicas e hospitali-
zação, o custo de crimes e prisões, o custo de progra-
mas de educação especial, o custo da produtividade
perdida e de inteligências potencialmente brilhantes
que poderiam ajudar a solucionar os dilemas que nos
perseguem.

Frederick Douglass ensinou que a alfabetização é o
caminho da escravidão para a liberdade. Há muitos
tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade. Mas
saber ler ainda é o caminho.

(Carl Sagan, O caminho para a liberdade. Em O mundo
assombrado pelos demônios: a ciência vista como

uma vela no escuro. Adaptado)
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d
É correto afirmar que Carl Sagan faz citação das idéias
de um governador real britânico para
a) corroborar as idéias que defende no desenvolvi-

mento do texto.
b) desmistificar a idéia de que liberdade de imprensa

pode trazer liberdade de idéias, como defende na
conclusão.

c) comprovar a importância da colonização inglesa para
o desenvolvimento americano.

d) ilustrar a tese com a qual inicia o texto e à qual se
contrapõe na seqüência.

e) ironizar idéias ultrapassadas, mostrando, no desen-
volvimento do texto, o descrédito de que gozaram
em todos os tempos.

Resolução

A alternativa descreve a “dialética” desenvolvida pelo
autor: tese (os riscos do conhecimento da alfabetiza-
ção, segundo os tiranos e autocratas); antítese (a rela-
ção entre alfabetização e liberdade na colonização dos
Estados Unidos) e a síntese (que, reforçando a antítese,
enfatiza o elevado custo social e humano do analfa-
betismo).

b
Rebeldes tem como antônimo dóceis; tiranos tem
como sinônimo autocratas. Assinale a alternativa em
que o par de antônimos e o de sinônimos, nesta ordem,
está correto.
a) Vangloriavam e orgulhavam; heresia e ateísmo.
b) Perpétuo e efêmero; súditos e vassalos.
c) Líder e ideólogo; engrenam e engatam.
d) Ônus e compromisso; esmigalha e esfacela.
e) Dilemas e certezas; insuflar e esvaziar.

Resolução

Em “perpétuo”, tem-se o significado de incessante,
contínuo, ininterrupto, opondo-se a “efêmero”, que é
de pouca duração, passageiro, transitório.
A palavra “súditos” significa o que está submetido ao
poder de alguém, à vontade de outrem e tem o mesmo
significado de “vassalos”, indivíduo submisso, inferior
socialmente.

_________________________________________________
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Considere o trecho citado, do governador real britânico,
para responder às questões de números 41 e 42.

e
A regra determinante da pontuação na passagem – …
pois o conhecimento introduziu no mundo a de-
sobediência, a heresia e as seitas, e a imprensa divul-
gou-as e publicou os libelos contra os melhores gover-
nos. – é a mesma que se encontra em:
a) As pessoas se acham frustradas, indignadas e abor-

recidas, e ainda esperam solução.
b) Todas as previsões falharam, tudo foi tentado e o

plano não só não deu certo, como incomodou muita
gente.

c) Discutiu-se o projeto, evidentemente com atenção e
cautela, mas houve reações contrárias e ânimos
incendiados.

d) A empresa patrocinou os ginastas, os times de bas-
quete e vôlei, deixando de lado os nadadores e vele-
jadores.

e) Os funcionários liberaram a via, as plataformas e os
bloqueios, e os usuários puderam utilizar o metrô e
viajar tranqüilamente.

Resolução

No período dado, a vírgula separa termos coordenados
entre si (“desobediência”; “a heresia”) e oração coor-
denada sindética com sujeito diferente da anterior (“o
conhecimento introduziu”; “a imprensa divulgou-as”).
Em e, a regra determinante da pontuação é a mesma,
já que “a via” e “plataformas” são termos coordenados
entre si, e a vírgula final separa oração coordenada sin-
dética com sujeito diferente da anterior.

d
Ainda que endureçamos os nossos corações diante da
vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas,
o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os
demais.
A locução ainda que e o advérbio muito estabelecem,
nesse enunciado, relações de sentido, respectivamen-
te, de
a) restrição e quantidade.
b) causa e modo.
c) tempo e meio.
d) concessão e intensidade.
e) condição e especificação.

Resolução

Em “Ainda que”, tem-se uma conjunção adverbial que
estabelece uma circunstância de concessão.
O advérbio “muito” dá intensidade ao adjetivo alto.
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a
Assinale a alternativa cuja oração em destaque tem a
mesma classificação sintática que a oração destacada
no período – Frederick Douglass ensinou que a alfa-
betização é o caminho da escravidão para a liberdade.
a) ... espero que não [as] tenhamos nestes [próximos]

cem anos.
b) ... um tipo de máquina do fracasso perpétuo que

esmigalha os sonhos de geração a geração.
c) ... os Estados Unidos se vangloriavam de ter um dos

índices mais elevados de cidadãos alfabetizados no
mundo.

d) Mas os colonizadores norte-americanos, compreen-
dendo em que consiste a liberdade, não pensavam
assim.

e) ... solucionar os dilemas que nos perseguem.

Resolução

A oração “que a alfabetização é o caminho da escra-
vidão para a liberdade” funciona sintaticamente como
objeto direto da oração principal (“Frederik Douglas
ensinou”). A oração “que não (as) tenhamos nestes
[próximos] cem anos” é também subordinada subs-
tantiva objetiva direta.

c
Assinale a alternativa em que se identifica a figura de
linguagem predominante no trecho:

As rodas dentadas da pobreza, ignorância, falta de
esperança e baixa auto-estima se engrenam para criar
um tipo de máquina do fracasso perpétuo que esmiga-
lha os sonhos de geração a geração. Nós todos paga-
mos o preço de mantê-la funcionando. O analfabetismo
é a sua cavilha.

a) Eufemismo. b) Antítese. c) Metáfora.
d) Elipse. e) Inversão.

Resolução

Nesse fragmento, nota-se uma série de metáforas
(“rodas dentadas”, “engrenam”, “máquina do fra-
casso”, “esmigalha os sonhos”, “cavilha”), compondo
uma alegoria sobre os fatores que condicionam a exclu-
são social do indivíduo.
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a
O emprego e a colocação do pronome estão de acordo
com a norma culta na alternativa:
a) Trata-se, evidentemente, de material muito simples,

mas muitos dos que são alfabetizados não con-
seguem lê-lo, nem compreendê-lo.

b) Pensemos na desobediência, na heresia e nas seitas
e em como o conhecimento lhes introduziu no
mundo.

c) Lembre-se das rodas dentadas da pobreza, da igno-
rância, da falta de esperança e da baixa auto-estima
e de como usam-as para criar um tipo de máquina do
fracasso perpétuo.

d) Temos dilemas que nos perseguem e inteligências
brilhantes, que poderiam ajudar a solucionar eles
rapidamente.

e) Existe a idéia de que a capacidade de ler, o conhe-
cimento,os livros e os jornais são potencialmente
perigosos; os tiranos e os autocratas sempre com-
preenderam-na.

Resolução

Em “lê-lo”, “compreendê-lo”, houve fusão do pronome
oblíquo o, na função de objeto direto, com a terminação
verbal (ler + o = lê-lo; compreender + o = compreendê-
lo).
Em b, a forma pronominal lhes deve ser trocada por as.
Em c e e, deve haver próclise (como as usam) (sempre
a compreenderam), Em d, solucionar eles é variante
popular, deveria ser registrada a forma solucioná-los.
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a
A fotossíntese é realizada por uma grande variedade de
organismos, incluindo representantes dos reinos
Monera (cianobactérias), Protista (algas unicelulares) e
Plantae (algas pluricelulares, briófitas, pteridófitas, gim-
nospermas e angiospermas).
São encontrados em todos os organismos fotossin-
tetizantes:
a) membrana lipoprotéica e ribossomos.
b) membrana lipoprotéica e cloroplastos.
c) ribossomos e mitocôndrias.
d) ribossomos e cloroplastos.
e) mitocôndrias e cloroplastos.

Resolução

Os organismos do Reino Monera (cianobactérias) são
desprovidos de organelas citoplasmáticas, exceto os
ribossomos. Aqueles dos reinos Protista e Plantae pos-
suem todos os organóides citoplasmáticos. São
comuns a todas as células a membrana plasmática
(lipoprotéica) e os ribossomos.

Leia os dados para responder às questões de números
47 e 48.
O tipo selvagem do fungo Neurospora é capaz de cres-
cer em um meio de cultura simples, constituído de
água, sais minerais, açúcar e uma vitamina. O fungo uti-
liza esses elementos como precursores para a síntese
de vários compostos, tal como na via biossintética
representada:

Os compostos X, Y e Z correspondem à citrulina, argi-
nina e ornitina, não necessariamente nessa ordem.
Um pesquisador obteve três diferentes linhagens
desse fungo, cada uma delas deficiente em uma das
enzimas participantes dessa via biossintética.
O esquema apresenta os resultados obtidos quando
essas diferentes linhagens foram colocadas para cres-
cer em diferentes meios de cultura. O sinal + indica
que houve crescimento do fungo, o sinal – indica que
não houve crescimento. A linhagem D é o tipo selva-
gem, não deficiente em qualquer uma das enzimas.

Meio mínimo
com ornitina

+
–
–
+

Meio mínimo
com arginina

+
+
+
+

Meio mínimo
com citrulina

+
–
+
+

Meio
mínimo

–
–
–
+

Linhagem

A
B
C
D

46

BBBBIIIIOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIAAAA



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
As letras X, Y e Z correspondem, respectivamente, aos
compostos
a) ornitina, arginina e citrulina.
b) ornitina, citrulina e arginina.
c) citrulina, ornitina e arginina.
d) citrulina, arginina e ornitina.
e) arginina, citrulina e ornitina.

Resolução

A seqüência metabólica é:
ornitina (X) → citrulina (Y) e arginina (Z).

b
As linhagens A, B e C são deficientes, respecti-
vamente, para as enzimas
a) 1, 2 e 3. b) 1, 3 e 2. c) 2, 1 e 3.
d) 2, 3 e 1. e) 3, 1 e 2.

Resolução

A linhagem B é deficiente na enzima 3 porque o fungo
somente se desenvolve quando esse aminoácido (argi-
nina) lhe é fornecido.
A linhagem C é deficiente na enzima 2, portanto,
somente se desenvolve quando a citrulina e a arginina
forem fornecidas ao fungo.
A linhagem A é deficiente na enzima 1 porque somen-
te se desenvolve quando recebe a ornitina, a citrulina e
a arginina.

a
Assinale a alternativa que contém os termos que preen-
chem, correta e respectivamente, os espaços do texto.
Com o auxílio de uma lupa, um aluno observou que os
pulgões que parasitavam os brotos e botões florais de
uma determinada planta o faziam introduzindo o estile-
te de seu aparato bucal no tecido vegetal. Observou
ainda que uma gotícula era expelida pelo ânus do pul-
gão.
Intrigado, o estudante realizou o seguinte experimento:
enquanto o pulgão se alimentava, matou-o com éter e
separou o corpo da cabeça, tomando o cuidado para
que o estilete do aparato bucal permanecesse enfiado
no tecido vegetal. Observou que gotículas continuavam
sendo expelidas pela porção final do estilete.
Este experimento demonstrou que o estilete atingiu o
_______ e que, no tecido parasitado pelo pulgão, a pres-
são osmótica é ________ que nas folhas adultas.
a) floema … menor b) floema … maior
c) xilema … menor d) xilema … maior
e) xilema … a mesma

Resolução

O pulgão suga a seiva elaborada do floema (líber), onde
a pressão osmótica é menor do que aquela existente na
folha. Segundo a Teoria de Münch, as maiores pressões
osmóticas estão nas folhas e as menores, nas raízes.
Assim, o floema apresenta pressões intermediárias.
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c
No gráfico, as curvas representam o padrão de cresci-
mento de dois grupos distintos de organismos.

As curvas A e B representam, respectivamente, o cres-
cimento de
a) anelídeos e moluscos. b) mamíferos e anfíbios.
c) moluscos e artrópodes. d) artrópodes e anfíbios.
e) mamíferos e anelídeos.

Resolução

Os moluscos (ostra, mexilhão, polvo etc.) apresentam
crescimento corpóreo contínuo, como o indicado pela
curva A.
Artrópodes (mosquito, aranha, camarão etc.) possuem
exoesqueleto rígido substituído periodicamente. A
muda (ecdise) permite o aumento do tamanho dos
representantes deste grupo animal, como indicado pela
curva B.
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e
Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir
logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante
o percurso, suspeitaram que, um pouco mais à frente,
no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o
teste do bafômetro. Nesse teste, o motorista deve
soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença
e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mas-
carar o teste e despistar os policiais, os rapazes lavaram
a boca, beberam água e chuparam várias balas de hor-
telã.
Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafôme-
tro, este deu resultado
a) negativo. O álcool é rapidamente digerido e absor-

vido pelas paredes digestórias. Só pode ser detec-
tado a partir de gotículas da bebida que permanecem
na mucosa da boca. A água e os elementos aromáti-
cos da bala mascaram a detecção pelo aparelho.

b) negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas pa-
redes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a
corrente sangüínea, é totalmente metabolizado pelo
fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos
rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina, e
os elementos aromáticos da bala mascaram o odor
da bebida.

c) positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido
pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no
estômago libera vapores que são expelidos pela boca
junto com o ar soprado no aparelho.

d) positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido
pelas paredes digestórias. Alcança a corrente san-
güínea e chega aos demais tecidos do corpo, inclusi-
ve mucosas bucais. Moléculas de álcool nas muco-
sas são detectadas pelo aparelho.

e) positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas
paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a
corrente sangüínea e chega rapidamente aos demais
tecidos do corpo, inclusive pulmão. Moléculas de
álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar
soprado no aparelho.

Resolução

O teste deu resultado positivo. O álcool é rapidamente
absorvido e, através do sangue, chega ao pulmão,
sendo detectado pelo bafômetro.
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b
No filme Viagem Insólita (direção de Joe Dante, Warner
Bros., EUA, 1987), um grupo de pesquisadores desen-
volveu uma nave submergível que, juntamente com
seu comandante, é miniaturizada e, em vez de ser inje-
tada em um coelho, como previsto, é acidentalmente
injetada na corrente sangüínea de um dos protagonis-
tas da estória. Assim que chega a um dos vasos, o
computador de bordo traça o trajeto da nave: (...) da
veia ilíaca à veia cava inferior, … à aorta, chegando ao
primeiro destino: a área de junção do nervo óptico ao
globo ocular.
Supondo que a nave acompanhe o fluxo da corrente
sangüínea, entre a veia cava inferior e a aorta, a nave
deve percorrer o seguinte trajeto:
a) átrio esquerdo; ventrículo esquerdo; pulmão; átrio

direito; ventrículo direito.
b) átrio direito; ventrículo direito; pulmão; átrio esquer-

do; ventrículo esquerdo.
c) ventrículo direito; átrio direito; pulmão; ventrículo

esquerdo; átrio esquerdo.
d) ventrículo direito; átrio direito; ventrículo esquerdo;

átrio esquerdo; pulmão.
e) pulmão; átrio direito; ventrículo direito; átrio esquer-

do; ventrículo esquerdo.

