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Questão A
Os poemas que se seguem pertencem a dois grandes
momentos da história da cultura e a dois paradigmas da
poesia ocidental: a lírica de Luís de Camões e a de Car-
los Drummond de Andrade. Leia-os, atentamente, e
responda os itens da questão proposta:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,

Diferentes em tudo da esperança;

Do mal ficam as mágoas na lembrança,

E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,

Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto:

Que não se muda já como soía.

Camões, Luís Vaz de. Obras Completas. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988, p.284.

ONTEM

Até hoje perplexo

ante o que murchou

e não eram pétalas.

De como este banco

não reteve forma,

cor ou lembrança.

Nem esta árvore

balança o galho

que balançava.

Tudo foi breve

e definitivo.

Eis está gravado
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não no ar, em mim,

que por minha vez

escrevo, dissipo.

Andrade, Carlos Drummond de. Obras Completas. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar: 1977, p. 154.

A.a) Identifique dois aspectos formais em cada um dos
poemas, de modo a relacionar tais aspectos à visão
de mundo manifestada pelos textos. Justifique sua
resposta, considerando os dois períodos da literatu-
ra a que pertencem respectivamente os poemas. (1)

A.b) Discuta a natureza atemporal dos dois universos
poéticos, principalmente em torno da temática da
mudança, relacionando os aspectos semânticos e os
elementos comuns presentes em cada um dos tex-
tos. (2) 

Resolução
A.a) No poema de Camões, a forma do soneto e a estru-

tura demonstrativa, racional, são correlatos for-
mais da visão de mundo renascentista, notável na
modulação maneirista do tema imemorial da pas-
sagem do tempo e das mudanças que traz. O
poema de Drummond tem marcas do Modernismo
tanto na liberdade métrica (os versos não são pro-
priamente livres, mas polimétricos, oscilando entre
4 e 5 sílabas), quanto na linguagem elíptica, nada
demonstrativa ou argumentativa, mas expressiva
de um eu lírico que é o centro do texto, quando em
Camões ele era lateral, discreto, impessoal. Esse
eu lírico central, pós-romântico, moderno, associa
ao velho tema do tempo que foge um outro tema,
moderno por excelência – o tema metalingüístico,
no qual se inverte o lugar-comum clássico da
escrita como garantia de permanência: a escrita
como dissipação.

A.b) Em ambos os textos, desenvolve-se um tema pre-
sente na poesia de todas as épocas: a passagem do
tempo e a inevitável transformação e decompo-
sição do ser e das coisas. Nos dois textos, a pers-
pectiva do eu lírico é negativa, pessimista: no poe-
ma camoniano, tudo muda para pior; no de Drum-
mond, o momento passa e a expressão dessa pas-
sagem corresponde, ela mesma, a uma dissipação
do resíduo da experiência que ainda ficara gra-
vado no sujeito.
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Questão B
“Munique”, de Steven Spielberg, e “Zelig”, de Woody
Allen, são filmes construídos a partir da mistura de ima-
gens documentais e ficcionais. Entretanto, em cada um
deles, observa-se um tipo de tratamento formal dessas
imagens com um objetivo diferente. 

Redija um texto argumentativo de, no máximo, 15 li-
nhas, 

• descrevendo a maneira como esses dois tipos de ima-
gem são utilizados em ambos os filmes; 

• analisando os objetivos dos dois diretores ao adotar
esta estratégia. (3) 

Resolução
Em Munique, as imagens documentais do ataque ter-
rorista do grupo palestino Setembro Negro, que resultou
na morte de onze atletas israelenses, durante a
Olimpíada de 1972, instauram a personagem ficcional,
Eric Bana, que comanda a retaliação do Mossad aos
terroristas — a realidade instaura a ficção. Zelig, faz o
caminho inverso – o protagonista, que jamais existiu,
tem a extraordinária capacidade de metamorfosear-se
nos seres com os quais convivia: negros, índios, nazis-
tas, gordos. A partir daí, Woody Allen constrói um falso
documentário, uma pseudo-biografia de Leonard Zelig,
invocando testemunhos “verdadeiros” de críticos e his-
toriadores reais.
O segundo quesito, acerca dos “objetivos” que teriam
norteado os diretores na adoção da estratégia de fundir
ficção e realidade, é excessivamente amplo: que obje-
tivos? Ideológicos? Estéticos? Cinematográficos?
Grosso modo, é notório que a fusão de documento e in-
venção ou, mais precisamente, a inserção do primeiro
na segunda, é uma estratégia que, desde sempre, visa a
conferir verossimilhança às narrativas.
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Questão C
“Retirantes”, do paulista Candido Portinari, é expressão
da arte moderna que rompeu com a forma de represen-
tação do século XIX e reflete a visão do artista sobre a
migração, fenômeno já presente no Brasil dos anos 40 do
século XX. Observe atentamente a reprodução da obra
na página a seguir, mobilize seus conhecimentos sobre
ela e redija um texto argumentativo de, no máximo, 13
linhas, 

