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e
O Sr. Paiva é proprietário de duas papelarias, A e B. Em
2002 o faturamento da unidade A foi 50% superior ao
da unidade B. Em 2003, o faturamento de A aumentou
20% em relação ao seu faturamento no ano anterior e
o faturamento de B aumentou 10% em relação ao seu
faturamento no ano anterior.
Podemos afirmar que, em 2003, o faturamento de A
em relação ao faturamento de B foi superior em apro-
ximadamente:
a) 70% b) 68% c) 66% d) 60% e) 64%

Resolução

Sendo a1 e b1 os faturamentos das unidades A e B, em
2002, e a2 e b2 os faturamentos das mesmas unidades,
em 2003, tem-se:

⇒  ⇒

⇒ = . 1,50 ⇒ a2 ≅ 1,64 . b2.

Desta forma, em 2003 o faturamento de A foi aproxi-
madamente 64% superior ao faturamento da unidade B.

b
Considerando os valores log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48, o
valor de x que satisfaz a equação 36x = 24, é:

a) b) c) 

d) e) 

Resolução

36x = 24 ⇔ x = log36 24  ⇔

⇔ x = = = 

= ⇔ x = 
69

––––
78

3 . 0,30 + 0,48
–––––––––––––––––
2 . 0,30 + 2 . 0,48

3 . log 2 + log 3
–––––––––––––––––
2 . log 2 + 2 . log 3

log (23 . 3)
–––––––––––
log (22 . 32)

54
––––
78

64
––––
78

59
––––
78

69
––––
78

49
––––
78

2

1,20
–––––
1,10

a2–––
b2

a1––– = 1,50
b1

a2 1,20      a1––– = ––––– . –––
b2 1,10      b1

{
a1 = 1,50 . b1

a2 = 1,20 . a1

b2 = 1,10 . b1

{

1
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e
Quando uma empresa cobra p reais por unidade de um
produto fabricado, ela vende x unidades por mês. Sa-
be-se que p relaciona-se com x mediante a equação 
x = 100 – 0,5p. Para que a receita mensal de venda
desse produto seja R$ 4.800,00, o preço cobrado, por
unidade, pode ser p1 ou p2 . A soma p1 + p2 vale:
a) R$ 160,00 b) R$ 180,00 c) R$ 240,00
d) R$ 220,00 e) R$ 200,00

Resolução

Lembrando que a receita R é o produto do preço por
unidade pelo número de unidades vendidas, tem-se:
R = p . x = p . (100 – 0,5p) = 4800 ⇔
⇔ 100p – 0,5 p2 = 4800 ⇔ p2 – 200p + 9600 = 0 ⇔
⇔ p1 = 120 ou p2 = 80.
Assim sendo, em reais, a soma p1 + p2 vale R$ 200,00.

c
No plano cartesiano, considere a reta de equação 2 x – y = 5
e a circunferência de equação x2 + y2 – 2x – 4y + 3 = 0.
Podemos afirmar que:
a) A reta passa pelo centro da circunferência.
b) A reta é tangente à circunferência.
c) A circunferência intercepta o eixo y em dois pontos

cuja distância é 2.
d) A circunferência intercepta o eixo x em dois pontos

cuja distância é 1.
e) A área do círculo determinado pela circunferência é

4π.

Resolução

A circunferência de equação 
x2 + y2 – 2x – 4y + 3 = 0 tem centro C (1; 2) e raio 

r = Ïwwwwww12 + 22 – 3 = Ïw2 .

1º) Como a distância da reta 2x – y = 5 ao centro C (1; 2)

é d = = = Ïw5, que é 

maior que o raio, conclui-se que a reta não passa
pelo centro da circunferência nem é tangente à cir-
cunferência.

2º) A área do círculo determinado pela circunferência
é: A = π . ( Ïw2 )2 = 2π.

3º) A circunferência intercepta o eixo y em dois pon-
tos, tais que y2 – 4y + 3 = 0 ⇔ y = 1 ou y = 3, cuja
distância é 2.

4º) A circunferência não intercepta o eixo x, pois a dis-
tância do centro C (1; 2) ao eixo x (d = 2) é maior
que o raio (r = Ïw2 ).

5
–––––

Ïw5

|2 . 1 – 2 – 5 |
–––––––––––––

Ïwwww4 + 1

4

3
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a
Seja a seqüência (a1, a2, a3, … an, …) tal que an = log10n–1,
em que n ∈ N*.

O valor de 
100
∑

n=1
an é:

a) 4 950 b) 4 850 c) 5 050
d) 4 750 e) 4 650

Resolução

Sendo an = log 10n–1 ⇔ an = n – 1, temos:

(a1, a2, a3, …, an, …) = (0; 1; 2; …; n – 1; …), que é uma
progressão aritmética.

Logo, 
100
∑

n=1
an = = = 4950

(0 + 99) . 100
––––––––––––

2

(a1 + a100) . 100
–––––––––––––––

2

5
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c
Numa cidade há 10.000 pessoas e cada uma recebe
um único salário mensal. A distribuição de freqüências
desses salários é dada pelo gráfico abaixo:

Podemos afirmar que os 5% que mais ganham, rece-
bem:
a) 13,13% do total dos salários.
b) 12,12% do total dos salários.
c) 11,11% do total dos salários.
d) 14,14% do total dos salários.
e) 15,15% do total dos salários.

Resolução

O total dos salários recebidos pelas pessoas da cidade
é, em unidades monetárias, igual a

T = (30% . 500 + 20% . 1000 + 20% . 1500 + 

+ 15% . 2000 + 10% . 2 500 + 5% . 3 000) . 10 000 ⇔

T = (150 + 200 + 300 + 300 + 250 + 150) . 10 000 ⇔

⇔ T = 13 500 000

O total dos salários recebidos pelos 5% que mais
ganham é 
A = 5% 10000 . 3000 = 1 500 000.

Como = = ≅ 0,1111 ⇔

⇔ A = 11,11%T. Os 5% que mais ganham recebem
aproximadamente 11,11% do total dos salários.

1
–––
9

1500 000
––––––––––
13 500 000

A
–––
T

6
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d
O lado de um quadrado inscrito num círculo mede 
12 Ïw2m ; a medida do lado do triângulo eqüilátero
circunscrito vale:
a) 20Ïw3 m b) 20Ïw5 m c) 24Ïw5 m
d) 24Ïw3 m e) 40m

Resolução

Sendo r a medida do raio do círculo e , a medida do
lado do triângulo eqüilátero temos:

I) DF = 2r ⇔ 12 Ïw2m. Ïw2 = 2r ⇔ r = 12m.