Resolução

O trajeto do sangue, a partir da veia cava até a artéria
aorta, é: átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio
esquerdo e ventrículo esquerdo.

d
PESQUISADORES DESCOBREM NOVO ECOSSIS-
TEMA EM LAGO ANTÁRTICO.
Um lago com água sete vezes mais salgada que a do
mar, soterrado por vários metros de gelo numa região
desértica do continente antártico, abriga um ecossis-
tema composto por criaturas hoje totalmente desco-
nhecidas.(…) O melhor ainda está por vir, quando os
pesquisadores estudarem a porção líquida e os orga-
nismos nesse habitat isolado. (…) O líder do grupo afir-
mou que “pretendem voltar ao lago em dois anos para
atingir a água e caracterizar a vida lá. Ainda não o fize-
mos porque queríamos ter certeza de que estaríamos
fazendo do jeito mais limpo e menos perturbador pos-
sível”. A grande preocupação é não contaminar o lago
com organismos do mundo exterior.

(Folha de S.Paulo, 17.12.2002)
No texto, o emprego do termo ecossistema será ade-
quado apenas se
a) as “criaturas desconhecidas” forem descritas pela

ciência.
b) o lago abrigar espécies animais e vegetais.
c) o gelo for eliminado, permitindo que uma comu-

nidade ali se estabeleça.
d) no lago houver uma comunidade interagindo com o

ambiente físico.
e) não houver contaminação do lago com organismos

do mundo exterior.

Resolução

Ecossistema pode ser definido como as inter-relações
das comunidades de seres vivos entre si e desses com
o meio ambiente onde vivem.
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c
Na goiabeira do quintal de uma casa, eram muitas as
goiabas que se apresentavam infestadas por larvas de
moscas. Nos galhos da árvore, inúmeros pássaros se
alimentavam dos frutos enquanto, ao pé da goiabeira,
pássaros iguais aos dos galhos se alimentavam das lar-
vas expostas pelas goiabas que haviam caído e se
esborrachado no chão.
Sobre a cadeia alimentar aqui representada, é correto
afirmar que
a) os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocu-

pam diferentes níveis tróficos e, portanto, a despeito
da mesma aparência, não pertencem à mesma espé-
cie.

b) as larvas são decompositores, enquanto os pássaros
são consumidores primários.

c) as larvas são consumidores primários e os pássaros
podem se comportar como consumidores primários
e secundários.

d) a goiabeira é produtor, os pássaros são consumi-
dores primários e as larvas são parasitas, não fazen-
do parte desta cadeia alimentar.

e) as larvas ocupam o primeiro nível trófico, os pás-
saros dos galhos e os pássaros do chão ocupam,
respectivamente, o segundo e o terceiro níveis trófi-
cos.

Resolução

Na cadeia alimentar apresentada, a goiabeira ocupa o
nível trófico dos produtores. As larvas que se alimen-
tam dos frutos desse vegetal comportam-se como con-
sumidores primários.
Os pássaros frugívoros são consumidores primários, en-
quanto aqueles que se alimentam das larvas das mos-
cas ocupam o nível de consumidores secundários.
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e
Uma loja de animais mantinha para venda 4 exemplares
de Ara ararauna (arara azul-e-amarela) e alegava aos fis-
cais que os exemplares haviam nascido em cativeiro, a
partir de um casal mantido em um criatório autorizado
pelo IBAMA. Contudo, os fiscais do IBAMA suspeita-
ram se esses exemplares teriam nascido em cativeiro
ou se teriam sido capturados na natureza. Para esclare-
cer a questão, colheu-se uma amostra de sangue de
cada um dos animais e fez-se um teste para determi-
nação de paternidade pelo método do DNA-Fingerprint,
ou “impressão digital de DNA”.
O DNA foi extraído das células por processos químicos,
fragmentado com enzimas específicas, colocado sobre
um gel suporte e submetido à corrente elétrica.
Fragmentos menores migram mais rapidamente em
direção a um dos pólos da corrente. A migração dife-
rencial dos fragmentos forma bandas (faixas) de DNA
no gel, que podem ser visualizadas por tratamentos
específicos (coloração, raios X, por exemplo). O padrão
de bandas é exclusivo de cada indivíduo.
A ilustração apresenta o resultado do teste

Os resultados obtidos indicam que podem ser filhos do
casal, mantido pelo criador,
a) os 4 exemplares.
b) apenas os exemplares machos.
c) apenas os exemplares fêmeas.
d) apenas os exemplares 1 e 4.
e) apenas os exemplares 2 e 3.

Resolução

O teste de paternidade revela que os exemplares 2 e 3
podem ser filhos do casal de pássaros, devido ao ele-
vado grau de coincidências observadas nas bandas cor-
respondentes aos fragmentos de DNA.
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e
O médico confirmou que se tratava de gêmeos mono-
zigóticos, contudo um deles era menino e o outro meni-
na. A análise cromossômica dos gêmeos indicou que o
menino era normal, porém a menina era portadora da
síndrome de Turner.
Tal fato deve-se à perda de
a) um cromossomo X na gametogênese da mãe das

crianças.
b) um cromossomo Y na gametogênese do pai das

crianças.
c) um cromossomo sexual, X ou Y, na gametogênese

do pai ou da mãe das crianças.
d) um cromossomo X quando da divisão mitótica do

zigoto.
e) um cromossomo Y quando da divisão mitótica do

zigoto.

Resolução

A falha, perda de um cromossomo Y, ocorreu na divisão
mitótica do zigoto, de acordo com o esquema abaixo:

interfase

menino

→
menina com Sín-
drome de Turnerzigoto X

XXYYXY
XY

56

FFFFGGGGVVVV    ----     EEEEccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))         DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

d
Embora os cangurus sejam originários da Austrália, no
início dos anos 80, o biólogo norte-americano James
Lazell chamou a atenção para a única espécie de can-
gurus existente na ilha de Oahu, no Havaí. A espécie é
composta por uma população de várias centenas de
animais, todos eles descendentes de um único casal
australiano que havia sido levado para um zoológico
havaiano, e do qual fugiram em 1916. Sessenta gera-
ções depois, os descendentes deste casal compunham
uma nova espécie, exclusiva da ilha Oahu. Os cangurus
havaianos diferem dos australianos em cor, tamanho, e
são capazes de se alimentar de plantas que seriam
tóxicas às espécies australianas.
Sobre a origem desta nova espécie de cangurus, é mais
provável que
a) após a fuga, um dos filhos do casal apresentou uma

mutação que lhe alterou a cor, tamanho e hábitos ali-
mentares. Esse animal deu origem à espécie havaia-
na, que difere das espécies australianas devido a
esta mutação adaptativa.

b) após a fuga, o casal adquiriu adaptações que lhe per-
mitiram explorar o novo ambiente, adaptações essas
transmitidas aos seus descendentes.

c) os animais atuais não difiram geneticamente do casal
que fugiu do zoológico. As diferenças em cor, tama-
nho e alimentação não seriam determinadas geneti-
camente, mas devidas à ação do ambiente.

d) o isolamento geográfico e diferentes pressões sele-
tivas permitiram que a população do Havaí divergisse
em características anatômicas e fisiológicas de seus
ancestrais australianos.

e) ambientes e pressões seletivas semelhantes na Aus-
trália e no Havaí permitiram que uma população de
mamíferos havaianos desenvolvesse características
anatômicas e fisiológicas análogas às dos cangurus
australianos, processo este conhecido por conver-
gência adaptativa.

Resolução

No processo de especiação ocorre, inicialmente, um
isolamento geográfico. Grupos de indivíduos, de uma
mesma espécie, podem sofrer mutações diferentes e,
sujeitos a pressões seletivas diferenciadas, tornar-se
isolados reprodutivamente, originando novas espécies.
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Na gincana da escola, uma das provas exigia conheci-
mento sobre os diferentes grupos taxionômicos. Sairia
vencedor o aluno que, ao citar três animais, incluísse a
maior variedade de táxons (diferentes espécies, gêne-
ros, famílias, etc). 
Vítor citou: ostra, estrela-do-mar e tubarão.
Pedro citou: minhoca, lagartixa e citou a si mesmo.
Ana Paula citou: elefante, pulga e bactéria.
Um dos alunos foi desclassificado, pois citou um orga-
nismo que não se incluía na regra do jogo.
O aluno vencedor e o aluno desclassificado foram, res-
pectivamente,
a) Ana Paula e Pedro. b) Pedro e Ana Paula.
c) Vítor e Ana Paula. d) Vítor e Pedro.
e) Pedro e Vítor.

Resolução

Ana Paula foi desclassificada porque a bactéria não per-
tence ao Reino Animal, mas sim ao Reino Monera.
Vítor citou três filos: moluscos (ostra), equinodermas
(estrela-do-mar) e cordados (tubarão).
Pedro citou apenas dois filos: anelídeos (minhoca) e
cordados (lagartixa e o próprio Pedro).
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É comum que os livros e meios de comunicação repre-
sentem a evolução do Homo sapiens a partir de uma
sucessão progressiva de espécies, como na figura.

Coloca-se na extrema esquerda da figura as espécies
mais antigas, indivíduos curvados, com braços longos e
face simiesca. Completa-se a figura adicionando, sem-
pre à direita, as espécies mais recentes: os australopi-
tecus quase que totalmente eretos, os neandertais, e
finaliza-se com o homem moderno.
Esta representação é
a) adequada. A evolução do homem deu-se ao longo de

uma linha contínua e progressiva. Cada uma das
espécies fósseis já encontradas é o ancestral direto
de espécies mais recentes e modernas.

b) adequada. As espécies representadas na figura
demonstram que os homens são descendentes das
espécies mais antigas e menos evoluídas da família:
gorila e chimpanzé.

c) inadequada. Algumas das espécies representadas na
figura estão extintas e não deixaram descendentes.
A evolução do homem seria melhor representada in-
serindo-se lacunas entre uma espécie e outra, man-
tendo-se na figura apenas as espécies ainda exis-
tentes.

d) inadequada. Algumas das espécies representadas na
figura podem não ser ancestrais das espécies
seguintes. A evolução do homem seria melhor repre-
sentada como galhos de um ramo, com cada uma
das espécies ocupando a extremidade de cada um
dos galhos.

e) inadequada. As espécies representadas na figura fo-
ram espécies contemporâneas e portanto não de-
veriam ser representadas em fila. A evolução do
homem seria melhor representada com as espécies
colocadas lado a lado.

Resolução

Os ancestrais do homem (Homo sapiens) estão relacio-
nados filogeneticamente por grau de parentesco, que
seria mais bem representado através de um cladogra-
ma, esquema semelhante aos galhos de uma árvore.
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APÓS 8 MORTES, BRASÍLIA INICIA CAMPANHA CON-
TRA HANTAVIROSE.
Depois de confirmada a oitava morte por hantavirose
em Brasília, (...) o governo do Distrito Federal anunciou
neste sábado o lançamento de uma ampla campanha
de esclarecimento de dúvidas e formas de prevenção
da doença (...) com a distribuição de 250 000 panfletos
e visita de técnicos às residências ...

(O Estado de S.Paulo, 31.07.2004)
A figura é uma das que ilustram o panfleto distribuído
pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal.
Na figura original, nos boxes numerados de 1 a 5 há
indicações corretas de medidas que devem ser toma-
das para se prevenir a doença. Nesta reprodução, os
textos foram apagados dos boxes e transcritos após a
figura. Contudo, quando da transcrição, o conteúdo de
um dos boxes foi alterado e não corresponde ao texto
original.
FIQUE LONGE DA HANTAVIROSE AFASTANDO O PERIGO

DE VOCÊ.
PREVINA-SE ADOTANDO AS SEGUINTES MEDIDAS:

1. Manter as janelas protegidas com telas para impedir
a entrada de mosquitos.

2. Manter área ao redor da base da casa limpa.
3. Casas construídas com espaço livre entre o chão e a

casa, colocar cascalho.
4. Ao redor da moradia, materiais com lenha devem ser

acumulados sobre estrados.
5. Fechar todos os buracos com cimento.
O texto que traz uma medida não eficaz para a preven-
ção da hantavirose é o de número
a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

Resolução

A hantavirose relaciona-se aos roedores. O inseto (ex.:
mosquito) não é vetor desta doença.
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c
Em lugar de ser um obstáculo à globalização, a regio-
nalização pode ser vista como um processo por meio
do qual a globalização recria a nação, de modo a con-
formá-la à dinâmica da economia transnacional.

(Octavio Ianni, A era do globalismo, 1999)

Da leitura do texto, pode-se afirmar que a regio-
nalização
a) mesmo priorizada, é encarada com restrições quan-

do se trata dos Estados pouco desenvolvidos, pois,
também, acirra os nacionalismos e os conflitos entre
nações.

b) impulsiona os processos de transição de economias
subdesenvolvidas para economias em desenvolvi-
mento por meio da competitividade que se desen-
volve entre os Estados integrados.

c) é estimulada porque, ao se integrarem as economias
nacionais, redefine fronteiras e políticas econômicas,
além de rearticular as forças produtivas.

d) representa, sob certos aspectos, a possibilidade de
as economias mais frágeis tornarem-se auto-sus-
tentadas e, portanto, soberanas e independentes.

e) é o novo parâmetro para a articulação e o desen-
volvimento do capitalismo e extingue tradicionais
questões geopolíticas que ocorriam no século XX.

Resolução

Uma das características do processo de glabalização da
economia é o advento da regionalização. Essa aparente
ambigüidade é estimulada pois permite às nações inte-
gradas, sobretudo as de menor desenvolvimento, atra-
vés da ampliação do processo de cooperação econômi-
ca, um melhor posicionamento no contexto global.
Longe de ser uma alternativa de estabelecimento de
um conjunto auto-sustentado de países, a regionaliza-
ção é uma forma de integração política e econômica,
mais vantajosa para as frágeis estruturas econômicas
subdesenvolvidas, a respeito dessa articulação não
extinguir questões geopolíticas crônicas em algumas
regiões.
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d
Entre 1996 e 2000, o PIB mexicano aumentou, em
média, 5,4% ao ano. Em 2001, embora tendo um
pequeno recuo de -0,2%, o PIB representava mais que
o dobro do registrado em 1990, voltando a crescer em
2003 na ordem de 1,3%.

(www.clipping.planejamento.gov.br)

Sobre os dados apresentados, afirma-se:
I. O crescimento da economia possibilitou ao país

resolver inúmeros problemas socioeconômicos,
dentre os quais o elevado crescimento vegetativo.

II. A adesão do país ao Nafta foi um fator fundamental
para seu crescimento econômico, embora o tenha
tornado muito dependente dos Estados Unidos.

III. Parte considerável do bom desempenho econômi-
co do país se deve às indústrias maquiadoras,
empresas montadoras de produtos que se desti-
nam aos Estados Unidos.