• analisando o posicionamento do autor sobre a ques-
tão da migração; 

• indicando, no mínimo, dois elementos presentes na
obra que comprovem tal posicionamento, e justifi-
cando a escolha; 

• explicando, à luz dos elementos presentes na obra,
por que ela pode ser considerada ‘arte moderna’. (4)

“Retirantes” (1944) de Candido Portinari, coleção MASP

MARQUES, Luiz (org.). Catálogo do Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand. São Paulo: Prêmio, 1998 

Resolução
O posicionamento crítico do autor diante da situação
dos retirantes se exprime na desfiguração mórbida dos
retratos, associada à condição de servidão desumana do
trabalhador rural numa estrutura agrária perversa, que
o obriga ao êxodo em busca de condições mais dignas
de vida. A paisagem árida, a deformação física, as fig-
uras tétricas, os olhares sem brilho, as aves de arrib-
ação, a trouxa com os pertences do grupo são elementos
que evidenciam pictoricamente o engajamento de
Cândido Portinari. Essa deformação remete a uma das
correntes que embasam a arte moderna: o
Expressionismo.

FFFFGGGGVVVV ----DDDDiiii rrrreeee iiii tttt oooo    ----     ((((1111ªªªª     FFFFaaaasssseeee ))))     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000007777



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

HHHHIIIISSSSTTTTÓÓÓÓRRRRIIIIAAAA

Questão A
O documento a seguir é parte do Tratado de Methuem,
assinado por Grã-Bretanha e Portugal no ano de 1703.
Depois da leitura, responda às questões.

“Artigo 1º: Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal
promete tanto no Seu próprio nome como no de Seus Su-
cessores, admitir para sempre daqui em diante, no Reino
de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de lanifício de
Inglaterra, como era costume até o tempo em que foram
proibidos pelas leis, não obstante qualquer condição em
contrário. Artigo 2º: É estipulado que Sua Sagrada e
Real Majestade Britânica, em seu próprio Nome, e no de
Seus Sucessores, será obrigada para sempre, daqui em
diante, a admitir na Grã-Bretanha os vinhos de produto
de Portugal, de sorte que, em tempo algum (haja paz ou
guerra entre os reinos de Inglaterra e de França), não se
poderá exigir direitos de Alfândega nestes vinhos, ou
debaixo de qualquer outro título, direta ou indireta-
mente, ou sejam transportados para Inglaterra em pipas,
tonéis ou qualquer vasilha que seja mais que o que se
costuma pedir para igual quantidade ou medida de vinho
de França, [...]”

Sodré, Nelson Werneck, O Tratado de Methuem. Iseb:MEC, 1957.

A.a) Que setores da economia dos países signatários fo-
ram beneficiados pelo tratado e como podemos des-
crever o poder de Portugal e da Inglaterra, na
época, em termos da navegação e do comércio
internacional? (1)

A.b) Qual era a principal atividade econômica do Brasil
colônia no século XVIII e de que forma, nesse pe-
ríodo, a economia da metrópole portuguesa foi in-
fluenciada pelo tratado? (2)

A.c) Especialmente na segunda metade do século XVIII,
que transformações ocorreram na economia britâni-
ca e de que forma as relações estabelecidas pelo Tra-
tado de Methuem colaboraram para essas mudan-
ças? (3)

Resolução
A.a) Setores beneficiados pelo Tratado de Methuen: em

Portugal, o setor vinicultor; na Grã-Bretanha, os
ovinocultores, as manufaturas de lã e o setor expor-
tador. Na época, a Inglaterra era a potência marí-
tima hegemônica e dominava o comércio inter-
nacional; Portugal tinha uma marinha decadente e
sua balança comercial era deficitária. 