II) AF = 3r = 3 . 12m ⇔ AF = 36m

III) AF = ⇔ 36m = ⇔ AF = 24 Ïw3 m.

a
No regime de juros compostos, a taxa de juro anual
que produz um montante 44% superior ao capital ini-
cial, no prazo de aplicação de 2 anos é:
a) 20% b) 21,5% c) 21%
d) 20,5% e) 22%

Resolução

No regime de juros compostos, um capital C, aplicado
a taxa de juros anual i, gera, no período de 2 anos, um
montante M = (1 + i) 2 . C. Desta forma,
(1 + i) 2 . C = 1,44C ⇔ 1 + i = 1,20 ⇔ i = 0,20 = 20%

8

, Ïw3
–––––

2

, Ïw3
–––––

2

7
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e
No plano cartesiano, o ponto P que pertence à reta de
equação y = x e é eqüidistante dos pontos A(–1,3) e
B(5,7) tem abscissa igual a:
a) 3,1 b) 3,3 c) 3,4 d) 3,5 e) 3,2

Resolução

Se P pertence à reta de equação y = x, então P (x; x).
Como P é eqüidistante dos pontos A e B, temos:
PA = PB ⇔ Ïwwwwwwwwwwww(x + 1)2 + (x – 3)2 = Ïwwwwwwwwwwww(x – 5)2 + (x – 7)2 ⇔
⇔ x = 3,2.

a
Atualmente, o valor de um computador novo é 
R$ 3.000,00. Sabendo que seu valor decresce linear-
mente com o tempo, de modo que daqui a 8 anos seu
valor será zero, podemos afirmar que daqui a 3 anos
(contados a partir de hoje) o valor do computador será:
a) R$ 1.875,00 b) R$ 1.800,00 c) R$ 1.825,00
d) R$ 1.850,00 e) R$ 1.900,00

Resolução

Se o valor de um computador novo é R$ 3 000,00 e
seu valor decresce linearmente com o tempo, de
modo que daqui a 8 anos seu valor será zero, podemos
obter o seu valor em função do tempo, conforme o grá-
fico representado abaixo:

O valor do computador daqui a 3 anos será igual a V, tal
que:

= ⇔ V = 1875, portanto R$ 1 875,00.5–––
8

V–––––
3000

10

9
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d
De um grupo de 8 pessoas, entre elas Antônio e Bene-
dito, deseja-se escolher uma comissão com 4 pes-
soas. O número de comissões que podem ser forma-
das nas quais Antônio participa e Benedito não, é igual
a:
a) 15 b) 24 c) 30 d) 20 e) 36

Resolução

O número de comissões com 4 pessoas, nas quais
Antônio participa e Benedito não, é igual a:

C6,3 =  = 20.

d
Num escritório há 3 impressoras: A, B e C. Em um pe-
ríodo de 1 hora:
• A e B juntas imprimem 150 folhas;
• A e C juntas imprimem 160 folhas;
• B e C juntas imprimem 170 folhas.
Em 1 hora, a impressora A imprime sozinha:
a) 60 folhas b) 65 folhas c) 75 folhas
d) 70 folhas e) 80 folhas

Resolução

Sendo a, b e c os números de folhas impressas em 1
hora pelas impressoras A, B e C, respectivamente,
temos:

a + b = 150
a + c = 160 ⇒ 2a + 2 b + 2c = 480 ⇒ a + b + c = 240 
b + c = 170

Como b + c = 170, temos:
a + b + c = 240 ⇔ a + 170 = 240 ⇔ a = 70

{

12

6!–––––
3! 3!
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a

Uma matriz X tem elementos cuja soma vale 1. Seja Xt

a transposta da matriz X . Sabendo que 

X . . Xt = [1], podemos afirmar que o pro-

duto dos elementos de X vale:
a) 0 b) 0,25 c) 0,16 d) –2 e) –6
Resolução

Como X t é a matriz transposta de X, para que a igual-

dade X . .  X t =  [1] se  verifique  é 

necessário que X seja de ordem 1 x 2.

Desta forma, se X = [a   b]1x2, tem-se a + b = 1 (I).

[a    b] .  . = [1] ⇔

⇔ [a – b       –a + b] . = [1] ⇔

⇔ [a2 – ab – ab + b2] = [1] ⇔ (a – b)2 = 1 (II)

Das equações (I) e (II), conclui-se que

{ a + b = 1   ou { a + b = 1   ⇔ (a = 1 e b = 0)  ou
a – b = 1  a – b = –1 

(a = 0 e b = 1).

Assim, o produtos dos elementos a e b da matriz X é
a . b = 0

]a
b[

]a
b[]1 –1

–1 1[

]1 –1
–1 1[

]1 –1
–1 1[
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c
Um produto (creme de leite) pode ser embalado em
dois tipos de latas, A e B, ambas com formato de cilin-
dro reto. Suas características são:
• Tipo A: raio da base 8cm e altura 2cm,
• Tipo B: altura igual ao diâmetro da base.
As duas latas devem ter o mesmo volume. Uma delas
gasta de material na sua construção, x% a mais em
relação à outra. O valor de x é aproximadamente igual
a:
a) 33,4 b) 44,5 c) 66,7 d) 55,6 e) 77,8

Resolução

Sejam R e h as medidas, em centímetros, do raio da
base e da altura do cilindro tipo B.

Do enunciado, tem-se: h = 2R  e  πR2 h = π . 82 . 2 ⇔
⇔ R2 . 2R = 128 ⇔ R3 = 64 ⇔ R = 4

Como h = 2R, temos:
h = 2 . 4 ⇔ h = 8

Sendo SA a área total do cilindro do tipo A e SB a área
total do cilindro do tipo B, em centímetros quadrados,
temos:

I) SA = 2π . 82 + 2π . 8 . 2 = 160π

II) SB = 2π . 42 + 2π . 4 . 8 = 96π

O valor de x é  . 100 ≅ 66,66160π – 96π–––––––––––
96π

14
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b
Na figura abaixo, considere o retângulo OABC, em que
B pertence à reta r e está situado no 1º quadrante.

A área máxima possível desse retângulo é igual a:
a) 3,1 b) 3 c) 3,2 d) 3,3 e) 3,4

Resolução

Da semelhança dos triângulos ODE e ADB tem-se

= ⇔ = ⇔ y = –3x + 6

A área S(x) do retângulo OABC é dada por S(x) = x . y =
= x . (–3x + 6) = –3x2 + 6x, e é máxima para x = 1, pois
o gráfico de S(x) é do tipo

Desta forma, a área máxima possível desse retângulo
é S(1) = –3 . 12 + 6 . 1 = 3 unidades de área.

2–––––
2 – x

6––––
y

OD––––
AD

OE––––
AB

15
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Uma afirmação verdadeira feita fora do
adequado contexto pode ser tão perniciosa
quanto uma alegação falsa. É o que tem
ocorrido com a nova ofensiva hegemônica que
tenta atribuir ao baixo nível educacional da
América Latina a origem de todos os males, da
estagnação à péssima distribuição de renda.
Nestes últimos dois anos tive algumas
oportunidades de discutir esse tema com
representantes de instituições internacionais e
acadêmicos do exterior e mantive divergências
com vários deles. Aliás, num desses
encontros, a tese — defendida com vigor pelo
diretor de uma dessas instituições — ampliava
o conceito e definia a dobradinha “educação-
corrupção” como a única causadora do
desemprego e da paralisia econômica nessas
plagas. 