IV. A participação do país em vários blocos (Nafta e
Apec) transformaram-no em grande exportador,
mantendo há vários anos saldos elevados na balan-
ça comercial.

Estão corretas apenas as afirmações
a) I e II. b) I e III. c) I e IV. d) II e III.   e) III e IV.

Resolução

O recente crescimento do PIB mexicano deve-se à
inserção do país no NAFTA – North American Free
Trade Agreement, que começou a vigorar em 1994.
Se por um lado a inserção no NAFTA possibilitou ao
México dinamizar sua economia através do aumento
das exportações, por outro acentuou a dependência do
país em relação aos EUA. 
A livre circulação de mercadorias e de capitais transfor-
mou o México, principalmente as regiões do país próxi-
mas às fronteiras com os EUA, área de atuação de
indústrias maquiadoras.
Mesmo antes da consolidação da APEC – Asia Pacific
Economic Cooperation, o México já tinha o status de
“global trader”, ou seja, país grande exportador, apesar
de o país ainda enfrentar sérios problemas socioeconô-
micos.
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a
Observe o gráfico.

(Nações Unidas, 1997)

A leitura do gráfico e seus conhecimentos sobre a eco-
nomia mundial permitem afirmar que o setor X repre-
senta
a) a agricultura, que teve forte crescimento a partir dos

anos de 1950, sobretudo, pelo maior uso de irrigação
e novas espécies vegetais.

b) a indústria, que cresceu ininterruptamente no perío-
do, graças à desconcentração industrial ocorrida pelo
avanço do capital transnacional.

c) a mineração, que teve o crescimento acentuado a
partir de 1960, quando vários países pobres passa-
ram a desenvolver as atividades extrativas minerais.

d) as atividades econômicas urbanas, que acompa-
nharam o próprio ritmo explosivo de urbanização
durante toda a segunda metade do século XX.

e) o consumo doméstico, que é grande tanto nos paí-
ses ricos como nos países pobres, à medida que a
sociedade melhora seu padrão de vida.

Resolução

Observa-se no gráfico apresentado que o uso mundial
de água mantém ritmo constante de crescimento. O
setor que, funcionalmente, absorve o maior volume de
água é a agricultura. A partir da década de 40 pode-se
observar um maior ritmo de crescimento do setor não
agrícola devido ao advento da urbanização e à expansão
da indústria.
O crescente uso de água no setor agrícola deve-se à
ampliação das áreas agricultáveis e também à sofistica-
ção do consumo com a introdução de novas espécies,
com a maior densidade e compacidade das áreas agrí-
colas, além e principalmente, pelo uso da irrigação.
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e
Um companheiro morto, 6 horas enclausurado dentro
de um caminhão sob o sol do deserto e mais 8 dias
preso em cadeias americanas sem falar inglês. Esse é
o saldo da desastrada jornada de um grupo de 29 imi-
grantes brasileiros rumo ao sonho americano, com
escala na fronteira mexicana.

(Folha de S.Paulo, 16.07.2004)

O depoimento do brasileiro deportado para o Brasil e
seus conhecimentos sobre as migrações internacionais
permitem afirmar que
a) a maior parte dos países da União Européia e mesmo

o Japão têm dado mostras de que a imigração é fun-
damental para a renovação da mão-de-obra, pois já
se deram conta de que suas populações tendem ao
envelhecimento, fatos que não ocorrem nos Estados
Unidos.

b) apesar do número crescente de imigrantes oriundos
dos países pobres nas décadas finais do século XX,
há forte tendência de que, à medida que o processo
de globalização for se aprofundando, os atuais países
de emigração não forneçam mais mão-de-obra.

c) da mesma forma como atualmente, nos países ricos,
há grandes debates em relação aos casos de intole-
rância contra minorias, discriminação racial e/ou reli-
giosa, são cada vez mais freqüentes as discussões
sobre a imigração, que deve ser mais estimulada em
futuro próximo.

d) as oportunidades de trabalho buscadas pelos imi-
grantes dos países pobres tendem a se reduzir à
medida que o surgimento de novos pólos econômi-
cos no Sul passem a representar um atrativo capaz
de mudar os atuais fluxos migratórios, surgidos no
pós-Guerra.

e) embora um grande grupo de países se manifeste no
sentido de que a migração seja tratada como um
assunto de destaque no âmbito das Nações Unidas,
as nações ricas têm controles cada vez mais rígidos
em relação à imigração, incluindo a xenofobia.

Resolução

A migração de áreas pobres (Sul) para economias
desenvolvidas (Norte) tem sido intensa no final do sécu-
lo XX e início do XXI. O controle da entrada de migran-
tes tem sido rígido tanto nos EUA como nos países da
União Européia.
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a
A partir dos anos de 1980, as condições de emprego e
trabalho foram se modificando em nível mundial.
Refletindo sobre este novo mundo do trabalho, pode-se
afirmar que há uma tendência para
a) ampliar o emprego informal e diminuir o poder dos

sindicatos.
b) estabilizar os percentuais de desemprego e reduzir o

setor de serviços.
c) aumentar o emprego industrial e diminuir as jornadas

de trabalho.
d) estabilizar o crescimento de microempresas e dimi-

nuir o trabalho industrial.
e) aumentar as jornadas de trabalho e ampliar o empre-

go agrícola.

Resolução

A tendência apresentada no início do século XXI é a de
ampliar o emprego informal e diminuir o poder dos sin-
dicatos. Esse processo tem lugar a partir dos anos 1980
quando as idéias neoliberais foram postas em prática,
esvaziando várias conquistas sociais.

b
A questão está relacionada às paisagens vegetais e ao
mapa apresentados.

I

II

(Igor Moreira.Construindo o espaço, Vol. 5)

MAPA MUNDI
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As paisagens I e II podem, ainda, ser encontradas nas
áreas do mapa indicadas, respectivamente, pelos
números
a) 1 e 2. b) 1 e 3. c) 2 e 4.
d) 5 e 3. e) 5 e 4.

Resolução

A paisagem da foto I refere-se à floresta de coníferas
(Taiga) encontrada no Canadá, nos países escandinavos
e na Rússia, correspondendo ao 1 do mapa.
A paisagem da foto II é a típica formação tropical das
savanas ou cerrado, encontradas nas áreas 3 do mapa,
na África, na Índia e no Brasil.

e
A viagem do presidente à China, no primeiro semestre
de 2004, aumentou a atenção sobre esse país, que é a
mais evidente das potências em ascensão, com um
crescimento da ordem de 9% ao ano. Há, inclusive,
uma expectativa de que a economia chinesa possa
atingir o dobro do tamanho da alemã na próxima déca-
da. Mesmo assim, o país tem de administrar uma série
de problemas causados pelo rápido crescimento, den-
tre os quais citam-se:
a) a concorrência acirrada com a Coréia do Sul, também

emergente, e a eliminação do protecionismo estatal
às indústrias de ponta.

b) a redução dos investimentos estrangeiros no setor
produtivo e a forte flutuação do câmbio, o que tem
afetado as exportações.

c) as questões geopolíticas com a Coréia do Norte,
equipada com armas nucleares, e a diminuição dos
subsídios estatais às indústrias de base.

d) a crescente mobilização dos trabalhadores, no senti-
do de reivindicar melhores salários, e as pressões da
OMC sobre as políticas de dumping.

e) o inchaço das cidades, provocado pelo êxodo rural, e
a crescente escassez de recursos fundamentais
como petróleo e eletricidade.

Resolução

O grande crescimento econômico da China, em função
de aberturas na economia para práticas de mercado,
provoca a fuga do campo, marcado por precárias condi-
ções de vida e, em conseqüência, uma urbanização pro-
blemática, agravada pelo enorme contingente popula-
cional do país. O ritmo de crescimento econômico da
China também é causa do aumento do consumo de
energia, o que levou o país a investir na expansão de
hidreletricidade e no aumento de importação de petró-
leo.
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b
Já é tempo de se atentar nestas preciosas matas, nes-
tas amenas selvas que o cultivador do Brasil, com o
machado em uma mão e o tição em outra, ameaça-as
de total incêndio e desolação. (...) O agricultor olha ao
redor de si para duas ou mais léguas de matas como
para um nada, e ainda não as tem bem reduzido a cin-
zas já estende ao longe a vista para levar a destruição a
outras partes. 

(José Vieira Couto, 1799, Nossa História, abril de 2004)

O texto, escrito há mais de duzentos anos, faz referên-
cia ao manejo irracional da mata
a) Atlântica, mostrando que a preocupação com a biodi-

versidade já existia no período colonial, embora a
pressão sobre a necessidade de organizar o espaço
nacional fosse maior.

b) Atlântica, cuja derrubada foi um processo contínuo
que a fez desaparecer em vários pontos do país, res-
tando, atualmente, pouco mais de 7% da cobertura
original.

c) da Araucária, sendo os índios seus grandes predado-
res que, por meio de métodos arcaicos de cultivo,
abriam clareiras para o plantio de gêneros de subsis-
tência.

d) da Araucária, que foi sendo rapidamente substituída
por extensas ondas verdes de café, cuja produção
era fundamental para a economia brasileira naquele
momento.

e) Amazônica, cuja derrubada foi realizada nas proximi-
dades das missões jesuíticas que, além de extrair as
drogas do sertão, ainda praticavam a agricultura.

Resolução

As atividades econômicas implantadas no período abor-
dado pelo texto, fim do século XVIII, estão relacionadas
com a expansão da ocupação territorial a partir do lito-
ral em função das demandas comerciais metropolita-
nas.
Esse espaço geográfico era originalmente coberto pela
Mata Atlântica (floresta tropical) que se estendia do Rio
Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ocupando em
torno de 6% do território nacional, vindo a ser sistema-
ticamente removida para dar forma ao processo de
desenvolvimento da economia colonial. É o caso da
cana-de-açúcar na Zona da Mata Nordestina e poste-
riormente do café no Estado de São Paulo. Sua derru-
bada foi contínua em vários pontos do País.
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b
A questão está relacionada à charge e às afirmações
seguintes.

MORTALIDADE INFANTIL

— Lembra? A idéia inicial era deixar essa área livre

pra molecada jogar futebol!

(Folha de S.Paulo, 29.03.2003)

I. Apesar de ter sido reduzida de forma significativa
nestas últimas décadas, a taxa de mortalidade
infantil no Brasil ainda é elevada quando comparada
à de outros países sul-americanos.

II. Recentemente, com o aumento das desigualdades
regionais, as taxas de mortalidade mais elevadas
passaram a ser encontradas com maior freqüência
na região Nordeste.

III. No interior da cidade de São Paulo há diferenças
acentuadas entre as taxas de mortalidade infantil.

IV. A oscilação das taxas de mortalidade, no país,
estão mais relacionadas às questões ambientais do
que aos problemas de carências alimentares ou
sanitárias.

Estão corretas somente
a) I e II. b) I e III. c) I e IV.
d) II e III. e) III e IV.

Resolução

A alternativa II é falsa porque o Nordeste de há muito
apresenta as mais elevadas taxas de mortalidade infan-
til e a IV é falsa pois a oscilação das taxas de mortalida-
de está relacionada ao quadro socioeconômico, ao pro-
blema de desnutrição e falta de saneamento, e não às
questões ambientais.
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c
Considere o texto sobre a atual dinâmica territorial bra-
sileira.

Enquanto nas regiões ___I e ____II a modernidade se
superpõe a um território já mecanizado e portador de
um denso sistema de relações, na Região _____III ela o
faz sobre áreas quase desprovidas de acréscimos de
técnicas. Confrontam-se, assim, um sistema urbano
denso, com muitos núcleos e intensa divisão do traba-
lho nas duas primeiras regiões e, na Região III, um sis-
tema urbano formado de poucos núcleos separados por
distâncias hoje fáceis de vencer, graças aos progressos
dos transportes.

(IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 2000. Adaptado)

Assinale a alternativa que completa correta e respecti-
vamente as lacunas.

Resolução

O texto descreve a modernidade de duas regiões brasi-
leiras, considerando o seu sistema denso de relações

e de técnicas, com núcleos urbanos e grande divisão
do trabalho que se enquadram no perfil das regiões
Sudeste e Sul – com maior hierarquia e densa rede

urbana –; por outro lado a outra região (III) Centro-
Oeste é pouco hierarquizada, com núcleos separados
por distâncias geográficas consideráveis que estão
sendo vencidas pela evolução dos transportes. O texto
do IBGE, assinado pelo professor Milton Santos, coloca
uma situação do Centro-Oeste que já começa a ser
superada nos dias atuais, pela intensificação do proces-
so de ocupação.

Região III

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

Norte

Norte

Regiões I e II

Sudeste e Sul

Sudeste e Nordeste

Sudeste e Sul

Sul e Nordeste

Sul e Centro-Oeste

a)

b)

c)

d)

e)
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d
Observe o mapa para responder à questão.

(IBGE, Atlas do Censo Demográfico, 2000. Adaptado)

A leitura do mapa e seus conhecimentos sobre a dinâ-
mica populacional brasileira permitem afirmar que
a) o Nordeste transformou-se em área de atração de

migrantes. 
b) a Amazônia não conseguiu atrair mais migrantes.
c) os estados do Centro-Oeste tiveram saldo migratório

negativo.
d) estados como o Paraná e a Bahia tiveram saldo

migratório negativo.
e) a região Sul apresentou os maiores fluxos inter-regio-

nais do país.

Resolução

De acordo com o mapa adaptado do Censo-IBGE de
2000, o Estado da Bahia é ponto de partida de fluxos
migratórios para todos os estados do Sudeste e para o
Centro-Oeste, enquanto é receptor de fluxos originários
de Pernambuco e São Paulo. É mais intensa a migração
em direção ao Sudeste, em função da busca de melho-
res condições de vida em regiões melhor estruturadas
em termos de economia, enquanto as áreas receptoras
estão em parte associadas à expansão da agricultura
moderna do Oeste da Bahia – soja, e à fruticultura irri-
gada no Vale do São Francisco.
O Estado do Paraná é ponto de partida de fluxos migra-
tórios em direção à fronteira agrícola do Mato Grosso,
que expande a produção mecanizada da soja e algodão;
outro fluxo em direção a São Paulo e dois em direção
ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
No entanto recebe fluxos migratórios de três estados:
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O saldo
migratório do Paraná é negativo, em função da libera-
ção da mão-de-obra nas fazendas que empregam maior
automação agrícola assim como também da minifun-
diarização na agricultura familiar.
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c
A questão está relacionada ao gráfico e às afirmações.

(Almanaque Abril, 2004. Atualizado)

I. Nos últimos 10 anos, as taxas de crescimento
foram baixas e, considerando o crescimento demo-
gráfico do país, repercutiram na renda per capita.

II. As crises externas, tais como as que ocorreram no
México e na Rússia, tiveram uma forte influência
nas variações do PIB no período estudado.

III. O setor industrial representa mais de 50% do PIB,
e as oscilações do PIB devem-se ao fato de este
setor ter passado por crises ininterruptas, como
diminuição da produção, falências e fusões.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I. b) II. c) I e II. d) I e III. e) II e III.