A.b) No século XVIII, a principal atividade econômica
do Brasil era a mineração aurífera.
Nesse período, o Tratado de Methuen influenciou a
economia metropolitana, no sentido de ampliar
déficit da balança comercial portuguesa, transfe-
rindo o ouro brasileiro de Lisboa para a Inglaterra.
Esse foi um fator adicional para a acumulação pri-
mitiva de capitais naquele país, favorecendo o ad-
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vento da Revolução Industrial.
A.c) Na segunda metade do século XVIII, a economia

britânica entrou na Revolução Industrial, graças à
utilização do vapor como força motriz. Nesse con-
texto, o Tratado de Methuen contribuiu para facili-
tar as exportações têxteis inglesas para Portugal;
paralelamente, o déficit da balança comercial por-
tuguesa contribuiu para reforçar a acumulação pri-
mitiva de capital na Inglaterra, graças ao fluxo de
ouro proveniente do Brasil.
Obs.: O Tratado de Methuen somente aborda a ven-
da de “panos de lã” para Portugal, devendo-se sa-
lientar que a Revolução Industrial Inglesa teve iní-
cio na produção de tecidos de algodão.
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Questão B
Observe o quadro estatístico que se encontra a seguir e
estabeleça algumas conclusões sobre as tendências nele
representadas. Com esses elementos e com o conheci-
mento histórico do Império Brasileiro até meados do sé-
culo XIX, responda as questões.

Estatísticas históricas do Brasil, IBGE, 2ª Edição

B.a) Em termos gerais, qual era a situação da economia
brasileira da época e como pode ser explicada a ten-
dência predominante até o ano de 1850, represen-
tada no quadro? (4)

B.b) Que eventos da política externa e interna do Impé-
rio Brasileiro explicam os dados do quadro referen-
tes aos anos de 1850-1851? (5)

B.c) Em termos do principal produto da economia brasi-
leira da época, que mudanças imediatas e de longo
prazo ocorreram a partir dos anos de 1850-1851? (6)

Resolução
B.a) Na primeira metade do século XIX, a economia

brasileira era essencialmente agroexportadora,
com o café em ascensão e o algodão e açúcar numa
trajetória declinante. A tendência predominante re-
presentada no quadro é a importação de escravos
africanos, devido ao caráter escravista da agricul-
tura brasileira no período.

B.b) Evento da política externa: a promulgação do Bill
Aberdeen (1845) pelo Parlamento Inglês, que
intensificou a repressão ao tráfico de escravos
africanos.
Evento da política interna: a promulgação da Lei
Eusébio de Queirós (1850), que pôs fim definitiva-
mente ao tráfico negreiro africano.

B.c) O principal produto do período era o café, culti-
vado em duas áreas de São Paulo: o Oeste Paulista
e o Vale do Paraíba. 
Mudanças imediatas ocorridas na cafeicultura a
partir de 1850: no Oeste Paulista, crescente contra-
tação de imigrantes europeus; no Vale do Paraíba,
intensificação do tráfico interno de escravos proce-
dentes do Nordeste. 
Mudanças de longo prazo: declínio da escravidão e,
no limite, abolição dessa modalidade de trabalho,
arruinando os cafeicultores do Vale do Paraíba.

FFFFGGGGVVVV ----DDDDiiii rrrreeee iiii tttt oooo    ----     ((((1111ªªªª     FFFFaaaasssseeee ))))     NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000007777



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

Questão C
Os textos a seguir tratam de alguns dos principais
problemas agitados pelo movimento nazista, na
Alemanha, a partir dos anos 1920. Depois da leitura,
responda às questões.

"Feliz sentença do destino me fez nascer em Braunau, à
margem do Inn. Esta cidadezinha acha-se na fronteira de
dois Estados alemães cuja reunião nos parece, a nós que
pertencemos à nova geração, a obra que devemos rea-
lizar por todos os meios possíveis. A Áustria alemã deve
tornar à grande mãe-pátria alemã. Os homens de um
mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Reich. Eis
porque a cidadezinha fronteiriça de Braunau me aparece
como símbolo de uma grande missão."

[...]