Esse novo argumento se sobrepõe ao
malsucedido “abram, privatizem e estabilizem 
que tudo mais lhes será dado por acréscimo”
predominante nos anos 1980 e 1990 e, mais 
uma vez, atribui a nossas misérias causas
unicamente endógenas. Nada de dividir
responsabilidades — por exemplo — com os 
efeitos perversos da globalização ou da
automação sobre os empregos; ou com as
políticas protecionistas dos países centrais 
sobre o comércio dos periféricos.
Incompetentes congênitos, seríamos os únicos
responsáveis. No entanto, fôssemos nós
capazes de formar mais 50 mil engenheiros e
outros tantos advogados e médicos, estariam
eles todos empregados e contribuiriam
imediatamente para a retomada do 
desenvolvimento auto-sustentado de que tanto
necessitamos. Caricaturas à parte, é 
interessante observar os números recentes do 
Brasil para tirarmos algumas conclusões. No 
período 1994-2001, a escolaridade nos níveis  
médio e superior aumentou significantemente 
no País; as matrículas do ciclo médio  
cresceram 70% e o número de jovens que 
concluíram essa etapa dobrou; no nível 
superior as matrículas aumentaram 62%, 
crescendo 32% a quantidade dos que  
concluíram, com êxito, faculdade; finalmente, 
em programas de pós-graduação o aumento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

PPPPOOOORRRRTTTTUUUUGGGGUUUUÊÊÊÊSSSS



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

de cursos foi de 40% e as matrículas na pós- 
graduação federal evoluíram 146%.

No entanto, apesar de um aumento
importante  —  em alguns casos, 
impressionante — da escolaridade e do 
“padrão” educacional, o País teve, entre 1995 
e 2003, uma estagnação do PIB per capita
(0,6% anuais). Por outro lado, em matéria de 
concentração de renda, o quadro geral 
manteve-se com mínimas variações durante 
todo o período: enquanto os 10% mais ricos
continuam a se apropriar de 41% da renda
total metropolitana, os 10% mais pobres 
também mantêm seu irrisório 1%. Se 
somarmos os 30% mais ricos, sua participação 
na renda total metropolitana caiu ligeiramente, 
de 70% para 68%, enquanto a dos 30% mais 
pobres subiu de 6% para 7%. Portanto, quase 
nada se alterou. Quanto ao mercado de 
trabalho, houve uma grande escalada do 
desemprego e da informalidade, com
simultânea forte queda da renda das famílias. 
Movidas principalmente por necessidade de
complementação da renda familiar, mulheres 
deixaram os cuidados com os filhos e suas 
casas e correram ao mercado, causando um 
significativo aumento do emprego doméstico, 
com e sem carteira assinada. Com o aumento 
da escolaridade, reduziu-se a taxa de 
participação dos mais jovens (10 até 17 anos) 
na população economicamente ativa, ou seja, 
aquela que trabalha ou precisa trabalhar; mas 
foi nessa faixa etária que mais o desemprego 
subiu, passando a taxa de 35% para 51%. 

DUPAS, Gilberto. O Estado de S. Paulo, 6 de
março de 2004, p. A2.
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d
De acordo com o autor do texto:
a) Grupos dominantes da América Latina consideram o

baixo nível escolar como a causa do subdesenvolvi-
mento regional e tentam impor essa idéia aos
demais.

b) O autor defende a idéia de que a causa da má dis-
tribuição de renda nos países da América Latina seja
o baixo nível de escolaridade de sua população, alia-
do ao alto nível de corrupção.

c) O autor defende uma frase fora de contexto, mais
perniciosa que uma afirmação falsa.

d) O baixo nível educacional da população e a cor-
rupção não são as únicas causas da má distribuição
de renda nem da estagnação na América Latina.

e) Diretores de algumas instituições internacionais de
renome defendem a idéia de que a educação, com-
binada com a corrupção, produz desemprego na
América Latina.

Resolução

A alternativa d resume a objeção do autor à "tese"
segundo a qual a "dobradinha 'educação-corrupção'"
seria a "única causadora do desemprego e da paralisia
econômica" em países da América Latina.

d
No texto, o autor sugere que:
a) Somos incompetentes congênitos; por isso temos a

responsabilidade de encontrar alternativas para
resolver nossos problemas sociais e econômicos.

b) Não somos incompetentes congênitos; por isso te-
mos a responsabilidade de encontrar alternativas
para resolver nossos problemas sociais e econô-
micos.

c) As pessoas que argumentam sermos incom-
petentes inatos pretendem esconder as verdadeiras
causas de nossos problemas sociais e econômicos

d) Não somos incompetentes congênitos: as causas
de nossos males econômicos e sociais são com-
plexas

e) Não somos incompetentes congênitos: ascausas de
nossos males econômicos e sociais são simples.

Resolução

O argumento central do texto é adequadamente resu-
mido na alternativa d. Em termos mais analíticos, esse
argumento se encontra desenvolvido no segundo pará-
grafo do texto.

17
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a
No texto, um dos principais argumentos do autor é:
a) Não há relação imediata de causa e conseqüência

entre o número de alunos formados e o desenvol-
vimento auto-sustentado de um país periférico.

b) Se os países periféricos pudessem investir mais na
educação de sua população, estaria pelo menos fa-
cilitado o caminho para o desenvolvimento auto-sus-
tentado.

c) O número de alunos do Ensino Médio e do Ensino
Superior aumentou no período considerado; por isso
foi mínima a variação na concentração de renda da
população.

d) Há relação imediata de causa e conseqüência entre
o número de alunos formados, em um país perifé-
rico, e o nível de concentração de renda desse país.

e) Quando varia pouco o nível de concentração de
renda de um país, o número de alunos matriculados
no Ensino Médio aumenta.

Resolução

O autor apresenta, no segundo e no terceiro pará-
grafos do texto transcrito, dados eloqüentes que ne-
gam a relação direta entre o aumento da escolaridade
e “o desenvolvimento auto-sustentado” num país pe-
riférico como o Brasil.

e
Assinale a alternativa que completa corretamente a
frase:
__________________________ os documentos que
encaminharemos à Prefeitura.
a) Terá de serem formalizados.
b) Terão de ser formalizado.
c) Terá de ser formalizado.
d) Terão de serem formalizados.
e) Terão de ser formalizados.

Resolução

Na oração de voz passiva, tanto o verbo auxiliar (ter)
como o principal na forma de partícipio (formalizados)
devem concordar com o sujeito (Os documentos).