Resolução

A crise do México, eclodida em 1994, quase coloca por
terra o plano de estabilização econômica – o real – que
se iniciava naquele ano; a crise russa de 1998 – o país
ficou inadimplente – provocou uma retirada enorme de
capital especulativo do Brasil, o que sustentava o real,
obrigando o país a desvalorizá-lo.
De uma maneira geral, observa-se que os índices de
crescimento do PIB tiveram um comportamento de
baixa, variando, durante 7 anos, abaixo de 4% ao ano.
Hoje, no Brasil, a maior parte do PIB é constituído pelas
atividades de serviços, tendo-se observado uma queda
na participação da indústria.
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e
Considere a manchete.

A situação descrita na manchete e que atingia, tam-
bém, boa parte do Centro-Sul do Brasil decorre, dentre
outros fatores,
a) da ocorrência de ventos alísios de Nordeste, que pro-

vocam fortes ondas de calor.
b) do excesso de evapotranspiração, muito comum nos

meses de inverno na região.
c) do predomínio de baixas pressões atmosféricas, que

provocam grande instabilidade.
d) da conjugação de dois fenômenos atmosféricos: as

ilhas de calor e a inversão térmica.
e) da atuação de um anticiclone na região, o que torna

o ar estável e dificulta a evaporação. 

Resolução

A questão está fundamentada numa manchete da
Folha de S. Paulo, de 08 de julho de 2004 – início do
inverno – quando as temperaturas estão mais baixas;
enquanto a data correta é 08 de setembro de 2004, já
no final do inverno, quando as temperaturas tendem a
oscilar entre mais e menos elevadas, em função do
enfraquecimento da mPa que avança em direção ao
norte, por isso, na cidade de São Paulo a temperatura
está em elevação, causando uma queda na umidade
relativa do ar e atingindo os 20%, até que uma nova
frente fria, originária de uma nova mPa, deverá resultar
uma queda de temperatura e conseqüente aumento da
umidade relativa, o que poderia provocar instabilidade.
Desta forma, a melhor hipótese para explicação do
fenômeno é a alternativa e.

UMIDADE CAI NO DIA MAIS QUENTE DO ANO

Em 5 das 8 áreas medidas na cidade de São Paulo
foram registrados índices inferiores a 20%, em que
há algum risco à saúde

(Folha de S.Paulo, 08.07.2004)
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a
Transitando por estradas de São Paulo ou de outros
estados brasileiros, é comum observar-se o fenômeno
apresentado na ilustração.

Esse fenômeno recebe a denominação de
a) voçoroca, que é formada a partir de erosão intensa,

provocada pelo desmatamento e uso inadequado do
solo.

b) voçoroca, que ocorre em áreas onde a agricultura é
praticada sem o uso de máquinas que revolvam o
solo em profundidade.

c) orogênia, formada pela ação dos lençóis freáticos nas
rochas do subsolo, que são lentamente dissolvidas.

d) sulco laterítico, que ocorre em áreas de várzeas flu-
viais, facilmente alagadas durante as cheias dos rios.

e) sulco lixiviado, que é formado pelo processo de
intemperismo físico em áreas de clima tropical com
estações bem definidas.

Resolução

A voçoroca é um processo muito comum em áreas tro-
picais onde o clima úmido é intenso, atingindo um ele-
vado índice pluviométrico. A isso, se associam dois
outros elementos: solos arenosos pouco consistentes
que não resistem ao impacto livre da água da chuva,
desmanchando-se; e práticas agrícolas inadequadas
que retiram a cobertura vegetal que os recobre. Tal
fenômeno está presente em diversas regiões do inte-
rior do Brasil.
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e
Considere as seguintes afirmações sobre o processo
de metropolização no Brasil.
I. Teve início com o milagre econômico que, ao

ampliar a internacionalização da economia, possibi-
litou a concentração de capitais em algumas cida-
des que foram privilegiadas por investimentos
maciços e, portanto, atingiram o status de metró-
pole.

II. Foi extremamente rápido e, por terem as metrópo-
les inchado como resultado da migração campo-
cidade, estas passaram a concentrar focos de
pobreza, sobretudo nas áreas periféricas.

III. As metrópoles reproduzem em escala local as
desigualdades socioeconômicas da região que
polarizam, ou mesmo de todo o país, como são
exemplos São Paulo e Rio de Janeiro.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I. b) III. c) I e II.
d) I e III. e) II e III.

Resolução

O processo de metropolização que hoje se verifica em
muitas cidades brasileiras teve início com a industria-
lização, que teve sua intensificação nos anos 1930 e,
mais especificamente, nos anos 1950 quando São
Paulo e Rio de Janeiro começaram a se estabelecer
como as duas primeiras metrópoles nacionais. É evi-
dente que o chamado “Milagre Econômico” brasileiro,
ocorrido por volta de 1967 a 73, ajudou no processo de
metropolização, mas não foi o elemento inicial.
No mais, as demais conseqüências levantadas são ver-
dadeiras, como o inchaço das metrópoles devido à rapi-
dez do crescimento e a reprodução das desigualdades
sociais emanadas a partir dos exemplos de São Paulo e
Rio de Janeiro.
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Comentário

As questões de Geografia da prova de
Conhecimentos Gerais da FGV 2005 foram bem elabo-
radas. Objetivas, atuais, valorizaram os conceitos da
disciplina, a capacidade de análise dos candidatos.

O equilíbrio entre os temas do ensino médio possi-
bilitou uma avaliação criteriosa e o trabalho de sala de
aula.
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c
Os trabalhadores A e B, trabalhando separadamente,
levam cada um 9 e 10 horas, respectivamente, para
construir um mesmo muro de tijolos. Trabalhando jun-
tos no serviço, sabe-se que eles assentam 10 tijolos a
menos por hora em relação ao que se esperaria da
combinação da velocidade de trabalho de cada um. Se
juntos os dois trabalhadores constroem o muro em 5
horas, o número de tijolos assentados no serviço é
igual a
a) 450. b) 600. c) 900. d) 1 550. e) 1 800.

Resolução

Seja M a quantidade total de tijolos do muro.
1) O trabalhador A leva 9 horas para construí-lo,

assentando tijolos por hora.

2) O trabalhador B leva 10 horas para construí-lo,

assentando tijolos por hora.

3) Trabalhando juntos, era esperado que assentassem

+  = tijolos por hora,

todavia assentam apenas  – 10 tijolos a 

cada hora.

4) Como levam 5 horas para construir o muro juntos,
temos, em quantidade de tijolos,

– 10 . 5 = M ⇔ = M ⇔

⇔ M = 900

19M – 900
–––––––––––

18219M
––––––

901

19M
––––––

90

19M
––––––

90
M

–––
10

M
–––
9

M
–––
10

M
–––
9

1
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b
Em relação a um código de 5 letras, sabe-se que o códi-
go
– CLAVE não possui letras em comum;
– LUVRA possui uma letra em comum, que está na

posição correta;
– TUVCA possui duas letras em comum, uma na posi-

ção correta e a outra não;
– LUTRE possui duas letras em comum, ambas na

posição correta.
Numerando, da esquerda para a direita, as letras do
código com 1, 2, 3, 4 e 5, as informações dadas são
suficientes para determinar, no máximo, as letras em
a) 1 e 2. b) 2 e 3. c) 1, 2 e 3.
d) 1, 3 e 4. e) 2, 3 e 4.

Resolução

1) O código não possui as letras C, L, A, V e E
2) Possui uma letra em comum e na posição certa

com LUVRA e esta letra só pode ser U ou R.
3) Possui duas letras em comum com TUVCA, que só

podem ser T e U.
4) De (2) e (3), concluímos que U, da esquerda para a

direita, é a 2ª letra.
5) As duas letras em comum, e na posição certa, com

LUTRE, só podem ser o U e o T, que ocupam, por-
tanto, a 2ª e a 3ª posição, respectivamente.

6) O código é, pois, do tipo

sem resposta
Uma escola possui 2 600 alunos que nasceram em
anos de 365 dias. O número mínimo desses alunos da
escola que faz aniversário no mesmo dia (e mês), e que
nasceu no mesmo dia da semana é
a) 36. b) 38. c) 42. d) 46. e) 54.

3

TU

2
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c
Admita que no lançamento de um dado, não viciado e
com seis faces numeradas, possam ocorrer apenas os
eventos A, B ou C, cada um com probabilidade PA, PB

e PC, respectivamente.
Sabendo-se que PA + 6PB = 1 + 4PC e PA = 2(PB + PC),
dentre as alternativas a seguir, a única que pode repre-
sentar o evento A é sair um número
a) menor que 2. b) menor ou igual a 2.
c) maior que 2. d) maior do que 3.
e) diferente de 3.

Resolução

Supondo que o dado não-viciado seja numerado de 1 a
6, e que os eventos A, B e C sejam mutuamente exclu-
sivos de acordo com o enunciado temos:

⇔

⇔ ⇔

Se PA = , dentre as alternativas apresentadas, a

única que pode representar o evento A é sair um núme-
ro maior que 2.

4
–––
6

4
PA = –––

6

1
PB = PC = –––

6
5PA + 6PB – 4PC = 1

PA – 2PB – 2PC = 0

PA + PB + PC = 15

PA + 6PB = 1 + 4PC

PA = 2(PB + PC )

PA + PB + PC = 15

4
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a
Uma pessoa trabalha no máximo 160 horas por mês,
programando e consertando computadores. Sua remu-
neração pelo trabalho é de R$ 40,00 por hora de pro-
gramação e R$ 20,00 por hora de conserto de compu-
tador. Sabe-se também que ela trabalha x horas por
mês com programação e y horas com conserto de com-
putadores, ganhando ao menos R$ 5.000,00 por mês
com esse trabalho. Nessas condições, (x,y) é um
par ordenado que necessariamente pertence à região
poligonal representada por

Resolução

Uma pessoa trabalha x horas por mês com progra-
mação e y horas com conserto de computadores, com
remuneração de R$ 40,00 por hora de programação e
R$ 20,00 por hora de conserto de computador, então:
I) se a pessoa trabalha no máximo 160 horas por

mês, temos:
x + y ≤ 160, com x ≥ 0 e y ≥ 0

II) se a pessoa ganha ao menos R$ 5000,00 por mês,
temos:

40 . x + 20 . y ≥ 5000, com x ≥ 0 e y ≥ 0

As condições acima representadas no sistema de coor-
denadas resultam:

As duas condições simultâneas resultam:

5
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d/e
O montante aplicado de R$ 50.000,00 foi dividido em
duas partes, x e y, uma tendo rendido 1% em um mês,
e a outra 10% no mesmo período. O total dos rendi-
mentos dessa aplicação foi de R$ 4.000,00. Sendo M,
P e Q as matrizes 

M = , P = e Q = , a matriz M

pode ser obtida pelo produto
a) 1 000 . (Pt . Q)–1 b) Pt . Q . 1 000
c) Q–1 . P . 1 000 d) 1 000 . (Qt)–1 . P
e) (Q–1)t . P . 1 000

Resolução

Nas condições dadas, tem-se:

x + y = 50 000{ ⇔
0,01x + 0,10y = 4 000

1         1          x          50 000
⇔ [       ] . [  ] = [     ] ⇔

0,01    0,10        y         4000

⇔ Qt . M = P . 1 000 ⇔ M = (Qt)–1 . P . 1000 ⇔

⇔ M = (Q–1)t . P . 1000

40,01
0,1

1
13450

434x
y3

6
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b
Seja f uma função de N em Q, dada por 

f(x) = 

Sabendo-se que a função f determina o número de
vezes que um equipamento foi utilizado em cada um
dos 12 meses de um ano, é correto afirmar que a
mediana (estatística) dos 12 registros é igual a

a) 3. b) 3,5. c) . d) 4. e) 5,5.

Resolução
2x – 1, 1 ≤ x < 5

Da função f(x) = {                 , tem-se
– x + 12, 5 ≤ x ≤ 12

f(1) = 1, f(2) = 3, f(3) = 5, f(4) = 7, f(5) = 7, f(6) = 6,
f(7) = 5, f(8) = 4, f(9) = 3, f(10) = 2, f(11) = 1 e
f(12) = 0.
O rol de utilização do equipamento é:
0; 1; 1; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 6; 7; 7.
Os dois elementos centrais do rol são o 3 e o 4, em
destaque na seqüência anterior.
A mediana é a média aritmética dos dois, portanto,

= 3, 5
3 + 4

––––––
2

11
–––
3

2x – 1,  1 ≤ x < 5
– x + 12,  5 ≤ x ≤ 125

7

FFFFGGGGVVVV    ----     EEEEccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))         DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

e
Um supermercado, que fica aberto 24 horas por dia, faz
a contagem do número de clientes na loja a cada 
3 horas. Com base nos dados observados, estima-se
que o número de clientes possa ser calculado pela fun-

ção trigonométrica f(x) = 900 – 800sen , 

em que f(x) é o número de clientes e x, a hora da obser-
vação (x é um inteiro tal que 0 ≤ x ≤ 24).
Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre
o número máximo e o número mínimo de clientes den-
tro do supermercado, em um dia completo, é igual a
a) 600. b) 800. c) 900. d) 1 500. e) 1 600.

Resolução

A função f(x) = 900 – 800 . sen , em que f(x) é o 

número de clientes, assume:

1º) número máximo de clientes, quando 

sen = –1 (às 18 horas), igual a: 

f(18) = 900 – 800 . sen =

= 900 – 800 . (–1) = 1700

2º) número mínimo de clientes, quando 

sen = 1 (às 6 horas), igual a:

f(6) = 900 – 800 . sen = 900 – 800 = 100

Portanto, a diferença entre o número máximo e o
número mínimo de clientes dentro do supermer-
cado, em um dia completo, é igual a 1600.

6 . π(–––––)12

x . π(–––––)12

18 . π(––––––)12

x . π(–––––)12

x . π(–––––)12

2x.π
––––
121

8
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b
Os 2 vendedores de uma empresa decidiram delimitar
a região de atuação de cada um do centro da cidade de
São Paulo até, no máximo, um raio de 30 km. A divisão
foi estabelecida da seguinte forma:
– Cláudio atuará em todos os locais até a distância de x

quilômetros do centro da cidade;
– Luís atuará em todos os locais cuja distância ao cen-

tro da cidade esteja entre x e y quilômetros;
– a área da cidade que caberá a cada um será a mesma,

com y > x ≠ 0.
Segundo o que foi estabelecido pelos vendedores, o
lugar geométrico no plano cartesiano dos pares orde-
nados (x,y) é

Resolução

A partir do enunciado, a área de atuação de Cláudio será
igual a A1 = π . x2 e a área de atuação de Luís será A2

= π . (y2 – x2), com 0 < x < y ≤ 30.
Se as áreas de atuação são as mesmas, resulta:
A1 = A2 ⇔ π . (y2 – x2) = π . x2 ⇔

⇔ y2 – x2 = x2 ⇔ y2 = 2x2 ⇔
⇔ y = Ï··2 . x (pois y > x > 0)

Segundo o que foi estabelecido pelos vendedores, o
lugar geométrico no plano cartesiano dos pares orde-
nados (x, y) é o segmento de reta da alternativa B,
excluindo a origem.