"O movimento nacional socialista deve esforçar-se por
suprimir a desarmonia atual entre a cifra de nossa po-
pulação e a superfície do nosso território sendo este con-
siderado tanto como fonte de subsistência como ponto
de apoio do poder político, por suprimir também a desar-
monia existente entre o nosso passado histórico e a nossa
impotência atual."
Hitler, Adolf. Minha Luta ("Mein Kampf"). São Paulo: Centauro. s/d.

C.a) De acordo com os textos, quais os grandes obje-
tivos do Nacional Socialismo alemão e de que
forma eles seriam realizados por um governo
nazista? (7)

C.b) Explique o desempenho eleitoral que levou à ascen-
são do Partido Nazista ao poder, utilizando três fa-
tores: o nacionalismo, a crise econômica a partir de
1929 e o comportamento político de algumas classes
sociais. (8)

C.c) A crise econômica a partir de 1929 foi marcada pela
superprodução e pelo desemprego. Em um pensa-
mento que se tornou famoso, Hermann Goering, um
dos líderes do governo nazista, afirmava que os ale-
mães deviam preferir canhões à manteiga, "que só
faz engordar". Explique de que forma essa afirma-
tiva está relacionada com a crise econômica interna,
e com os principais objetivos da política externa
seguida pelo Terceiro Reich. (9)

Resolução
C.a) Objetivos principais do nacional-socialismo ale-

mão: unificação de todas as populações de língua
alemã (pangermanismo) e ampliação territorial da
Alemanha (“espaço vital”). O governo nazista pre-
tendia alcançar seus objetivos por meio da remili-
tarização da Alemanha e, da realização de uma
política expansionista baseada na guerra.

C.b) Na Alemanha, a Crise de 1929 provocou depressão
econômica e uma forte onda de desemprego; em
conseqüência, as camadas populares inclinaram-se
para os extremismos, sobretudo o de esquerda (co-
munista). Sentido-se ameaçada, a alta burguesia
alemã passou a apoiar Hitler, levando o Partido
Nacional-Socialista a ser o mais votado nas elei-
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ções de 1932. Em janeiro do ano seguinte, Hitler
foi nomeado chanceler. Nesse contexto, o naciona-
lismo exacerbado do movimento nazista contribuiu
significativamente para ganhar apoio de certos
segmentos do eleitorado.

C.c) A afirmativa citada relaciona-se com a crise eco-
nômica interna, pois aponta a recuperação da
atividade industrial como a saída para a crise. Em
relação aos principais objetivos da política externa,
a afirmação de  Göering indica que o rearmamento
da Alemanha seria o instrumento para a realização
do pangermanismo e da conquista do “espaço vital”.
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Questão A
Com o fim da Guerra Fria, diversas formas de classificar
os países foram propostas como modelos explicativos da
nova ordem mundial então constituída. Um desses mod-
elos é expresso abaixo:

Adaptação esquemática de: ARAÚJO JR, A. Geografia. Conhecimentos Gerais.
Disponível em : http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/arlindojunior/geografia007.asp
Acessado em 29/10/2007.

A.a) Explique as principais diferenças econômicas e so-
ciais que caracterizam os países do “Norte” e do
“Sul”. (1)

A.b) Aponte os três países que comandam a ordem mun-
dial nesse modelo explicativo e indique as suas
respectivas áreas de influência direta. (2)

A.c) Analise as limitações e insuficiências desse mode-
lo face às mudanças econômicas e geopolíticas em
curso no século XXI. (3)

Resolução
A.a) Na divisão apresentada, tornada evidente a partir

do advento da globalização, temos, no Norte, os
chamados países “ricos” que, de uma maneira
geral, apresentam um elevado desenvolvimento
econômico com a relação renda-população tra-
zendo uma distribuição mais equilibrada. Seus
IDHs são elevados, superiores a 0,800, predo-
minando o chamado estado do bem-estar social. Já
no sul, encontrar-se-iam os países ditos “pobres”,
onde, uma série de desequilíbrios apontam para um
nível de vida sofrível. O aparelhamento estatal que
se ocupa do bem-estar social é deficiente e os IDHs
apresentam níveis inferiores a 0,800. São países
economicamente dependentes das economias mais
desenvolvidas do norte.