19
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a
Encontra-se no texto, nas linhas 24 a 29, o seguinte
período:
“Nada de dividir responsabilidades — por exemplo —
com os efeitos perversos da globalização ou da au-
tomação sobre os empregos; ou com as políticas pro-
tecionistas dos países centrais sobre o comércio dos
periféricos.”
A respeito dele, com base nas notícias de jornais e
revistas, podemos entender que:
a) As políticas protecionistas dos países centrais sobre

o comércio dos periféricos referem-se, principal-
mente, ao fato de os países mais desenvolvidos im-
porem taxas sobre o preço dos produtos importados
de países menos desenvolvidos.

b) Os países centrais são todos aqueles localizados no
hemisfério norte.

c) Os países centrais são aqueles localizados ao longo
do Equador.

d) Os efeitos perversos da automação sobre os em-
pregos correspondem mais imediatamente à gra-
dual redução da capacidade de compra que a renda
da classe média vem sofrendo nos últimos anos.

e) As políticas protecionistas dos países centrais sobre
o comércio dos periféricos referem-se, principal-
mente, ao fato de os países mais desenvolvidos im-
porem taxas sobre o preço de produtos relacionados
com microcomputadores.

Resolução

A expressão “países centrais” refere-se aos países
mais desenvolvidos, que adotam políticas protecio-
nistas, sobretaxando os produtos dos países em de-
senvolvimento. Essas políticas provocam conflitos
entre países desenvolvidos e periféricos, como os jor-
nais têm noticiado quase quotidianamente.
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d
Observe o período seguinte: “É o que tem ocorrido
com a nova ofensiva hegemônica que tenta atribuir ao
baixo nível educacional da América Latina a origem de
todos os males, da estagnação à péssima distribuição
de renda.” (L.3 a 7)
Em relação a ele, a única afirmação INCORRETA é que:
a) Apresenta pelo menos um dígrafo.
b) Contém oração subordinada adjetiva.
c) Nele, hegemônica significa preponderante, domi-

nante.
d) A forma verbal tenta revela adesão do autor ao pen-

samento das instituições internacionais.
e) A palavra origem exerce a função sintática de obje-

to direto.

Resolução

Alternativas corretas: a – o texto apresenta dois dí-
grafos (ocorrido e péssima); b – são orações adjetivas
“que tem ocorrido... hegemônica” e “que tenta...”; c –
hegemônica significa exatamente “dominante, pre-
ponderante”; e – “origem” é objeto direto de atribuir.
A alternativa d estaria correta se afirmasse o oposto do
que afirma.

c
Na frase abaixo, transcrita das linhas 15 a 18, observe
a função sintática do termo sublinhado. Depois, assi-
nale a alternativa em que a função sintática da oração
ou do termosublinhado seja a mesma.
“...definia a dobradinha “educação-corrupção” como a
única causadora do desemprego e da paralisia eco-
nômica nessas plagas .”
a) Era justificada a preocupação da moça. Como teria

José subido sem risco até a altura do balcão?
b) O rapaz deverá agir exatamente como aquele que

ocupa o mesmo cargo na legislatura atual.
c) Daquela vez, o Congresso tinha elegido o candidato

de São Paulo como o mais adequado para dirigir os
destinos da Nação.

d) Como estão faltando sementes no viveiro, devemos
trazer as de São Caetano.

e) Não sabe como agir em relação à empreiteira, já que
houve aumento exagerado no preço dos insumos.

Resolução

A oração “Como a única causadora do desemprego e
da paralisia econômica nessas plagas” funciona como
predicativo do objeto, o mesmo acontecendo com
“como o mais adequado”, que também é predicativo
(do objeto). Em a, temos uma oração absoluta; em b,
uma oração subordinada adverbial conformativa; em d,
uma oração subordinada adverbial causal, em e, uma
oração subordinada substantiva objetiva direta.
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b
Observe as seguintes frases:
1) Por que rio se vai a Canudos?
2) Precisa-se de bom profissional.
3) Calcule-se o gasto da viagem.
4) Elogie-se o resultado do seu esforço.
5) Ratificou-se a decisão dos associados.
Passando para o plural os elementos sublinhados, o
verbo irá também para o plural nos itens:
a) 1, 2 e 4. b) 3, 4 e 5. c) 1, 4 e 5.
d) 2, 3 e 4. e) 2, 4 e 5.

Resolução

Em 3, 4 e 5, os elementos sublinhados exercem a fun-
ção sintática de sujeito paciente da voz passiva sin-
tética. Ao serem colocados no plural, exigem que o
verbo concorde com eles. Em 1, “rio” é adjunto ad-
verbial de meio; em 2, “de bom profissional” é objeto
indireto.

a
Assinale a palavra que está graficamente acentuada
pela mesma regra que determina o acento em ina-
dimplência.
a) Mágoa. b) Há. c) Sabiá.
d) Heróico. e) Baú.

Resolução

“Inadimplência” é palavra paroxítona e recebe acento
porque termina em ditongo. A mesma regra aplica-se à
palavra “mágoa”.

c
Assinale a alternativa correta quanto à relação gra-
fia/significado.
a) Para sonhar, basta serrar os olhos.
b) Receba meus comprimentos por seu aniversário.
c) A secretária agiu com muita discrição.
d) Seus gastos foram vultuosos.
e) Tinha ainda conhecimentos insipientes de Mate-

mática.

Resolução

“Com discrição” significa “de forma discreta, reser-
vada, comedida”. A expressão foi empregada correta-
mente na alternativa c. Em a, serrar significa “cortar”;
o correto seria cerrar, que significa “fechar”. Em b,
comprimentos refere-se a dimensão; o correto seria
cumprimentos, que significa “saudação. Em d, vul-
tuosos significa  “inchados”; o correto seria vultosos,
que significa “grandes, elevados”; em e, insipientes
significa “ignorantes”; o correto seria incipientes, que
significa “iniciantes”.
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c
Assinale a alternativa que NÃO OBEDECE à norma
culta em relação à REGÊNCIA.
a) Constava que o maestro, nos momentos em que

mais dependia dos violinos, tinha um tique nervoso
que denunciava sua preocupação.

b) As normas a que todos obedeciam chamavam-se
Gerais. As Especiais eram aquelas a que poucos
obedeciam.

c) Na história da cantora, desde criança, várias vezes
apareciam referências a ela ser a menina que nin-
guém na escola gostava.

d) O salário que eles recebiam num mês mal dava para
cobrir as despesas básicas da família. Costumava-se
dizer que sobrava mês no final do salário.

e) Tinha esperanças de que o mensageiro trouxesse
brevemente as notícias de que mais precisava.

Resolução

O trecho “... ser a menina que ninguém na escola gos-
tava” apresenta erro de regência verbal, pois o verbo
gostar é transitivo indireto e exige a preposição de; o
correto seria “ser a menina de que ninguém na escola
gostava.”

d
Assinale a alternativa em que as palavras sejam,
respectivamente: oxítona, oxítona, paroxítona, pro-
paroxítona, proparoxítona e oxítona.
a) Papel, sagu, andrajo, xenófobo, redondo, saci.
b) Sabia, interessar, anjo, borrego, íntimo, saúde.
c) Canavial, superar, novel, cádmio, contíguo, interes-

seiro.
d) Saci, sagu, indelevelmente, pródigo, bígamo, sinal.
e) Tizio, anéis, móvel, esperançoso, código, colher.