9
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c
A figura indica infinitos triângulos isósceles, cujas bases
medem, em centímetros, 8, 4, 2, 1, ... 

Sabendo que a soma da área dos infinitos triângulos
hachurados na figura é igual a 51, pode-se afirmar que
a área do retângulo de lados h e d é igual a
a) 68. b) 102. c) 136.
d) 153. e) 192.

Resolução

I) d é a soma dos infinitos termos da progressão geo-
métrica (8; 4; 2; 1; ...). 

Assim, d = ⇒ d = 16.

II) A soma das áreas dos infinitos triângulos hachura-
dos é igual à soma dos termos da progressão geo-

métrica .

Dessa forma = 51 ⇒ h = .

III) De I e II, conclui-se que a área S do retângulo de

lados h e d é S = 16 . ⇒ S = 136.

Figuras para as questões de números 11 e 12.

17
–––
2

17
–––
2

3h
–––––––

1
1 – –––

2

3h   3h(3h; –––; –––; ...)2     4

8
–––––––

1
1 – ––

2
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e
As figuras A e B indicam, respectivamente, plani-
ficações de sólidos em forma de prisma e pirâmide,
com todas as medidas sendo dadas em metros.
Denotando por V1 e V2 os volumes do prisma e da pirâ-
mide, respectivamente, conclui-se que V1 representa
de V2

a) 25%. b) 45%. c) 50%.
d) 65%. e) 75%.

Resolução

Prisma da figura A

Pirâmide da figura B

Admitindo que o prisma planificado na figura A é reto e
que sua base é um trapézio retângulo, temos:

V1 = . 2 = 12

A pirâmide planificada na figura B tem como base um

trapézio  retângulo  de  área = 12  e  altu-
ra 

igual a 4. Assim, seu volume V2 é dado por:

V2 = . 12 . 4 = 16

Logo, = = 0,75 e, portanto, V1 é 75% de V2.
12
–––
16

V1–––
V2

1
–––
3

(4 + 2) . 4
––––––––––

2

(4 + 2) . 2
––––––––––

2
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a
O ângulo α, indicado na figura B, é igual a

a) arc cos – . b) arc cos .

c) arc cos – . d) arc sen .

e) arc sen 1.

Resolução

Dos triângulos retângulos VBA, VBC, VCD e AED, res-
pectivamente, temos:

I) (VA)2 = 22 + 42 ⇔ (VA)2 = 20 ⇔ VA = 2Ï···5

II) (VC)2 = 42 + 42 ⇔ (VC)2 = 32

III) (VD)2 = 42 + 32 ⇔ (VD)2 = 48

IV) (AD)2 = 42 +22 ⇔ (AD)2 = 20 ⇔ AD = 2Ï···5

Assim, da Lei dos Cossenos, temos:

(VD)2 = (VA)2 + (AD)2 – 2 . (VA) . (AD) . cos α ⇔

⇔ 48 = 20 + 20 – 2 . 2Ï···5 . 2Ï···5 . cos α ⇔

⇔ cos α = 

Logo, α = arc cos 
1

– –––
5

1
– –––

5

24
–––
25

24–––
25

1
–––
5

1–––
5
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b
Um fundo de investimento disponibiliza números intei-
ros de cotas aos interessados nessa aplicação financei-
ra. No primeiro dia de negociação desse fundo, verifica-
se que 5 investidores compraram cotas, e que foi ven-
dido um total de 9 cotas. Em tais condições, o número
de maneiras diferentes de alocação das 9 cotas entre
os 5 investidores é igual a
a) 56. b) 70. c) 86. d) 120. e) 126.

Resolução

Supondo que cada um dos investidores tenha compra-
do pelo menos uma cota, sejam
x1 + 1, x2 + 1, x3 + 1, x4 + 1, x5 + 1, com xi ∈ N, o nú-
mero total de cotas compradas por cada um dos inves-
tidores.
Assim sendo:
(x1 + 1) + (x2 + 1) + (x3 + 1) + (x4 + 1) + (x5 + 1) = 9 ⇔
⇔ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 4
O número de soluções naturais dessa última equação é

P8
4,4 = = 70

sem resposta
Sabendo-se que a circunferência 
x2 + y2 – 6x + 4y + p = 0
possui apenas um ponto em comum com a reta 
y = x – 1, conclui-se que p é igual a
a) – 9. b) 7. c) 9. d) 11. e) 12.

Resolução

A circunferência x2 + y2 – 6x + 4y + p = 0 possui ape-
nas um ponto em comum com a reta y = x – 1 se, e
somente se, o sistema

x2 + y2 – 6x + 4y + p = 0{ admite solução única.y = x – 1
Desta forma, a equação
x2 + (x – 1)2 – 6x + 4 . (x – 1) + p = 0 ⇔
⇔ 2x2 – 4x + p – 3 = 0
deve ter raiz dupla e, portanto,
∆ = (–4)2 – 4 . 2 (p – 3) = 0  ⇔ p = 5, que não aparece
nas alternativas.

14

8!–––––
4!  4!

13
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d
Os gráficos das funções exponenciais g e h são simé-
tricos em relação à reta y = 0, como mostra a figura:

Sendo g(x) = a + b · cx e h(x) = d + e · fx, a soma 
a + b + c + d + e + f é igual a

a) 0. b) . c) . d) 8. e) 9.

Resolução

I) A função g(x) = a + b . cx é do tipo g(x) = 3 + b . cx,
assim, a = 3.
g(0) = 4 ⇒ 3 + b . c0 = 4 ⇔ b = 1

g = 5 ⇒ 3 + 1 . c = 5 ⇔ c = 4

II) A função h(x) = d + e . f x é do tipo h(x) = –3 + e . f x,
assim, d = –3.
h(0) = –4 ⇒ –3 + e . f 0 = –4 ⇔ e = –1

h = –5 ⇒ –3 –1 . f = –5 ⇔ f = 4

Portanto, a + b + c + d + e + f =
= 3 + 1 + 4 + (–3) + (–1) + 4 = 8

1
––
2

1(––)2

1
––
2

1(––)2

10
–––
3

7
–––
3
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e
Uma aplicação financeira rende juros de 10% ao ano,
compostos anualmente. Utilizando para os cálculos as
aproximações fornecidas na tabela, pode-se estimar
que uma aplicação de R$ 1.000,00 seria resgatada no
montante de R$ 1.000.000,00 após

a) mais de 1 século. b) 1 século.

c) de século. d) de século.

e) de século.

Resolução

O montante resultante de uma aplicação de
R$ 1.000,00 a juros de 10% ao ano, compostos anual-
mente, durante t anos, é dado por 

M = 1.000 . (1 + 10%)t

Desta forma,
1.000 . (1 + 0,10)t = 1.000.000 ⇔ 1,10t = 1.000 ⇔

⇔ log 1,10t = log 1.000 ⇔ t . log = 3 ⇔

⇔ t . (log 11 – log 10) = 3 ⇔ t . (1,04 – 1) = 3 ⇔

⇔ t = = . 100 anos, portanto, 

t = de século.
3
––
4

3
––
4

3
–––––
0,04

11
–––
10

3
–––
4

2
–––
3

4
–––
5

log x

0,30

0,70

1,04

x

2

5

11

16

FFFFGGGGVVVV    ----     EEEEccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))         DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
Admita que o centro do plano complexo Argand-Gauss
coincida com o centro de um relógio de ponteiros,
como indica a figura:

Se o ponteiro dos minutos tem 2 unidades de com-
primento, às 11h55 sua ponta estará sobre o número
complexo
a) – 1 + Ï··3 i b) 1 + Ï··3 i
c) 1 – Ï··3 i d) Ï··3 – i
a) Ï··3 + i

Resolução

O ponto P da figura representa a ponta do ponteiro dos
minutos do relógio às 11h55min. O número complexo
correspondente a esse ponto, no plano Argand-Gauss,

é z = 2 (cos 120° + i sen 120°) = 2 . ( + i ) =

= –1 + Ïw3 i.

Ïw3––––
2

1– ––
2
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b
Seja I a matriz identidade de ordem 3 e M a matriz qua-
drada 

Se o determinante da matriz (M + xI) é uma função poli-
nomial na variável x, a soma de suas raízes é igual a
a) –1. b) 0. c) 1. d) 2. e) 3.

Resolução

Sendo M = 3 4 e I a matriz

identidade de ordem 3, temos:

I)  M + x . I = 3 4 + x . 3 4=

= 3 4=

II) det (M + x . I) = = x3 + x – 2

III) Pelas relações de Girard, vem:

r1 + r2 + r3 = – = 0, onde r1, r2 e r3 são as raízes 

de x3 + x – 2

0
––
1

2
2
x

1
x
0

x
1

–1

2
2
x

1
x
0

x
1

–1

0
0
1

0
1
0

1
0
0

2
2
0

1
0
0

0
1

–1

2
2
0

1
0
0

0
1

–1

40
1

– 1

1
0
0

2
2
0

3
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d
Sejam f e g funções quadráticas, com 
f(x) = ax2 + bx + c.
Sabe-se que o gráfico de g é simétrico ao de f em rela-
ção ao eixo y, como mostra a figura.

Os pontos P e Q localizam-se nos maiores zeros das
funções f e g, e o ponto R é o intercepto de f e g com
o eixo y.
Portanto, a área do triângulo PQR, em função dos
parâmetros a, b e c da função f, é

a) b) c) – 

d) – e) 

Resolução

O ponto R é tal que R (0; c) e os pontos P e Q são tais

que PQ = xv – xv’ = 2xv = 2 . = 

A área do triângulo PQR é igual a = , 

portanto, – bc
––––
2a

– b
––– . c
a

–––––––
2

PQ . OR
––––––––

2

– b
––––

a
– b

––––
2a

c2
––––––

2.a

b . c
––––––
2 . a

a . b . c
–––––––––

2
(a + b) . c
–––––––––

2
(a – b) . c
–––––––––

2
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c
A posição de um objeto A num eixo numerado é des-

crita pela lei – .2–0,5t onde t é o tempo em

segundos. No mesmo eixo, move-se o objeto B, de
acordo com a lei 2–t.
Os objetos A e B se encontrarão num certo instante
tAB. O valor de tAB, em segundos, é um divisor de
a) 28. b) 26. c) 24. d) 22. e) 20.

Resolução

Pelo enunciado da questão, os objetos A e B se encon-
trarão se:

2–tAB = – . 2–0,5 . tAB

Fazendo 2–0,5.tAB = y, temos:

y2 = – . y ⇔ 8y2 + 7y – 1 = 0 ⇔

⇔
y = – 1

ou
y = 

Para 2–0,5.tAB = –1, não existe tAB ∈ R.

Para 2–0,5.tAB = ⇔ 2–0,5.tAB= 2–3 ⇔ –0,5 . tAB = – 3 ⇔

⇔ tAB = 6 segundos, que é um divisor de 24.

1—
8

1—
8

{
7—
8

1—
8

7—
8

1—
8

7
–––
8

1
–––
8
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a
A cidade D localiza-se à mesma distância das cidades A
e B, e dista 10 km da cidade C. Em um mapa rodoviá-
rio de escala 1:100 000, a localização das cidades A, B,
C e D mostra que A, B e C não estão alinhadas. Nesse
mapa, a cidade D está localizada na intersecção entre 
a) a mediatriz de AB e a circunferência de centro C e

raio 10 cm.
b) a mediatriz de AB e a circunferência de centro C e

raio 1 cm.
c) as circunferências de raio 10 cm e centros A, B e C.
d) as bissetrizes de C

^
AB e C

^
BA a circunferência de cen-

tro C e raio 10 cm.
e) as bissetrizes de C

^
AB e C

^
BA a circunferência de

centro C e raio 1 cm.

Resolução

A figura a seguir, ilustra uma possível distribuição das
cidades A, B, C e D de acordo com os dados do enun-
ciado.

I. A cidade D equidista das cidades A e B e portanto,
está na mediatriz do segmento AB.

II. A cidade D dista 10km = 1.000.000 cm da cidade C.
Assim, em um mapa de escala 1 : 100 000 a cida-
de D está na circunferência de centro C e raio 10
cm.

III. de I e II conclui-se que a cidade D está localizada na
intersecção entre a mediatriz de AB e a circunfe-
rência de centro C e raio 10 cm.

21
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c
Na figura, ABC é um triângulo com AC = 20 cm,
AB = 15 cm e BC = 14 cm.

Sendo AQ e BP bissetrizes interiores do triângulo ABC,

o quociente é igual a

a) 0,3       b) 0,35       c) 0,4       d) 0,45       e) 0,5

Resolução

Sendo BQ = x, pelo teorema da bissetriz tem-se

= ⇔ = ⇔ x = 6 e, portanto,

BQ = 6.
Ainda pelo teorema da bissetriz, tem-se:

= = = = 0,42
––
5

6
––––
15

BQ
––––
AB

QR
––––
AR

15
–––
20

x
–––––
14 – x

AB
––––
AC

BQ
––––
CQ

QR
––––
AR
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e
Na figura, ABCD é um quadrado, e M, N e P são pontos
médios de AD, BC e CD, respectivamente:

Sabendo-se que os segmentos de reta BM, BD e NP
dividem o quadrado em polígonos de áreas S1, S2, S3 e
S4, conforme indica a figura, é correto afirmar que
a) 6 S1 = 6 S2 = 4 S3 = 3 S4

b) 4 S1 = 3 S2 = 3 S3 = 5 S4

c) 3 S1 = 3 S2 = 2 S3 = 4 S4

d) 3 S1 = 3 S2 = 6 S3 = 2 S4

e) 3 S1 = 3 S2 = 2 S3 = 6 S4

Resolução

Sendo a o lado do quadrado e S = a2 a área do quadrado
ABCD, de acordo com o enunciado, temos:

S1 = = = 

S2 = = = 

⇔

S4 = = = 

S3 = – = 

⇒ 4S1 = 4S2 = S3 = 8S4 ⇔ 3S1 = 3S2 = 2S3 = 6S4
8––
3

⇒

S = 4S1
S = 4S2
S = 8S4

8S3S = –––––
3

⇔

3S–––
8

S–––
8 

S–––
2

S–––
8

a2
–––
8

a     a––– . –––2      2–––––––––
2

S–––
4

a2
–––
4

aa . –––2–––––––
2

S–––
4

a2
–––
4

aa . –––2–––––––
2
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b
A média das alturas dos 6 jogadores em quadra de um
time de vôlei é 1,92 m. Após substituir 3 jogadores por
outros, a média das alturas do time passou para 1,90 m.
Nessas condições, a média, em metros, das alturas dos
jogadores que saíram supera a dos que entraram em
a) 0,03. b) 0,04. c) 0,06.
d) 0,09. e) 0,12.