A.b) Os três países que comandam a ordem mundial estab-
elecida nesse modelo são EUA, Japão e Alemanha. Os
EUA exercem sua influência direta sobre a América,
mais exatamente México e Canadá. O Japão exerce
sua influência sobre a Ásia Oriental, como a Coréia
do Sul. A Alemanha influencia a União Européia e,
principalmente, países como Áustria, Dinamarca,
Holanda, Polônia e República Tcheca.

A.c) O modelo “norte-rico, sul-pobre” apresenta um
certo grau da imobilidade face ao dinamismo da
economia em curso que se caracteriza pela fluidez
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da circulação do capital, ignorando, por vezes, a
limitação das fronteiras nacionais. Essa fluidez faz
com que o capital realize seus lucros e se reproduza
com a maior rapidez em diferentes pontos da terra,
escolhendo países tanto “ricos”, quanto “pobres”.
Como exemplo, pode-se citar Cingapura e Israel,
que se incluem dentre os pobres, mas que, na reali-
dade apresentam uma estrutura econômica “rica”.
Da mesma forma, entre os supostos países ricos,
surgirão países com uma estrutura sócio-econômi-
ca sofrível, como Albânia, Macedônia, Armênia,
Geórgia, entre outros.
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Questão B
O gráfico abaixo apresenta as oscilações na oferta de
empregos por setores econômicos entre os países que
compõem o G-7.

FONTE: OCDE in: MARTINI; ANASTASIA; SILVA FILHO; GAUDIO.
Ciências Humanas e suas tecnologias. 2ª série. Ensino Médio. São Paulo:

IBEP, 2005. p.165.

B.a) Os dados do gráfico exprimem uma realidade de
qual estágio do desenvolvimento capitalista e de
qual forma de organização da produção? (4)

B.b) Analise os fatores que justificam as oscilações
expressas no gráfico. (5)

B.c) Novas áreas de desenvolvimento industrial, sobre-
tudo periféricas, surgiram em decorrência das
alterações no mercado de trabalho expressas no
gráfico. Explique a causa para o surgimento de tais
áreas e aponte um exemplo na América Latina e
outro na Ásia. (6)

Resolução
B.a) Os dados do gráfico exprimem um estágio mais avan-

çado da globalização capitalista, monopolista e finan-
ceira.
Nesse estágio, a produção organiza-se, no âmbito
interno dos países do G7, na Terciarização, na automa-
ção/robotização das linhas de produção (toyotismo) e
na maximização dos processos de acumulação flexível
com o advento da globalização. No plano das relações
interestatais, a produção organizou-se com a gradativa
transferência dos segmentos da produção para os país-
es periféricos, onde os insumos de produção como
mão-de-obra, energia, matérias-primas, têm menor
custo. Além disso, a carga tributária e a legislação am-
biental são menos rigorosas.

B.b) Analisando o período abrangido pelo gráfico e con-
siderando a dinâmica econômica geral dos países do
G7 em seu conjunto, constata-se uma expansão maior
dos empregos no setor terciário – Terciarização – que
reflete o intenso processo de urbanização, da evolução
das redes imateriais, que possibilitam o deslocamento
de segmentos produtivos para os países periféricos.
Essa transferência de bens de capital para os países da
periferia do sistema deve-se ao encarecimento dos
insumos de produção nos países-sede das grandes cor-
porações industriais.
O advento da globalização e a abertura do mercado
mundial a partir da década de 90 otimizaram os fluxos
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de capitais e de informação, garantindo o êxito da sep-
aração das áreas de gerências das de produ-
ção/transformação, estas localizadas cada vez mais
nos países periféricos, que passaram a concentrar os
setores industriais de baixo valor agregado, que
demandam mais mão-de-obra.
Particularidades, no entanto, destacam-se. Cronologi-
camente, pode-se citar I- redução dos empregos indus-
triais em 1975, reflexo da crise do petróleo de 1973, II-
entre 1980 e 1983, novamente uma redução do
emprego industrial em decorrência da 2ª crise do
petróleo de 1979; III- a expansão desses empregos
entre 84 e 86, decorrente da estabilização dos preços
do petróleo; IV- a expansão, em 1988 e 1989 resultado
de políticas econômicas especificamente nos Estados
Unidos e Inglaterra e finalmente, V- a contínua redu-
ção a partir de 1990 com a Terceirização e a expansão
dos países-oficina.