Resolução

“Saci” e “sagu” são oxítonas, “indelevelmente” é pa-
roxítona, “pródigo” e “bígamo” são proparoxítonas e
“sinal” é oxítona.
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a
Assinale a alternativa em que sejam usados radicais ou
prefixos — gregos ou latinos — correspondentes, res-
pectivamente, aos seguintes sentidos:
dentro, duplicidade, em torno de, contra, metade,

movimento para dentro, flor, livro, vida.

a) Endoscópio, anfíbio, circunlóquio, antibiótico, hemi-
ciclo, introspecção, antologia, bibliografia, biografia.
b) Intramuscular,anfibologia, circunavegação, contra-

prova, semicírculo, internato, filósofo, biblioteca,
biosfera.

c) Endoscópio, cosmopolita, circundar, antihigiênico,
semidespido, introspecção, antologia, bibliografia,
biografia.

d) Interface, ambidestro, circundar, antônimo, semió-
logo, anteparo, biblioteca, biografia.

e) Endoscópio, ambivalente, circunavegar, antepasto,
seminal, introspecção, antologia, bibliografia, biogra-
fia.

Resolução

Os radicais e prefixos apresentados na alternativa cor-
reta têm os seguintes sentidos: endo-, “dentro”; anfi-;
“duplicidade”; circun-, “em torno de”; anti-, “contra”;
hemi-, “metade”; intro-, “movimento para dentro”;
anto-, “flor”; biblio-, “livro”; bio-, “vida”.

b
Assinale a alternativa em que a oração sublinhada fun-
ciona como sujeito do verbo da oração principal.
a) Não queria que José fizesse nenhum mal ao garoto.
b) Não interessa se o trem solta fumaça ou não.
c) As principais ações dependiam de que os com-

ponentes do grupo tomassem a iniciativa.
d) Era uma vez um sapo que não comia moscas.
e) Nossas esperanças eram que a viatura pudesse vol-

tar a tempo de sair atrás do bandido.

Resolução

A oração que funciona como sujeito é “se o trem solta
fumaça ou não”. Em a, a oração grifada funciona como
objeto direto da principal; em c, como objeto indireto;
em d, como adjunto adnominal (oração adjetiva); em e,
como predicativo do sujeito.
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c
Assinale a alternativa em que a oração sublinhada in-
dica a causa da ação da oração principal.
a) Tomava conta das crianças durante o dia, portanto

não podia avistar-se com os amigos.
b) Choveu muito mesmo, pois eu vi com estes olhos.

Acreditem.
c) Ninguém o aceitava como empregado porque ele

vivia embriagado.
d) Tanto ele bebia, que muitas vezes era necessário a

esposa ir buscá-lo à adega.
e) Começava a descer a rua, quando Aurélia se apro-

ximou e segredou-lhe algo.
Resolução

A oração que indica causa é “porque ele vivia embria-
gado”, cuja conseqüência é a oração anterior, “Nin-
guém o aceitava como empregado”. Em a, a oração
grifada expressa conclusão; em b, explicação; em d,
conseqüência; em e, tempo.

Português

Prosseguindo na tradição recente das provas de
Português do vestibular da FGV, esta privilegiou as
questões puramente gramaticais (12 testes) e des-
prezou questões mais substanciais de competência
lingüística (nenhum teste) ou de compreensão de
texto (apenas três testes).
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JAPAN'S CHANCE FOR REAL GROWTH

JAPAN TURNED IN ITS BEST performance in 15 years
in the final quarter of 2003, growing at an annualized
7% rate. Profits were up, exports soared, and even
capital spending rose. This is great news for the worl-
d's second-largest economy and has raised hopes for a
sustained recovery after many aborted liftoffs. But
before investors and policymakers get carried away
with the notion that Japan is about to become, once
again, a global locomotive of growth, they should
remember what's behind the country's surprising tur-
naround: China. 
Japanese corporations are riding the Chinese boom,
exporting steel for skyscrapers, machinery for new fac-
tories, and cars and electronics for China's rising mid-
dle class. It is classic Japanese economic policy3/to
export its way to growth. And that same strategy
makes sustained Japanese growth highly vulnerable in
the months ahead.
The truth is that Japan has not yet cleaned up the finan-
cial mess of the boom-and-bust 1980s. "Zombie" com-
panies are still being kept alive by banks that continue
to lend to them (rather than to startups) and then carry
their bad loans on the books. Gigantic public debts,
equivalent to 160% of gross domestic product, weigh
heavily on an aging population.
Perhaps most worrisome is the continued Japanese
reluctance to embrace market capitalism and transpa-
rency. The initial public offering of Shinsei Bank, the
once-powerful Long-Term Credit Bank that collapsed
and was sold to Ripplewood Holdings, is causing a
furor in Tokyo.  Members of the Diet, the press, and
CEOs are denouncing Ripplewood as a foreigner
exploiting Japan and making too much money on the
deal. This attitude explains why needed structural
reforms in government and banking have yet to be
made.
lf China's property boom pops, if its factory overcapa-
city leads to trouble, or if the impending revaluation of
the causes financial problems, Japan's economy could
flounder once again. It would be wise for Japan to take
advantage of its momentary prosperity to finish buil-
ding a strong domestic foundation for sustained
growth. 

Business Week – March 1, 2004

JAPAN'S CHANCE FOR REAL GROWTH

e
The author of the article most likely believes that 
a) a growth rate of 7% a year will guarantee Japan’s

position as the world’s second-largest economy. 
b) Japan’s days as a global locomotive of growth are
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finished.
c) Japan’s final-quarter economic performance in 2003

is a clear sign of what the country can expect in futu-
re quarters.

d) Japan will be unable to sustain its current economic
recovery.

e) Japan’s final-quarter economic performance in 2003
may be an example of temporary rather than sustai-
ned growth.

Resolução

O autor do artigo, provavelmente, acredita que a per-
formance econômica do último trimestre em 2003
possa ser um exemplo de crescimento temporário ao
invés de sustentado.

d
According to the information in the article, 
a) China’s economy is growing faster than Japan’s and

may soon dominate the region.
b) without China as a market for its goods, Japan

would lose its position as the world’s second-largest
economy.

c) Japan and China have signed an exclusive trade
agreement guaranteeing each other priority in all
commercial negotiations.

d) Japan’s recent growth, though significant, is based
on a limited and possibly risky factor.

e) by concentrating on regional rather than global
expansion, Japan is set to grow at a steady rate for
the next few years.