Resolução

Sendo SS, SP e Se, respectivamente, a soma das alturas
dos jogadores que saíram, permaneceram e entraram
no time, temos:

= 1,92 ⇒ SS + SP = 11,52  

6 ⇒
= 1,90 ⇒ Se + SP = 11,4

⇒ SS – Se = 0,12 ⇒ – = 0,04

Como e são, respectivamente, as 

médias aritméticas das alturas dos jogadores que saí-
ram e entraram no time, aquela supera esta em 0,04m.

b
A tabela indica a seqüência de teclas digitadas em uma
calculadora (da esquerda para a direita) e o resultado
apresentado no visor após a seqüência:

Sabendo que X e Y representam dois algarismos de 0 a

9, e que após digitarmos wX  w+ wY  seguido de 20 vezes

a digitação da tecla w=  obtivemos o número 87, é cor-
reto afirmar que X + Y é igual a
a) 12. b) 11. c) 10. d) 9. e) 8.

Resolução

Do enunciado, após digitar 20 vezes a tecla , temos:
X + 20Y = 87 ⇔ X = 87 – 20Y
Como X e Y são algarismos (de 0 a 9), a única solução
é Y = 4 e X = 7 e, portanto, X + Y = 11.

=

Resultado no visor

5 

8

11 

A

Seqüência de teclas (→)

w2   w+ w3   w=

w2   w+ w3   w=   w=

w2   w+ w3   w=   w=   w=

A

25

Se––––
3

SS––––
3

Se––––
3

SS––––
3

Se + SP––––––––
6

SS + SP––––––––
6
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e
O sólido da figura 1 foi obtido a partir de duas secções
em um cilindro circular reto de altura 24 cm e raio da
base 10 cm. As secções foram feitas na intersecção do
cilindro com um diedro de 60º, como mostra a figura 2: 

Sabendo que os pontos A, B, C, A’,B’ e C’ pertencem
às faces do diedro e às circunferências das bases do
cilindro, como mostra a figura 2, a área da superfície
BB’C’C, contida na face lateral do cilindro, em cm2, é
igual a

a) 60 π. b) 40 Ïw3 π. c) 80 π.

d) 90 Ïw3 π. e) 160 π.

Resolução

Se BAĈ = 60°, então o arco BC
y

tem abertura de 120° e
comprimento

l = . 2 . π . 10 = cm

A área da superfície BB’C’C equivale à de um retângu-

lo de dimensões cm e 24 cm, e é igual a 

. 24 = 160π cm2.20π——–
3

20π——–
3

20π——–
3

120°——–
360°
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a
Sabe-se que o custo por unidade de mercadoria pro-
duzida de uma empresa é dado pela função,

, onde C(x) é o custo por uni-

dade, em R$, e x é o total de unidades produzidas. Nas
condições dadas, o custo total mínimo em que a
empresa pode operar, em R$, é igual a
a) 3 600,00. b) 3 800,00.
c) 4 000,00. d) 4 200,00.
e) 4 400,00. 

Resolução

Sendo C(x) = x + – 160 o custo por unidade, em

reais, o custo total, em reais, desta empresa na produ-

ção de x unidades será dado por

x . C(x) = x2 – 160x + 10000, cujo gráfico é:

Portanto, o custo total mínimo é de R$ 3.600,00.

10000———–x

10 000
C(x) = x + ––––––– – 160

x
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a
Na figura estão representados dois quadrados de lado
d e dois setores circulares de 90° e raio d:

Sabendo que os pontos A, E e C estão alinhados, a
soma dos comprimentos do segmento CF e do arco de
circunferência ADC, em função de d, é igual a

a) d b) d

c) d d) d

e) d

Resolução

No ∆ ABE, retângulo em B, tem-se

sen α = = = ⇒ α = 30°

Assim,

= tg α ⇔ = ⇔ CF = e

= . 2π ⇒ AD
y 

= .d

Portanto, CF + AD
y 

= + = .d)2Ï·3 + π––––––––
6(πd––

6
dÏ·3–––––

3

π––
6

30°——–
360°

AD
y

——–
AE

dÏ·3–––––
3

Ï·3–––
3

CF——–
d

CF——–
EF

1––
2

d
—
2——–
d

BE——–
AE

(2Ï···3 + π)
–––––––––

12

(12 + π)
––––––––

24

(4Ï···3 + π)
–––––––––

12

(3 + π)
–––––––

6

(2Ï···3 + π)
–––––––––

6
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d

Sabe-se que o sistema linear 

nas variáveis x e y, é possível e indeterminado. Nessas
condições, ba é igual a

a) 2
4
Ï···2. b) Ï···2. c) 

4
Ï···2.

d) . e) .

Resolução

{x – y = 2 ⇒ { x – y = 2
2x + ay = logb(–a)        (a + 2) y = logb(–a) – 4

O sistema é indeterminado se, e somente se, 
a + 2 = 0 e logb(–a) – 4 = 0 ⇔

⇔ a = –2  e –a = b4 ⇔ a = –2 e b = 2

Desta forma, ba = (2 )–2 = 2
–

= = 

e
O país A possui renda per capita anual de R dólares e
população de P habitantes. Sabendo-se que o país B
possui renda per capita anual igual a 60% da do país A
e o dobro da sua população, é correto dizer que a renda
total anual do país B é
a) 20% inferior à de A.
b) 30% inferior à de A.
c) igual à de A.
d) 30% superior à de A.
e) 20% superior à de A.

Resolução

Para o país A, a renda total anual (RTA), em dólares, é:
RTA = R . p
Para o país B, a renda total anual (RTB), em dólares, é:
RTB = 60% R . 2p = 120% R.p.

Como = ⇔ RTB = 120% RTA, a

renda total anual do país B é 20% superior à de A.

RTB        120% R.p
––––– = ––––––––––
RTA             R – p

30

Ï··2
––––

2

1
–––––

2
1––
2

1––
2

1––
4

1––
4

4
Ï···2
––––

2

Ï···2
––––

2

x – y = 2{ 2x + ay = logb(–a)
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d
Os irradiadores de alimentos representam hoje uma
opção interessante na sua preservação. O alimento irra-
diado, ao contrário do que se imagina, não se torna
radioativo, uma vez que a radiação que recebe é do tipo
gama. A radiação é produzida pelo cobalto-60 (Z = 27),
cujo núcleo decai emitindo uma partícula beta, de carga
negativa, resultando no núcleo de certo elemento X. O
elemento X é
a) Mn (Z = 25). b) Fe (Z = 26).
c) Co (Z = 27). d) Ni (Z = 28).
e) Cu (Z = 29).

Resolução

Ao emitir uma partícula beta, o número atômico do
nuclídeo aumenta uma unidade e o número de massa
permanece constante.

60
27Co  → –1

0β +  60
28X

O elemento X é o níquel (Z = 28)

b
A figura representa a fórmula estrutural da substância
éster benzílico do quinuclidinol, conhecida como BZ,
utilizada como arma química. Esta substância é um sóli-
do que pode ser disperso na forma de um aerossol,
produzindo alucinações, vertigem, perda de orientação
e amnésia. 

Duas das funções orgânicas existentes na estrutura
dessa substância são
a) éter e amida. b) álcool e amina.
c) fenol e éter. d) fenol e amida.
e) cetona e amina.

Resolução

No composto citado encontramos as funções álcool,
éster e amina.

C

OH

C O
N

função
amina
terciária

O

função
éster

função
álcool
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b
O gás carbônico, massa molar 0,044 kg/mol, pode ser
retido em uma solução de carbonato de potássio, cuja
reação pode ser representada pela equação:
K2CO3(aq) + CO2(g) + H2O(l) → 2KHCO3(aq)
A quantidade mínima, em litros, de uma solução de car-
bonato de potássio de concentração 0,5 mol/L, que
deve ser utilizada para dissolver completamente o CO2

presente em 100 kg de uma amostra de ar contendo
2 200 ppm, em massa, desse gás é
a) 100. b) 10. c) 1. d) 0,1. e) 0,01.

Resolução

Cálculo da massa de CO2 existente em 100kg de ar

2200kg de CO2 –––––––– 106kg de ar
x           –––––––– 100kg de ar
x = 0,22kg de CO2

Cálculo da quantidade em mols de K2CO3 necessário
para reagir com 0,22kg de CO2 (100% de rendimento).

K2CO3(aq) + CO2(g) + H2O(l) → 2KHCO3(aq)
1 mol 1 mol

↓                  ↓
1 mol ––––– 0,044kg

y    ––––– 0,22kg
y = 5 mol de K2CO3

Cálculo do volume da solução 0,5 mol/L de K2CO3
1L –––––– 0,5 mol
z  –––––– 5 mol

z = 10L de solução

33
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e
Considere a equação da reação de combustão do meta-
no:
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)
Para calcular a variação de entalpia de combustão do
metano, um estudante dispunha da entalpia-padrão de
vaporização da água, + 44 kJ/mol, e das entalpias-
padrão de formação seguintes:

O valor encontrado, em kJ/mol, para a combustão do
CH4(g) foi de
a) – 484. b) – 666. c) – 714.
d) – 812. e) – 890.

Resolução

Cálculo da entalpia – padrão de formação da água líqui-
da, conhecendo a sua entalpia de vaporização.

H2O(l)    → H2O(g) ∆H = + 44kJ/mol
x             – 242kJ/mol

∆H = Hp – Hr

+ 44 = – 242 – x

x = – 286kJ/mol

Cálculo da variação de entalpia de combustão do meta-
no (g).

CH4(g)     +     2O2(g)     → CO2(g)     +     2H2O(l)
– 75kJ                0                – 393kJ          2(– 286kJ)
144424443            14444244443

Hr Hp

∆H = Hp – Hr

∆H = [(– 393) + 2(– 286)] – [(– 75 + 0)]

∆H = – 965kJ + 75kJ

∆H = – 890kJ/mol de CH4

∆Hf
0(kJ/mol)

– 393

– 75

– 242

CO2(g)

CH4(g)

H2O(g)
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a
O hipoclorito de sódio, NaOCl, é o principal constituinte
da água sanitária. Soluções diluídas de água sanitária
são recomendadas para lavagem de frutas e verduras.
A equação a seguir representa o equilíbrio químico do
íon hipoclorito em solução aquosa a 25°C:
OCl–(aq) + H2O(l) →← HOCl(aq) + OH–(aq)

K = 1,0 x 10–6

Considerando a equação fornecida, o pH de uma solu-
ção aquosa de NaOCl de concentração 0,01 mol/L, a
25°C é
Dados: pOH = – log [OH–] e pH + pOH = 14
a) 10. b) 8. c) 7. d) 5. e) 4.

Resolução

Admitindo dissociação completa do NaOCl:
NaOCl → Na+ +  OCl–

0,01 mol/L                   0,01 mol/L
Desprezando a quantidade de íons OCl– que se hi-
drolizam (K muito pequeno) e desprezando a con-
centração de íons OH– da água (10–7 mol/L), temos:

K = 

1,0 . 10–6 = 

x = 1  . 10–4 mol/L

[OH–] = 10–4 mol/L → pOH = – log [OH–]
pOH = 4

Como pH + pOH = 14
temos: pH = 14 – 4 = 10

x . x
––––––––
1 . 10–2

[HOCl] [OH–]
––––––––––––

[OCl –]

x 
mol/L

x 
mol/L–––––0,01 

mol/Lequilíbrio

OCl –(aq) + H2O(l)  →← HOCl (aq) + OH–(aq)
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Leia o texto para responder às questões de números 36

e 37.
O conhecimento das estruturas das moléculas é um
assunto bastante relevante, já que as formas das molé-
culas determinam propriedades das substâncias como
odor, sabor, coloração e solubilidade.
As figuras apresentam as estruturas das moléculas
CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e PH3.

b
Quanto à polaridade das moléculas consideradas, as
moléculas apolares são
a) H2O e CH4. b) CH4 e CO2.
c) H2S e PH3. d) NH3 e CO2.
e) H2S e NH3.

Resolução

Considerando µR como o vetor resultante:

C

H H

H

H

  µR = O   ∴  apolar

S

H H

 µR ≠ O   ∴  polar

P

H H

H

  µR ≠ O   ∴  polar

••

µ µ

µ

µ

µ µ

µ µ

µ

O = C = O      µR  = O   ∴  apolar
 

→→
O

H H

µ    µR ≠ O   ∴  polar

N

H H

  µR ≠ O   ∴  polar

H

µ µ

µ

µ µ

µ
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c
Quanto às forças intermoleculares, a molécula que
forma ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio)
com a água é
a) H2S. b) CH4. c) NH3. d) PH3. e) CO2. 

Resolução

Para haver ponte de hidrogênio é necessária a presen-
ça de átomo de hidrogênio ligado a átomo pequeno e
bastante eletronegativo (F, O, N) com par de elétrons
disponível.

H              ponte de hidrogênio
|            ↗

•
• N — H  •

• O — H
|                    |          

H                   H

b
A água dura não é adequada para usos domésticos e
industriais. Uma das maneiras para remoção do exces-
so de Ca2+ consiste em tratar a água dura em tanques
de decantação, envolvendo os equilíbrios representa-
dos pelas equações:
Ca2+(aq) + 2HCO3

– (aq) →← CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l)

CO2(g) + 2H2O(l) →← HCO3
–(aq) + H3O+(aq)

Três soluções são adicionadas, separadamente, no pro-
cesso de tratamento da água dura:
I. ácido nítrico;
II. hidróxido de sódio;
III. bicarbonato de sódio.
Pode-se afirmar que favorece a remoção de íons cálcio
da água dura o contido em
a) I, II e III. b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas. d) I e II, apenas.
e) I, apenas.

Resolução

São dados os equilíbrios:
I) Ca2+(aq)+2HCO3

–(aq) →← CaCO3(s)+CO2(g) + H2O(l)

II) CO2(g) + 2H2O(l) →← HCO3
–(aq) + H3O+(aq)

Para favorecer a remoção de íons Ca2+ na forma de
CaCO3(s) é necessário o deslocamento do equilíbrio I
no sentido dos produtos (para a direita).
I. Ao adicionar ácido nítrico, este sofre ionização for-

mando H3O+, o qual deslocará o equilíbrio II para a

esquerda, diminuindo a concentração de HCO3
–.

Assim, o equilíbrio I será deslocado para a esquer-
da, de acordo com o Princípio de Le Chatelier.

II. Ao adicionar hidróxido de sódio, o OH– reage com
H3O+, deslocando o equilíbrio II para a direita, au-

mentando a concentração de HCO–
3, o que, por sua

vez, deslocará o equilíbrio I para a direita.
III. Ao adicionar bicarbonato de sódio, aumenta a con-

centração de HCO–
3 , deslocando o equilíbrio I para

a direita.

38
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e
Para a reação A + B → C, os valores de entalpia são
apresentados no gráfico a seguir, em duas situações:
na presença e na ausência de catalisador.

Considere as seguintes afirmações:
I. A reação A + B → C é endotérmica.
II. A velocidade da reação é aumentada na presença

de catalisador devido a um aumento da energia de
ativação.