B.c) Em função do caráter concentrador da reprodução do
capital e da necessidade cada vez maior do lucro, as
atividades capitalistas buscam a redução de custos, na
qual a mão-de-obra pesa cada vez mais.
Tal fato foi percebido inicialmente nos países do G7
que passaram a otimizar o processo econômico bus-
cando as áreas periféricas.
As áreas periféricas surgem então como regiões for-
necedoras de mão-de-obra barata para cumprir um
estágio intermediário até a fase na qual o trabalho é
substituído pela automação na indústria. Nesse
momento, o trabalho desvia-se para o setor terciário.
Como exemplo, pode-se citar, na América Latina, país-
es de industrialização mais adiantada como Brasil,
México e Argentina e, na Ásia, os Tigres Asiáticos como
Coréia do Sul e Taiwan, para onde o Japão transferiu
indústrias de menor valor agregado.
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Questão C
Observe o trecho e a figura a seguir:
“A expansão da fronteira agrícola e o desflorestamento
na Amazônia Legal ocorrem no contexto da regiona-
lização da agricultura brasileira em seguida à indus-
trialização acelerada a partir da década de 50 e, mais
recentemente, com tentativas de adaptação do Brasil à
globalização da economia.(...) Na região conhecida
como “Arco de Desmatamento”, que se estende do Ma-
ranhão até Rondônia, ocorrem as mais elevadas taxas
de desflorestamento anual evidenciadas para a Amazô-
nia, e medidas urgentes devem ser tomadas para evitar
a perda dos recursos naturais dessa estratégica região.”

VIEIRA, Ima Célia Guimarães. Um programa de C&T para o Arco do
Desmatamento da Amazônia.

Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/arquivos/arquivo_212.doc.
Acessado em 25/07/2007.

Adaptado de: INPE PRODES Digital, 2004

C.a) Conceitue Amazônia e Amazônia Legal e explique
os aspectos básicos que diferenciam a delimitação
de cada uma dessas áreas. (7)

C.b) Justifique, à luz do processo de ocupação recente
da Amazônia, a localização geográfica do “Arco de
Desmatamento”. (8)

C.c) Além da exploração madeireira, quais atividades
agropecuárias representam os principais vetores de
expansão do desflorestamento? Analise como a
dinâmica de expansão dessas atividades gera
ampliação da área desflorestada na Amazônia. (9)

Resolução
C.a) O termo Amazônia conceitua um amplo domínio

natural caracterizado pelo ecossistema amazôni-
co que se estende por aproximadamente 6 mil-
hões de Km2 ao longo de países como Brasil,
Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. A
região pode ser analisada em dois pontos:

I. Áreas cobertas pela floresta tropical úmida
(Amazônica), latifoliada, higrófita, perene, com
grande biodiversidade. Domínio de terras baixas,
com clima quente e úmido, e exuberante rede
hidrográfica.

II. Região vocacionada ao extrativismo vegetal e
mineral, com potencial de sustentabilidade.
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Amazônia Legal é uma área geográfica, criada
por lei, que inclui o espaço dominado pela flores-
ta amazônica sob a jurisdição do governo federal,
por intermédio da SUDAM – Superintendência
para o Desenvolvimento da Amazônia. A
Amazônia Legal abrange a região Norte (PA, AM,
AC, RO, RR, AP e TO) além do norte do MT e do
oeste do MA.

C.b) Denomina-se “Arco de desmatamento” o limite
de expansão da fronteira agropecuária a partir
de regiões já incorporadas ao processo produti-
vo, e os domínios naturais do ecossistema
amazônico, estendendo-se pelos estados de RO,
MT, PA, TO e MA.

C.c) Em áreas de fronteiras pioneiras, em geral,
observa-se uma seqüência de atividades propor-
cionais no capital disponível e a interesses de
momento.
O contato da fronteira com o domínio natural ini-
cia-se com queimadas e exploração madeireira,
seguindo-se a criação pecuária e eventualmente
safras agrícolas mais mecanizadas, como a da
soja.
Essa dinâmica, principalmente nos estágios
finais de exploração, com agricultura moderna,
acabam implicando índices crescentes de mecan-
ização da produção, resultando na ampliação de
áreas desflorestadas com maior velocidade.
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Questão A
Os carros flex, com motores que funcionam tanto a
gasolina quanto a álcool, já representam mais da metade
dos veículos novos vendidos no País, mas muitos con-
sumidores ainda têm dúvidas sobre a confiabilidade, o
consumo, o funcionamento e a manutenção dos motores
bicombustíveis, bem como sobre quando utilizar álcool
ou gasolina para economizar.