Resolução

De acordo com a informação do artigo, o recente cres-
cimento do Japão, embora significante, é baseado em
um fator limitado e possivelmente arriscado.

b
In paragraph 2, the term “classic Japanese economic
policy” most likely refers to which of the following?
a) The Japanese government has traditionally encoura-

ged the economy to grow between 5% and 7% a
year.

b) Traditionally, Japan has attempted to strengthen and
expand its economy by selling its products over-
seas.

c) Historically, Japan has developed a strong commer-
cial relationship with China as the key to expanding
its economy.

d) Over the years Japan has weakened its currency in
order to support an export-driven economy.

e) Traditionally, Japan’s economic policy has been to
expand its industrial base to supply both domestic
and foreign demand.

Resolução

No 2º parágrafo, o termo “política econômica japonesa
clássica” mais provavelmente se refere ao fato de, tra-
dicionalmente, o Japão ter tentado fortalecer e expan-
dir sua economia vendendo seus produtos para o exte-
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rior.
No texto “It is classic Japanese economic policy – to
export its way to growth”.

c
You can infer from the information in the article that the
“’zombie’ companies” mentioned in paragraph 3 are
most likely
a) Japanese companies that went bankrupt in the

1980s but that are still officially listed as active.
b) the factor most responsible for Japan’s enormous

public as well as private debts.
c) Japanese companies that avoid bankruptcy by conti-

nuously borrowing money from Japanese banks.
d) Japanese companies that can survive only by expor-

ting to China.
e) older Japanese companies that attempt to strangle

any new competition.

Resolução

Você pode inferir das informações do artigo que “as
empresas zumbis”, mencionadas no parágrafo 3, mais
provavelmente são companhias japonesas que evitam
a falência pegando emprestado, continuamente,
dinheiro de bancos japoneses.
No texto, “Zombie companies are still being kept … on
the books.” (parágrafo 3)

a
The author of the article most likely mentions the
Ripplewood Holdings purchase of Long-Term Credit
Bank in order to show how
a) the mentality of important segments of Japanese

society impedes needed changes in government
and banking.

b) a legitimate Japanese business was victimized by
an aggressive and unethical foreign company.

c) Japan is finally opening its economy to foreign
investors – and suffering the consequences.

d) a foreign investment company was able to save a
once-important Japanese bank.

e) Japanese government and business officials are fai-
ling in their search for a way to fix the country’s eco-
nomy.

Resolução

O autor do artigo, provavelmente, menciona a compra
pela Ripplewood Holdings do Long-Term Credit Bank
para mostrar como a mentalidade dos segmentos
importantes da sociedade japonesa impede mudanças
necessárias no governo e no sistema bancário.

SWEET NOTHING

They may be suffering drought, famine and tyranny;
they may be constantly on the verge of war with their
far more numerous neighbours, the Ethiopians; but the
people of Eritrea only seem to care about one thing.
Their country has run out of sugar.
Nobody knows how it happened. (There is no free
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press in Eritrea, so no one knows much for sure.) One
theory is that the government, aiming to prevent sugar
wholesalers from making a profit, introduced so much
new red tape that they stopped importing the stuff.
Prices tripled. Rationing was introduced. Soon sugar
became unobtainable at any price. Eritreans are used
to hardship, but this has made life intolerable.
Sugar is the only luxury many Eritreans enjoy. Qat, a
hallucinogenic plant popular in neighbouring countries,
is banned. Alcohol is expensive. The state television is
not worth watching, even if you have electricity.
Eritreans get their buzz from strong, sugary coffee. 
They consume it with great ceremony, much as gen-
teel Japanese people do tea. Even the simplest homes
have the necessary paraphernalia for a coffee cere-
mony. The ritual is held twice a day in most homes,
and can last for hours. Beans are ground and roasted,
then brewed over a small charcoal burner. Tiny cups,
half-filled with sugar and topped up with thick, black
coffee are handed round, along with sugared popcorn.
The process is repeated three times. It is rude to leave
early.
Sugar is an essential part of Eritrean life. Women bring
lovingly gift-wrapped bags of it to weddings and bap-
tisms. In the parched and barren countryside, children
are weaned on sugared water. Veterans of the countr-
y's 30-year liberation war recall that even when other
supplies dried up, there was somehow always sugar
for the troops.
Given all this, it seems extraordinary that the govern-
ment should now allow it to run out. Sadly, since its
current policy appears to be to stifle private enterprise,
sugar will probably not be the last thing Eritrea runs
short of. 

The Economist February 21st 2004

SWEET NOTHING

a
Which of the following is not mentioned, either expli-
citly or implicitly, in paragraph 1?
a) The people of Ethiopia and Eritrea are constantly

fighting wars against each other.
b) Ethiopia’s population is larger than Eritrea’s.
c) The people of Eritrea have experienced hunger.
d) Sugar is extremely important to the people of

Eritrea.
e) Sugar is unavailable in Eritrea.

Resolução

Não é mencionado no parágrafo 1 que os povos da
Etiópia e Eritréia estão constantemente em guerra.
• on the verge of war → à beira da guerra.
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e
The article provides information to support which of
the following statements?
a) The people of Eritrea drink coffee the way other

people drink water – often and at any time of the day
or night.

b) Without sugar Eritrea’s coffee ritual will be forgot-
ten.

c) In Eritrea’s homes, it takes hours every day to grind
and roast coffee beans.

d) The people of Eritrea make a point of drinking coffee
three times a day.

e) The drinking of coffee in Eritrea is done in a special
preparation and consumption ritual that follows cer-
tain traditional steps.

Resolução

O artigo informa que beber café na Eritréia é feito num
ritual especial de preparação e consumo que segue
certos passos tradicionais.

d
Which of the following can you infer from the informa-
tion in the article?
a) In Eritrea sugar is a necessity, not a luxury.
b) Eritrea’s economy is based on sugar.
c) Sugar is the main ingredient in the Eritrean diet.
d) Normally, Eritrea must import sugar in order to

satisfy internal demand.
e) If they are deprived of sugar, Eritrean soldiers refu-

se to fight.

Resolução

Podemos deduzir do texto que, normalmente, a
Eritréia precisa importar açúcar para satisfazer a
demanda interna.

a
With which of the following would the author of the
article most likely agree?
a) There is a good chance that other Eritrean consumer

goods besides sugar will also disappear.
b) The disappearance of sugar in Eritrea shows that

free-market capitalism can hurt rather than help a
primitive economy.

c) A demand for luxury consumer goods can distort an
emerging market.

d) The Eritrean government believes that the con-
sumption of too much sugar can be as harmful as
the consumption of too much alcohol.

e) Without the addition of a lot of sugar, Eritrean coffee
is undrinkable. 

Resolução

O autor do artigo, provavelmente, concorda que haja
uma boa chance de que outros bens de consumo da
Eritréia, além do açúcar, também desaparecerão.
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c
Which of the following would the author of the article
most likely use to describe the Eritrean government?
a) Tyrannical and bloodthirsty
b) Austere and careful
c) Incompetent and misguided
d) Fanatical and ideological
e) Fair and impartial

Resolução

O governo da Eritréia é descrito pelo autor como
incompetente e mal administrado.