III. A energia de ativação da reação na ausência do
catalisador é 50 kJ.

Está correto o contido em
a) I, II e III. b) II e III, apenas.
c) I e II, apenas. d) II, apenas.
e) I, apenas.

Resolução

I. Verdadeira.

De acordo com o gráfico, a entalpia dos produtos é
maior que a entalpia dos reagentes, portanto, a
reação A + B → C é endotérmica.

II. Falsa.

A presença de catalisador aumenta a velocidade da
reação devido a uma diminuição da energia de ati-
vação.

III. Falsa.

A energia de ativação é a energia necessária para
atingir o complexo ativado: 
Ea = 140kJ – 40kJ = 100kJ.
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d
A partir da fórmula molecular C4H11N, o número possí-
vel de isômeros de compostos orgânicos de cadeia
aberta, contendo um grupo amina primária, é
a) 7. b) 6. c) 5. d) 4. e) 3.

Resolução

Aminas primárias são compostos que apresentam o 
|

grupo: — C — NH2
|

A partir da fórmula molecular C4H11N são possíveis as
seguintes aminas primárias:
CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — NH2 butilamina
CH3 — CH2 — CH — NH2 secbutilamina

| 
CH3

CH3
|

CH3 — C — NH2 tercbutilamina
|

CH3

CH3 — CH — CH2 — NH2 isobutilamina
|

CH3

a
Considere as seguintes equações:
I. C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

II. C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
III. CH3COOH + CH3CH2OH → CH3COOCH2CH3 + H2O
As equações I, II e III representam importantes reações
orgânicas conhecidas, respectivamente, pelos nomes
de
a) fermentação, oxidação e esterificação.
b) fermentação, combustão e hidrólise.
c) condensação, combustão e hidrólise.
d) combustão, fermentação e condensação.
e) combustão, oxidação e esterificação.

Resolução

I. Transformação de um monossacarídeo (glicose e fru-
tose) em álcool etílico (etanol) com liberação de gás
carbônico: FERMENTAÇÃO.

II. Transformação de álcool primário (etanol) em ácido
carboxílico (ácido etanóico) com liberação de água:
OXIDAÇÃO.

III. Reação entre ácido carboxílico e álcool produzindo
éster (etanoato de etila) e água: ESTERIFICAÇÃO.

41
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d
A figura representa o esquema de um experimento rea-
lizado em um laboratório de química para produção e
posterior identificação de uma substância. No frasco I,
foram adicionados NH4Cl(s) e solução de NaOH (aq). O
frasco II foi preenchido com uma substância secante,
sílica-gel. No frasco III, foram adicionados água destila-
da e indicador ácido-base fenolftaleína. A identificação
da substância é feita após mudança da coloração da
solução contida no frasco III.

Com base no experimento, a substância identificada no
frasco III foi
a) H2. b) O2. c) N2. d) NH3. e) Cl2.

Resolução

A equação química do processo que ocorre no frasco I
é:
NH4Cl(s) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + NH3(g) + H2O(v)
A equação química do processo que ocorre no frasco III
é:
NH3(g) + H2O(l) →← NH4

+(aq) + OH–(aq)
O indicador fenolftaleína fica vermelho em meio básico.
Nota: O vapor d’água é retido no frasco II.
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a
A figura apresenta uma parte da tabela periódica:

Dentre os elementos considerados, aquele que apre-
senta átomo com maior raio atômico e aquele que
apresenta a primeira energia de ionização mais alta são,
respectivamente,
a) Ge e O. b) Ge e Br. c) Br e Se.
d) P e C. e) C e Se.

Resolução

A variação do raio atômico na tabela periódica é dada
pelo seguinte esquema:

Ge: maior raio atômico

A variação da primeira energia de ionização na tabela
periódica é dada pelo seguinte esquema:

O: mais alta primeira energia de ionização.

43

FFFFGGGGVVVV    ----     EEEEccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))         DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

d
O Brasil não é só o país do futebol, mas também um
campeão de reciclagem de alumínio. A reciclagem de
latas de alumínio, além de gerar rendas para milhares
de pessoas, contribui para a preservação do meio
ambiente e para a redução nos gastos de energia elé-
trica. O alumínio é produzido a partir da bauxita por um
processo de eletrólise ígnea.
As reações envolvidas nesse processo podem ser
representadas por três equações:
I. 2Al2O3 → 4Al3+ + 6O2–

II. 4Al3+ + 12e– → 4Al
III. 6O2– → 12e– + 3O2

Quanto ao processo da eletrólise na produção do alu-
mínio metálico, é correto afirmar que
a) é um processo espontâneo.
b) a semi-reação de formação de alumínio metálico é de

oxidação.
c) a semi-reação de formação de oxigênio gasoso é de

redução.
d) no compartimento catódico ocorre a formação de

alumínio metálico.
e) a reação representada na equação I fornece energia

necessária para a produção de alumínio metálico.

Resolução

A semi-reação II indica que o cátion Al3+ sofreu redução
para formar o metal alumínio, portanto, esse processo
ocorre no compartimento catódico.
4Al 3+ + 12e– → 4Al 0

A reação I é endoenergética.
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c
O aspartame é um adoçante artificial que foi descober-
to acidentalmente em 1965 por um químico descuida-
do, que lambeu os seus dedos sujos e sentiu que eles
estavam doces.
Esses hábitos não higiênicos não são recomendados,
já que muitas substâncias em quantidades ínfimas são
altamente tóxicas. A fórmula estrutural do aspartame é
representada a seguir:

A partir da fórmula estrutural do aspartame, verifica-se
que há
a) 13 átomos de carbono por molécula.
b) 1 grupo funcional éter.
c) 1 dipeptídeo.
d) 2 átomos de carbono terciário.
e) somente 1 átomo de carbono assimétrico.

Resolução

A fórmula estrutural do composto aspartame

Fórmula molecular: C14H18N2O5
O aspartame é um dipeptídeo.
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Comentário de Química

A prova de Química constituiu-se de questões clás-
sicas, bem elaboradas e com predominância de assun-
tos da Físico-Química. Considerando que é uma prova
destinada para a área de Humanidades, apresentou um
grau médio de dificuldade.
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d
Os hilotas são freqüentemente definidos como escra-
vos. Na verdade, um conjunto de fatores permite que
eles sejam caracterizados mais como servos do que
como escravos propriamente ditos. (...) eram todos da
mesma origem e, uma vez subjugados, permaneciam
juntos nos locais e jamais se afastavam. (...) estavam
presos à terra; não podiam se transferir, eram proprie-
dade do Estado, e executavam as tarefas agrícolas nas
terras repartidas entre os cidadãos quando da conquis-
ta.

(Maria Beatriz B. Florenzano, O mundo antigo: economia e
sociedade)

O texto faz referência a um grupo social
a) de Roma. b) do Egito.
c) de Atenas. d) de Esparta.
e) da Mesopotâmia.

Resolução

Os hilotas constituíam o estamento inferior da socie-
dade espartana. Descendiam dos antigos messênios e
diferenciavam-se dos escravos tradicionais da Antigüi-
dade por pertencerem ao Estado e, conseqüentemen-
te, não poderem ser comercializados.
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e
(...) apesar de flutuações no tempo e desigualdades
regionais, a população da Europa Ocidental passou de
18 milhões de pessoas por volta do ano 800, para 22
(em torno do ano 1000), quase 26 (ano 1100), mais de
34 (ano 1200) e mais de 50 (cerca do ano 1300). Apesar
de paralelamente ter havido o desbravamento, a con-
quista e a ocupação de vastos territórios, a densidade
populacional quase dobrou de fins do século VIII a fins
do século XIII.

(Hilário Franco Jr., O feudalismo)
Sobre o crescimento demográfico, apresentado no
texto, é correto afirmar que
a) foi conseqüência direta da manutenção de um clima

sempre muito úmido e quente, além dos fortes flu-
xos migratórios oriundos do norte da África, desde o
século VII, trazendo mão-de-obra abundante e qualifi-
cada.

b) devido à passagem da servidão para a escravidão –
por meio de um processo longo e progressivo –,
melhoraram de maneira considerável as condições
de vida dos trabalhadores rurais e urbanos a partir do
século X.

c) apesar da diminuição da produtividade e da quan-
tidade das terras agriculturáveis, houve o aumento da
resistência da população européia a várias doenças
contagiosas, além de um importante avanço nas prá-
ticas médicas.

d) tem uma forte ligação com o incentivo para o aumen-
to da natalidade patrocinado pela Igreja Católica,
desde o século IX, como mecanismo de defesa con-
tra o avanço da presença árabe no sul da Europa e
norte da África.

e) entre outros fatores, há a ausência de epidemias no
Ocidente entre os séculos X e XIII, os limites da
guerra medieval – recorrente, mas pouco destruidora
– e as inovações técnicas que favoreceram o aumen-
to da produção agrícola.

Resolução

A alternativa menciona a maioria dos elementos res-
ponsáveis pelo crescimento demográfico ocorrido na
Europa Ocidental entre os séculos X e XIII. Relativa-
mente às “inovações técnicas que favoreceram o au-
mento da produção agrícola”, podemos citar a atre-
lagem  peitoral dos cavalos ao arado e a expansão das
áreas de cultivo, graças à derrubada de florestas e à
drenagem de pântanos.
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a
É comum referir-se ao calvinismo como a religião do
capitalismo, pois essa crença
a) defendia que o trabalho deveria ser valorizado, que o

comércio não deveria ser condenado, além de con-
cordar com a cobrança de juros.

b) acreditava que o comércio das coisas sagradas,
como os cargos eclesiásticos e as indulgências, tra-
ria benefícios para os fiéis e para a sociedade.

c) apresentava doutrina que relacionava a salvação eter-
na do fiel com a freqüência aos cultos, com a pre-
sença da fé e das obras de caridade.

d) preconizava o comércio como uma atividade voltada
para o sagrado; assim, grande parte do lucro obtido
deveria ser doado para os templos religiosos.

e) praticava a cobrança de todos os sacramentos, espe-
cialmente do batismo e da confissão, além do paga-
mento do dízimo eclesiástico.

Resolução

Calvino procurou adequar o cristianismo às necessi-
dades do nascente capitalismo, atendendo aos anseios
da burguesia. Conseqüentemente, além de valorizar o
trabalho e a poupança, aceitava a prática da usura e afir-
mava ser a riqueza um indício de salvação da alma.
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c
(...) nenhuma mercadoria produzida ou fabricada na
África, Ásia e América será importada na Inglaterra,
Irlanda ou País de Gales, Ilhas Jersey e Guernesey, e
cidade de Berwick sobre o Tweed, outros navios senão
nos que pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou
galeses e que são comandados por capitães ingleses e
tripulados por uma equipagem com três quartos de in-
gleses (...) 
nenhuma mercadoria produzida ou fabricada no estran-
geiro e que deve ser importada na Inglaterra, Irlanda,
País de Gales, Ilhas Jersey e Guernesey deverá ser
embarcada noutros portos que não sejam aqueles do
país de origem (...)

(English historical documents, Apud Pierre Deyon, O mer-
cantilismo)

Esses são fragmentos do Ato de Navegação, que traz
como decorrência para a Inglaterra
a) a perda de vastos territórios coloniais para a Holanda

e Portugal, pois a marinha inglesa de guerra ficou
inferiorizada.

b) o apoio, de forma decisiva, na formação dos Estados
Gerais da República das Províncias Unidas, hoje Ho-
landa.

c) o acirramento das rivalidades econômicas com os
holandeses e o fortalecimento do comércio exterior
inglês.

d) o reforço do absolutismo da dinastia Tudor e a eclo-
são da Revolução Puritana, liderada pelos levellers.

e) a garantia da presença do capital inglês na explo-
ração do ouro e das pedras preciosas em Minas
Gerais.

Resolução

O Ato de Navegação de 1651 foi uma medida mer-
cantilista – e portanto protecionista – adotada pelo Par-
lamento Inglês durante a Revolução Puritana. Ao be-
neficiar o comércio marítimo inglês em detrimento da
Holanda, essa lei acirrou a rivalidade anglo-holandesa e
provocou três guerras que, ao final, consolidaram a
hegemonia naval da Inglaterra.
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e
A administração de Maurício de Nassau sobre parte do
Nordeste do Brasil, no século XVII, caracterizou-se
a) por uma forte intolerância religiosa, representada,

principalmente, por meio do confisco das proprieda-
des dos judeus e dos católicos.

b) pela proteção às pequenas e médias propriedades
rurais, o que contribuiu para o aumento da produção
de açúcar e tabaco em Pernambuco.

c) por uma ocupação territorial limitada a Pernambuco,
em função da proteção militar efetuada por Portugal
nas suas colônias africanas.

d) por inúmeras vantagens econômicas aos colonos e
pela ausência de tolerância religiosa, representada
pela imposição do calvinismo.

e) pela atenção aos proprietários luso-brasileiros, que
foram beneficiados com créditos para a recuperação
dos engenhos e a compra de escravos.

Resolução

O conde Maurício de Nassau, administrador do Brasil
Holandês entre 1637 e 1644, estimulou a produção açu-
careira por meio de financiamentos aos senhores-de-
engenho, cujas propriedades haviam sido prejudicadas
pelos anteriores combates contra os holandeses.
Paralelamente, para ganhar o apoio da elite luso-brasi-
leira, Nassau implantou uma política de tolerância reli-
giosa e progresso cultural.
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b
Ao contrário do que se verificou na monarquia absolu-
tista francesa do século XVIII, houve diversos Estados
absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus
ministros tentaram de alguma forma pôr em prática cer-
tos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do
próprio absolutismo – tal foi, em essência, o absolutis-
mo ilustrado.

(Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido)
O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José
de Carvalho e Melo – futuro marquês de Pombal, são
considerados os representantes do despotismo escla-
recido em Portugal. Acerca do chamado período pom-
balino, é correto afirmar que
a) se reorganizaram as estruturas administrativas por

meio da recriação das Câmaras Municipais e do res-
tabelecimento do poder dos donatários.

b) houve a criação de companhias de comércio na colô-
nia e estabeleceu-se a cobrança de 100 arrobas
anuais de ouro para Minas Gerais.

c) se criou um tributo exclusivo para o ouro – quinto –
com a intenção de evitar o contrabando e aumentar
a arrecadação do fisco português.

d) por meio de uma legislação específica, ampliou-se o
poder da nobreza portuguesa, além da distribuição
de cargos públicos e de pensões vitalícias.

e) o Brasil obteve ganhos, como o direito de comer-
cializar diretamente com as colônias portuguesas na
África, o que significou o fim do pacto colonial.