Segundo informações de uma montadora a respeito de
um carro flex por ela lançado recentemente, o consumo

médio do veículo na cidade é de 10,0 km/� com gasoli-

na e 7,3 km/� quando abastecido com álcool.
A.a) A partir do consumo médio do veículo com gasoli-

na e com álcool, estabeleça uma função que forneça
a distância que o veículo percorre com álcool em
relação à que percorre com gasolina, considerando
a mesma quantidade de litros dos dois com-
bustíveis. Esboce o gráfico dessa função. (1)

A.b) Em que condição é mais vantajoso abastecer com
álcool? Justifique a sua resposta a partir da análise
do gráfico esboçado no item A.a). (2)

A.c) A tabela abaixo apresenta dados sobre o preço
médio da gasolina e do álcool, no período de 22 a
28/07/2007, em alguns estados brasileiros. Analise
qual dos dois combustíveis torna o abastecimento
mais vantajoso em cada um dos estados. Justifique
sua resposta. (3)

(adaptado de http://www.anp.gov.br/i_preco/)

Resolução
A.a) Sendo x e y as distâncias percorridas, respecti-

vamente, com � litros de gasolina e álcool, temos,
em km:

com x ≥ 0

⇔ y = 0,73 x,
y     7,3

–– = ––––
x     10,0

⇔�x = 10,0 . �
y = 7,3 . �

Preços praticados em alguns estados do Brasil, perío-
do de 22 a 28/07/2007

ESTADO Preço médio

Gasolina

Preço médio 

Álcool

AMAPÁ 2,219 1,983

MATO GROSSO 2,920 1,235

PIAUÍ 2,576 1,866 

SÃO PAULO 2,399 1,176
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A.b) Sejam Pg e Pa os preços médios do litro de gaso-

lina e de álcool. É mais vantajoso abastecer com
álcool quando o custo por quilômetro rodado
com álcool for menor que o custo por quilômetro
rodado com gasolina.
Assim, 

< ⇔ Pa < 0,73 Pg ⇔ Pa < 73% Pg

Desta forma, é mais vantajoso abastecer com
álcool quando o preço por litro desse combustív-
el  for inferior a 73% do preço por litro da gasoli-
na.

A.c) 1) No Amapá, é mais vantajoso o uso da gasolina,
pois: 

= � 0,894 ⇔ Pa � 89,4% Pg

2) No Mato Grosso, é mais vantajoso o uso do álcool,
pois: 

= � 0,423 ⇔ Pa � 42,3% Pg

3) No Piauí, é mais vantajoso o uso do álcool, pois:

= � 0,724 ⇔ Pa � 72,4% Pg

4) Em São Paulo, é mais vantajoso o uso do álcool,
pois: 

= � 0,490 ⇔ Pa � 49,0% Pg

Respostas: A.a) y = 0,73x (com x ≥ 0), em que x e y, em
km, são as distâncias percorridas com
gasolina e com álcool, respectivamente,
e o gráfico.

A.b) Quando o preço do litro de álcool for
inferior a 73% do preço do litro de gasoli-
na.

A.c) No Amapá, é mais vantajoso o uso da
gasolina. Nos três outros estados, o álcool
leva vantagem.

1,176
–––––––

2,399

Pa––––
Pg

1,866
–––––––

2,576

Pa––––
Pg

1,235
–––––––

2,920

Pa––––
Pg

1,983
–––––––

2,219

Pa––––
Pg

Pg––––
10,0

Pa––––
7,3
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Questão B
As livrarias A, B, C e D de uma cidade vendem livros de
Matemática de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, de
uma mesma coleção, com preço comum estabelecido
pela editora. Os dados de vendas diárias são os seguin-
tes: 

B.a) Quantas coleções completas (de 5ª a 8ª séries) são
vendidas diariamente em cada uma das livrarias?
(4) 

B.b) Qual o preço de venda de cada um dos livros da
coleção? (5) 

B.c) Quando uma livraria compra 100 coleções com-
pletas (de 5ª a 8ª séries), a editora emite uma fatura
no valor de R$ 22.963,20. Qual a porcentagem de
desconto que a livraria recebe nesse caso? (6) 

Resolução
B.a) A quantidade de coleções completas que são ven-

didas diariamente em cada uma das livrarias é
igual à quantidade de vendas do livro menos com-
ercializado. Dessa forma, A vendeu duas coleções
completas, B vendeu uma, C não vendeu nenhuma
e D vendeu uma.