DRUGS FROM SEAWEED?

Plants have no immune systems. Chemical warfare is
their way of fighting pathogens and parasites: they
manufacture compounds that prevent the growth of
specific disease-causing microorganisms. And someti-
mes those compounds are effective against human
pathogens as well—the basis for much pharmacologi-
cal research as well as traditional medicine, and many
exhortations to preserve biodiversity.
Julia Kubanek, a biochemist at the Georgia Institute of
Technology in Atlanta, and her colleagues at the
Scripps Institution of Oceanography in La Jolla,
California, suggest that seaweed could be similarly tap-
ped for future drugs. Marine plants literally live in a sea
of bacteria, archaea, viruses, and fungi—some of
which are bound to be pathogenic—yet they seldom
get sick. Surprisingly little is known about seaweed's
chemical defenses, but Kubanek and her team have
begun to remedy that deficiency. 
From the brown alga Lobophora variegata—a tropical
seaweed especially dominant in the Caribbean—the
investigators have isolated a potent new compound
they call lobophorolide. In laboratory tests, small quan-
tities of it stunted the growth of two marine fungi that
cause disease in marine plants.
Nevertheless, lobophorolide had no effect on a patho-
genic bacterium, and did not repel herbivorous fishes.
Kubanek and her team think other compounds may
pick up where this one leaves off. Algae may turn out
to be underwater pharmacies, deploying a variety of
medicines, each aimed at a different affliction.

Natural History – September 2003
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d
According to the information in the article,
a) some pesticides help plants fight diseases.
b) the immune systems of plants often manufacture

chemicals that fight diseases. 
c) chemicals can damage a plant’s ability to fight disea-

ses.
d) as plants are not immune to diseases and parasites,

they must protect themselves by producing chemi-
cals.

e) plants that produce chemicals to fight diseases and
parasites must release those chemicals before the
diseases and parasites have attacked.

Resolução

De acordo com a informação no artigo, como as plan-
tas não são imunes às doenças e parasitas, elas
devem proteger-se produzindo substâncias químicas.

e
In paragraph 1, the author of the article most likely wri-
tes “…and many exhortations to preserves biodiver-
sity” because 
a) plants produce some chemical compounds that are

poisonous to humans, and these must be studied.
b) pharmacological research has so far concentrated

almost exclusively on humans.
c) traditional medicine makes no effort to preserve bio-

diversity.
d) biodiversity will undoubtedly form the basis for all

pharmacological research in the future.
e) if biodiversity is not preserved, many plant chemical

compounds of potentially great medicinal value
could be lost.

Resolução

No parágrafo 1, o autor do artigo, provavelmente,
escreve “… and many exhortations to preserve biodi-
versity” porque se a biodiversidade não fosse preser-
vada, muitos compostos químicos de plantas com
grande valor medicinal poderiam perder-se.
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b
According to the information in the article, which of the
following helps explain why seaweed may be a good
source of drugs?
a) Though underwater, seaweed is abundant and easy

to harvest.
b) Though surrounded by pathogens and parasites,

seaweed is almost always healthy.
c) Seaweed has a structure similar to that of other

medicinal plants.
d) The chemical compounds produced by seaweed

have a structure similar to that of the compounds
produced by other plants.

e) Biodiversity had become increasingly important for
pharmacological research, and seaweed has a grea-
ter biodiversity than any other plant.

Resolução

Segundo informações do texto, o fato de os agentes
patogênicos e parasitas rodearem as algas, estas
quase sempre são sadias e isto explica porque elas
podem ser uma boa fonte de medicamentos.

a
In paragraph 2, the phrase “…Kubanek and her team
have begun to remedy that deficiency” most likely
means the same as which of the following?
a) Kubanek and her team have made some progress in

understanding the protective chemical compounds
that marine plants produce.

b) Kubanek and her team have started to understand
how to correct chemical imbalances in seaweed.

c) Kubanek and her team are now testing marine-plant
chemical compounds on human subjects.

d) Kubanek and her team have discovered that certain
deficiencies in human immune systems can be
remedied by the application of seaweed chemical
compounds.

e) With their vast knowledge of marine plant chemical
defenses, Kubanek and her team have begun to
manufacture medicine applicable to both plants and
humans.

Resolução

No parágrafo 2, a oração “… Kubanek and her team
have begun to remedy that deficiency”, provavelmen-
te,  significa o mesmo que: Kubanek e sua equipe pro-
grediram no entendimento dos compostos químicos
protetores que as plantas marinhas produzem.

Only a complete set of chemical compounds can gua-
rantee the continued survival of Lobophora variegata.
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b
The author of the article expresses the possibility that
a) lobophorolide may have no practical application in

repelling human pathogens.
b) seaweed may produce a variety of chemical com-

pounds, each designed to repel a specific pathogen
or parasite.

c) seaweed chemical defenses may be more practical
– and more valuable – than plant chemical defenses.

d) lobophora variegata may be one of the world’s most
valuable sources of chemical defense compounds.

e) the diseases that attack humans could be defeated
if scientists fully understood the chemical defense
systems of seaweed.

Resolução

O autor do artigo expressa a possibilidade de que as
algas podem produzir uma variedade de substâncias
químicas, cada uma designada a repelir um parasita ou
um agente patôgenico específico.

Comentário

O exame da FGV, como de costume, foi composto
por textos extraídos de revistas, como Business Week
e The Economist, que fazem parte do dia-a-dia dos alu-
nos da faculdade.

Os textos demonstraram um grau de dificuldade
considerável e exigiram do candidato um bom conhe-
cimento de diversas áreas, bem como o hábito de lei-
tura de revistas em Língua Inglesa.

Com 100% de compreensão de texto, o exame
não apresentou questões de dupla interpretação. Foi
uma prova objetiva, clara, porém trabalhosa.
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d
“Neste aspecto, a conduta do Estado bizantino foi
sempre essencialmente ditada pelo modelo da
Antiguidade.”

ANDERSON, P., Passagens da Antiguidade ao Feudalismo,
trad. Porto: Afrontamento, 1982, p. 306.

O Império Bizantino:
a) Estabeleceu-se como um organismo políticomilitar

que rompia com as tradições do Império Romano.
b) Desenvolveu um processo de pulverização da sobe-

rania política semelhante àquele verificado na
Europa Ocidental.

c) Permitiu a continuidade e o pleno desenvolvimento
do escravismo antigo, vinculado à expansão militar.

d) Constituiu um Estado autocrata no qual o basileu
também assumia determinadas atribuições religio-
sas.

e) Significou um rompimento com as instituições do
Império Romano e uma retomada dos cultos pagãos
associados ao poder imperial.