Resolução

O marquês de Pombal, que governou Portugal de 1750
a 1777 em nome do rei D. José I, é considerado um
representante do “despotismo esclarecido” (tentativa
de conciliação, feita por certos governantes europeus
do século XVIII, entre o absolutismo e propostas ilu-
ministas). Tendo em vista a decadência da mineração e
a necessidade de impulsionar o Renascimento Agrícola,
Pombal criou duas companhias reais de comércio para
atuar no Brasil: Cia. de Comércio de Pernambuco e
Paraíba (interesse: açúcar) e Cia. de Comércio do Grão-
Pará e Maranhão (interesses: drogas do sertão e algo-
dão). Complementarmente, Pombal substituiu a
cobrança do quinto sobre o ouro extraído por uma esti-
mativa – a finta.
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c
Durante o Primeiro Reinado, o governo brasileiro pediu
aos ingleses alguns empréstimos, que representavam
grandes somas – como 1 332 300 libras em 1824 ou 
2 352 900 libras no ano seguinte – com uma taxa de
juros muito alta. Essa situação foi gerada principalmen-
te
a) por uma crise no mercado internacional de açúcar e

de café, que fez com que as principais mercadorias
para exportação do país fossem cotadas a menos da
metade do valor da última década do século XVIII.

b) pelos gastos com os conflitos bélicos, contra o
Paraguai e as Províncias Unidas do Prata, pelo con-
trole do estuário do Prata, área de importância estra-
tégica disputada com a Espanha desde o período
colonial.

c) por causa da diminuição das exportações, devido à
retração dos mercados internacionais, e dos tratados
econômicos que beneficiavam a entrada de produtos
europeus em grande volume.

d) pelo custo da montagem de uma força militar a
mando de D. Pedro I, com o objetivo de defender o
seu trono em Portugal, que fora usurpado pelo seu
irmão Dom Miguel e por seu pai, D. João VI.

e) pela ajuda dos ingleses para a reconstrução da eco-
nomia brasileira depois do longo processo de eman-
cipação política, por meio de investimentos diretos
na modernização de vários setores produtivos no
país.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão, já que não menciona
os principais fatores da crise financeira do Brasil, quais
sejam: a transferência do Tesouro do Reino Unido para
Portugal, quando do retorno de D. João VI; a crise nas
exportações de açúcar e algodão, devido, respec-
tivamente, à concorrência do açúcar europeu de beter-
raba e do algodão norte-americano, cuja produção
aumentara com a aquisição da Luisiana; a necessidade
de atender às despesas urgentes do  Império Brasilei-
ro, tanto no plano administrativo como no militar (gas-
tos com a Guerra da Independência e com a repressão
à Confederação do Equador).
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b
Documentos inéditos descobertos na Inglaterra relatam
que, apenas 13 anos depois de proclamada a
Independência, o governo brasileiro pediu auxílio militar
às grandes potências da época – Inglaterra e França –
para reprimir a Cabanagem (...) no Pará.
(...) Em 1835, o regente Diogo Antônio Feijó reuniu-se
secretamente com os embaixadores da França e da
Grã-Bretanha.
Durante a reunião, Feijó pediu ajuda militar, de 300 a
400 homens para cada um dos países, no intuito de aju-
dar o governo central brasileiro a acabar com a rebelião.

(Luís Indriunas, Folha de S.Paulo, 13.10.1999)
A partir das informações apresentadas pelos docu-
mentos encontrados, é correto afirmar que o período
regencial
a) foi marcado pela disputa política entre regressistas e

progressistas, que defendiam, respectivamente, a
escravidão e a imediata abolição da escravatura.

b) pode ser considerado parte de um momento es-
pecial de construção do Estado nacional no Brasil,
durante o qual a unidade territorial esteve em perigo.

c) não apresentou grande preocupação por parte das
autoridades regenciais e nem da aristocracia rural,
apesar das inúmeras rebeliões espalhadas pelo país.

d) teve como característica marcante a ampliação da
participação popular por meio do voto universal e da
criação do Conselho de Representantes das Pro-
víncias do Império.

e) teve como momento mais importante a aprovação
do Ato Adicional de 1834, que estabeleceu medidas
político-administrativas voltadas para a centralização
política.

Resolução

A alternativa reflete uma concepção clássica sobre o
Período Regencial (1831-1840), como uma fase de con-
solidação do Estado Brasileiro, pelos seguintes fatores:
manutenção da unidade nacional contra os movimentos
secessionistas; preservação da ordem aristocrático-lati-
fundiário-escravista contra as insurreições populares; e
superação das cisões dentro da aristocracia rural, o que
resultaria na estabilidade político-institucional do
Segundo Reinado.
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c
As eleições presidenciais de 1860 nos Estados Unidos
foram vencidas por Abraham Lincoln, nortista e líder do
Partido Republicano. Nem todas as unidades da federa-
ção aceitaram o resultado eleitoral, e alguns estados
sulistas criaram os Estados Confederados da América.
Era o início da Guerra de Secessão, resultado das inú-
meras divergências entre os estados do Norte e do Sul.
Entre essas divergências, pode-se apontar
a) a questão fundiária, na qual o Sul defendia o acesso

à terra para negros libertos, e o Norte defendia o
acesso apenas por meio da compra.

b) a questão bancária, em que o Sul defendia a criação
de um banco emissor nacional, e o Norte, a formação
de bancos regionais e particulares.

c) a proposta antagônica para a política alfandegária, em
que o Norte defendia o protecionismo, enquanto o
Sul apoiava o livre-cambismo.

d) a questão da escravidão, na qual o Sul defendia a
imediata abolição dessa instituição, e o Norte queria
o fim gradual do escravismo.

e) a defesa do Homestead Act pelo Norte e pelo Sul,
apesar de que, na visão do Norte, essa lei só deveria
atender aos homens recém-libertos da escravidão.

Resolução

O Norte, por ser industrializado, defendia o protecio-
nismo para seus produtos. Já o Sul, agro-exportador e
economicamente relacionado com a Grã-Bretanha, pre-
feria o livre-cambismo, receando que medidas prote-
cionistas pudessem gerar uma represália inglesa contra
suas exportações de algodão.

c
ALFORRIA DE LIBERTOS POR SEXO, 1807-1831

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BRASILEIROS

––––––––––––––––––
Área Africanos Adultos Crianças Total Desconhecido Total
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HOMENS
Urbana 115 128 51 179 33 327
Rural 39 83 24 107 6 152
Total 154 211 75 286 39 479

MULHERES
Urbana 285 216 66 282 24 591
Rural 65 129 35 164 20 249
Total 350 345 101 446 44 840
SOMA TOTAL 1 319
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Mary C. Karasch, A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-
1850)

A partir da tabela apresentada, com dados sobre escra-
vos do Rio de Janeiro, é correto concluir que
a) era muito rara a alforria de um escravo ladino.
b) a maior parte das alforrias vinha do espaço rural.
c) o grupo mais beneficiado era o de escravas do meio

urbano.
d) o maior número de alforrias está no grupo de

homens do meio rural.
e) não havia possibilidade de alforrias de crianças no

espaço urbano.

Resolução

Alternativa confirmada pela tabela.
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a
Sobre a Revolução Mexicana, afirma-se:
I. Durante o longo governo de Porfírio Diaz (1876-

1911), os recursos nacionais do subsolo foram
entregues ao controle estrangeiro e se manteve a
forte concentração fundiária.

II. Pressionado pelas massas camponesas e ope-
rárias, Francisco Madero estabelece uma reforma
agrária radical, que incluía o fim dos latifúndios.

III. A institucionalização do processo revolucionário
tem como marco a promulgação de uma carta
constitucional em 1917, na qual se preconizava a
nacionalização do solo e do subsolo.

IV. Após a renúncia de Porfírio Diaz, assumiu Francisco
Madero que, com o apoio dos Estados Unidos,
governa o México até o início dos anos 1930.

V. O assassinato à traição de Emiliano Zapata, em
1919, revela as fortes divergências ideológicas
entre o líder camponês e o presidente Venustiano
Carranza.

São corretas as afirmativas
a) I, III e V, apenas. b) I, IV e V, apenas.
c) II, III e V, apenas. d) I, II, III e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.

Resolução

A afirmação II é incorreta porque a reforma agrária, em-
bora fosse uma reivindicação dos camponeses desde o
início da Revolução Mexicana, não foi posta em prática
por Madero, que assumiu o poder imediatamente após
a queda de Porfirio Díaz. Também a afirmação IV está
incorreta porque, além de Madero ter sido executado
nos primeiros meses da Revolução Mexicana, os
Estados Unidos eram favoráveis ao governo de Porfirio
Díaz, e não ao movimento revolucionário.
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a
(...) tem-se ressaltado o [seu] caráter espontâneo (...) e
não há motivo para se rever o fundo dessa qualificação.
A ausência de um plano, de uma coordenação central,
de objetivos pré-definidos é patente. Os sindicatos têm
restrito significado; o Comitê de Defesa Proletária –
expressão da liderança anarquista e em menor escala
socialista – não só se forma no curso do movimento
como procura apenas canalizar reivindicações. O
padrão de agressividade da greve relaciona-se com o
contexto sociocultural de São Paulo e com a fraqueza
dos órgãos que poderiam exercer funções combinadas
de representação e controle.

(Boris Fausto, Trabalho urbano e conflito social)
O texto faz referência
a) à Greve Geral de 1917.
b) à Greve pelas oito horas de 1907.
c) à Intentona Comunista de 1935.
d) à Revolução Constitucionalista de 1932.
e) ao Levante Tenentista de 1924.

Resolução

O texto refere-se à greve geral de São Paulo em 1917
– a única que pode ser considerada relativamente bem-
sucedida durante a República Velha. Obs.: É inade-
quado falar em “sindicatos” no Brasil naquele momen-
to, já que a simples tentativa de organizá-los incorria na
Lei de Repressão ao Anarquismo, de 1906. Melhor
seria falar em “associações operárias”, ou no máximo
em “movimento sindicalista”.
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e
Karl Radek, um militante comunista espantado com os
resultados eleitorais do partido nazista em 1930, cha-
mou a atenção para o fato de que se tratava de um
“partido sem história” desconhecido da literatura bur-
guesa e da socialista, uma ilha isolada na política alemã.
Na realidade, novo enquanto partido, o NSDAP [Partido
Nacional-Socialista Alemão dos Trabalhadores] estava
agrupando muitas propostas que nacionalistas, conser-
vadores e até mesmo esquerdistas vinham levantando
há tempos na Alemanha. O resultado final desse amál-
gama redundou num projeto contra-revolucionário que
deu certo, até que a “máquina” ficasse louca, sem con-
trole, no dizer de Félix Guattari.

(Alcir Lenharo, Nazismo – O triunfo da vontade)
Sobre a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha,
é correto afirmar que
a) se relaciona diretamente com o Pacto Germano-

Soviético, pois interessava à União Soviética apoiar
os nazistas para derrotar as forças liberais européias.

b) apesar de derrotado nas eleições parlamentares de
1932, o Partido Nazista faz uma aliança política com
a social-democracia e com a democracia-cristã.

c) tem estreitas ligações com a conjuntura política eu-
ropéia, pois os nazistas inspiraram-se na Inglaterra, a
primeira nação a adotar um regime totalitário.

d) após o fraco desempenho eleitoral nas eleições par-
lamentares de 1932, o Partido Nazista pratica um
golpe de Estado, com apoio dos partidos de direita.

e) foi uma decorrência dos efeitos da crise capitalista a
partir de 1929, que gerou um forte aumento no
desemprego, atingindo milhões de trabalhadores em
1932.

Resolução

A Grande Depressão que atingiu o mundo capitalista a
partir da Crise de 29 elevou o número de desem-
pregados na Alemanha de 400.000 para 6 milhões. A
crise impulsionou o crescimento do Partido Comunista
e levou a alta burguesia alemã, em reação, a apoiar o
Partido Nacional-Socialista (Nazista) de Hitler. Em 1932,
os nazistas passaram a ser o maior partido no Par-
lamento; conseqüentemente, em janeiro do ano se-
guinte, Hitler foi nomeado chanceler (primeiro-minis-
tro).
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b
Tendo como estopim a recusa do Congresso Nacional,
na sessão de 12 de dezembro de 1968, em conceder
licença para que o deputado Márcio Moreira Alves
fosse processado por ofender os militares num discur-
so na Câmara, no qual os responsabilizou pela violência
contra os estudantes, o governo editou o mais repres-
sor de todos os Atos Institucionais: o AI-5.

(Marcos Napolitano, O regime militar brasileiro: 1964-1985) 
Entre outras medidas, o AI-5 permitia ao presidente da
República
a) legislar por meio de medidas provisórias e indicar

senadores e deputados federais.
b) intervir em Estados e municípios, cassar mandatos e

suspender direitos políticos.
c) cassar mandatos políticos apenas com a permissão

da Câmara dos Deputados.
d) decretar a pena de morte para quem atentasse con-

tra a segurança nacional.
e) criar uma nova moeda, censurar a imprensa escrita e

torturar presos políticos.

Resolução

A alternativa menciona algumas das prerrogativas atri-
buídas ao presidente da República, por tempo inde-
terminado, pelo Ato Institucional nº 5, de 13 de de-
zembro de 1968.
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d
As recorrentes crises econômicas que atingiram o
Brasil nos últimos 30 anos foram respondidas de for-
mas diversas, como por meio do Plano Cruzado (1986)
e do Plano Collor (1990), que decretaram as seguintes
medidas, respectivamente:
a) estabelecimento de uma meta inflacionária de 10%

ao ano e congelamento dos tributos e das tarifas
públicas; a moeda volta a se chamar cruzeiro e todos
os investimentos de curto e médio prazos foram blo-
queados por 2 anos.

b) congelamento dos preços por 2 meses, aumento
das tarifas públicas e a criação do gatilho salarial; cria-
ção do cruzado novo, congelamento dos gêneros de
primeira necessidade e bloqueio de todos os depósi-
tos em caderneta de poupança.

c) congelamento geral de preços e a criação de um gati-
lho salarial a ser ativado quando a inflação atingisse
20%; congelamento de preços e salários pela média
dos últimos 12 meses e o aumento da remuneração
da caderneta de poupança.

d) congelamento dos preços por um ano, além de um
abono salarial de 8% para todas as categorias profis-
sionais; retenção, por 18 meses, de todos os valores
acima de 50 mil cruzados novos nas contas corren-
tes e nas cadernetas de poupança.

e) aumento tributário para automóveis, bebidas e cigar-
ros e congelamento do preço de alimentos e tarifas
públicas; extinção dos investimentos financeiros de
curto prazo e adoção de dois índices inflacionários:
um para o setor público, outro para o privado.

Resolução

A alternativa refere-se a iniciativas tomadas, respec-
tivamente, pelos presidentes José Sarney em 1986 e
Fernando Collor de Mello em 1990.
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Comentário de História

A prova de História do vestibular 2005 da FGV para
o curso de Economia contou com 15 questões, sendo
8 de História do Brasil, 5 de História Geral e 2 de Histó-
ria da América.

O exame abordou de forma equilibrada questões
com temática social, econômica e política, por meio de
enunciados extraídos de textos acadêmicos, o que exi-
giu do vestibulando capacidade de análise crítica, sem,
contudo, apresentar grandes dificuldades de inter-
pretação.
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