B.b) Sejam x, y, z e w os preços comuns, em reais,  esta-
belecidos pela editora para venda dos livros,
respectivamente, da quinta, da sexta, da sétima e da
oitava série. De acordo com a tabela dada, temos:

⇔ y = 60,90 e

⇔ y = 60,90  e

⇔ y = 60,90  e

⇔

⇔ x = 60,90;   y = 60,90;  z = 63,90  e  w = 63,90

x + z + 2w = 252,60
z – 2w = – 63,90

– w = – 63,90�

x + z + 2w = 252,60
z – 2w = – 63,90

2z – 5w = – 191,70�

2x + 3z + 2w = 441,30
2x + 2z + 4w = 505,20
3x + 5z + w = 566,10�

2x + 2y + 3z + 2w = 563,10
2x + y + 2z + 4w = 566,10

5y                 = 304,50
3x + 2y + 5z + w = 687,90

�

Livrarias
Número de livros vendidos Valor total

recebido
(R$)5ª série 6ª série 7ª série 8ª série

A 2 2 3 2 563,10

B 2 1 2 4 566,10

C 0 5 0 0 304,50

D 3 2 5 1 687,90
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B.c) A rigor, não se pode calcular a porcentagem de
desconto que a livraria recebeu, pois não se conhe-
ce o preço de custo de cada livro.
Admitindo que o preço de custo sem desconto seja
o preço comum estabelecido pela editora (caso em
que o lucro das livrarias seria nulo), o desconto que
a livraria recebe é de

= 1 – 0,92 = 0,08 = 8%

Respostas: B.a) O número de coleções completas ven-
didas diariamente pela livraria é duas,
uma, zero e uma, respectivamente.

B.b) R$ 60,90, R$ 60,90, R$ 63,90 e R$ 63,90
B.c) A rigor, sem resposta (vide comentário).

22 963,20
1 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––– =

100 (60,90 + 60,90 + 63,90 + 63,90)
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Questão C
Uma loja de departamentos compra cartuchos para uma
determinada impressora jato de tinta a R$ 28,00 a
unidade e prevê que, se cada cartucho for vendido a x
reais, serão vendidos 200 – 2x cartuchos por mês. 

C.a) Encontre uma fórmula que fornece o lucro mensal
em função do preço de venda x de cada cartucho.
(7) 

C.b) Estabeleça matematicamente o intervalo dos valo-
res de x para os quais existe efetivamente lucro. (8)

C.c) Para que o lucro seja máximo, qual deve ser o preço
de venda x de cada cartucho? (9) 

C.d) Qual será o lucro máximo e quantos cartuchos
serão vendidos mensalmente ao preço que maxi-
miza esse lucro? (10) 

Resolução
R$ 28,00 é o valor de compra e x reais é o valor de
venda de cada cartucho; se forem vendidos (200 – 2x)
cartuchos por mês, teremos:

C.a) Lucro mensal, em reais: 
L(x) = y = (x – 28).(200 – 2x)
y = – 2 . x2 + 256 . x – 5600

C.b) L(x) > 0 ⇒ – 2 . x2 + 256x – 5600 > 0 ⇔
⇔ 28 < x < 100

C.c) O lucro máximo ocorre para x igual à abscissa do
vértice da parábola, isto é

xv = = 64

O preço de venda de cada cartucho, nessas con-
dições, é R$ 64,00.

C.d) O lucro máximo é de: 
ymáximo = (64 – 28) . (200 – 2 . 64) = R$ 2 592,00

A quantidade de cartuchos vendidos mensalmente, nes-
sas condições, será: 200 – 2 . x = 200 – 2 . 64 = 72
Respostas: C.a) y = L(x) = – 2 . x2 + 256 . x – 5 600

C.b) 28 < x < 100
C.c) R$ 64,00
C.d) R$ 2 592,00 e 72 cartuchos.

28 + 100
2
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