Resolução

O Império Bizantino (Romano do Oriente), com capital
em Constantinopla (antiga Bizâncio), foi marcado pela
forte interferência do basileu (imperador) na religião, o
que caracterizou o “cesaropapismo”.

b
No Brasil colonial, a denominação ladino referia-se:
a) Ao judeu que manteve sua religião durante a ocupa-

ção do Nordeste pelos holandeses.
b) Aos escravos africanos considerados aculturados à

sociedade colonial.
c) Ao cristão-novo que se dedicava ao tráfico negreiro

entre a África e a América.
d) Aos portugueses autorizados a praticar o comércio

na América espanhola.
e) Aos africanos alforriados que habitavam os princi-

pais núcleos urbanos coloniais.

Resolução

A denominação “ladino” (esperto) refere-se no Brasil
Colonial ao escravo africano aculturado, e portanto
mais adaptado a suas condições de trabalho.
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b
“Fato econômico e fato demográfico, a ruralização é,
ao mesmo tempo, e em primeiro lugar, um fato social
que modela a face da sociedade medieval.”

LE GOFF, J., A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa:
Estampa, 1983, v.1, p. 49.

A respeito da ruralização mencionada por Le Goff, é
correto afirmar:
a) Processou-se em proporções semelhantes tanto na

Europa Ocidental quanto no Império Bizantino.
b) Foi marcada pelo declínio mercantil, pelo definha-

mento das cidades e pelo êxodo urbano.
c) Foi causada pela expansão das rotas mercantis do

Mediterrâneo em direção ao interior do continente
europeu.

d) Caracterizou-se pelo crescimento do comércio na
região da Alemanha e do Norte da Europa.

e) Teve início com as cruzadas e com as conquistas de
territórios islâmicos por parte das forças cristãs.

Resolução

O excerto de Jacques Le Goff trata do processo de for-
mação do feudalismo na Europa Ocidental. Uma de
suas origens encontra-se na crise do Império Romano
no século III, quando houve a crise do escravismo, o
êxodo urbano e a ruralização da economia.
Além disso, o expansionismo islâmico foi responsável
pelo fechamento do Mediterrâneo ao comércio na
Europa Ocidental, reduzindo as práticas mercantis na
região.
A associação desses fatores favoreceu a cristalização
do sistema feudal.

c
Trata-se de um conjunto de práticas e idéias econômi-
cas que visava ao enriquecimento dos Estados euro-
peus na Época Moderna através, principalmente, do
metalismo, da exploração colonial, de práticas prote-
cionistas e de uma balança comercial favorável.
O texto refere-se:
a) Ao liberalismo.
b) Ao desenvolvimentismo.
c) Ao mercantilismo.
d) Ao imperialismo.
e) Ao industrialismo.

Resolução

O mercantilismo, política econômica do capitalismo
comercial e do Estado Moderno, era caracterizado pelo
intervencionismo e pela acumulação de metais precio-
sos – obtidos por meio de uma balança comercial favo-
rável, do protecionismo e dos monopólios.
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c
“Nossa época gosta de denominar-se de ‘época da filo-
sofia’. De fato, se examinarmos sem preconceito
algum a situação atual dos nossos conhecimentos, não
poderemos negar que a filosofia realizou entre nós
grandes progressos (...) Tudo tem sido discutido, anali-
sado, removido, desde os princípios das ciências até
os fundamentos da religião revelada (...) Fruto desta
efervescência geral dos espíritos uma nova luz se der-
rama sobre muitos objetos e novas obscuridades os
encobrem.”
Esse trecho foi extraído de uma importante obra da
cultura ocidental. Suas idéias devem ser associadas:
a) Ao marxismo e a concepções socialistas elaboradas

no século XIX.
b) Ao Absolutismo francês do século XVII.
c) À Ilustração característica do século XVIII.
d) À Contra-Reforma católica dos séculos XVI e XVII.
e) Ao Futurismo italiano do século XX.

Resolução

A Ilustração (ou Iluminismo) representa a ideologia bur-
guesa surgida no século XVIII para contestar a estrutu-
ra e valores do Antigo Regime. Os pensadores ilumi-
nistas gostavam de se autodenominar “filósofos”
(Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau) – daí a
referência do texto à “época da filosofia”.
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a
“Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do
povo francês, se é estrangeiro (...) Luís combateu o
povo: foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro pri-
sioneiro de guerra (...) o traidor não era o rei dos fran-
ceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recruta-
mentos secretos de tropas, tinha magistrados particu-
lares; considerava os cidadãos como seus escravos
(...).”

Discursos e relatórios. Saint-Just. Lisboa: Presença, 1975, p. 41.

O discurso de Louis Antoine Saint-Just foi pronunciado
num dos momentos mais dramáticos da História
Francesa. Esse discurso refere-se:
a) Às revelações de que o rei havia conspirado com os

Estados estrangeiros em guerra contra a França.
b) Às lutas entre os duques de Orléans e da Borgonha

durante a Guerra dos Cem Anos.
c) Aos episódios que insuflaram a população de Paris a

destruir a Bastilha, símbolo do absolutismo francês.
d) Ao processo de emancipação política do Haiti, lide-

rado por Saint-Just e por Toussaint Louverture.
e) À revolta de Saint-Just contra o terror revolucionário

levado à frente pelo rei Luís XVI.

Resolução

Única alternativa que se coaduna com o texto trans-
crito, ao identificar o rei (Luís XVI) como um traidor do
povo francês, nas palavras de Saint-Just. No entanto, a
alternativa peca ao afirmar que Saint-Just – o mais radi-
cal e violento dos seguidores de Robespierre – faz
“revelações” sobre a traição de Luís XVI. O termo
“revelações” presume expressar uma verdade, o que
não condiz com a argumentação puramente passional
do revolucionário jacobino.
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d
No século XIX, potências européias protagonizaram
conflitos no continente asiático, devido ao comércio
com a China e à produção e venda de ópio. Com rela-
ção a tais conflitos, é correto afirmar:
a) A primeira “Guerra do Ópio” foi desencadeada pela

Inglaterra, preocupada em eliminar a produção da
droga no Oriente e o seu consumo, que se alastrava
pela sociedade chinesa e pelo Oriente.

b) A primeira “Guerra do Ópio” permitiu aos chineses
o controle sobre o tráfico de ópio no Oriente e a
recuperação da Mandchúria, tomada inicialmente
pelas tropas inglesas.

c) O fim da primeira “Guerra do Ópio” resultou no con-
trole sobre a distribuição do chá pelos comerciantes
chineses e no fim da participação dos ingleses no
tráfico de ópio.

d) Ao final da primeira “Guerra do Ópio”, os ingleses
obtiveram, pelo Tratado de Nanquim, a concessão
da ilha de Hong Kong e o acesso a novos portos
comerciais chineses.

e) A primeira “Guerra do Ópio” decretou o fim das
intervenções ocidentais na China e o estabele-
cimento de uma política de isolamento semelhante
àquela adotada pelo Japão no mesmo período.

Resolução

A Primeira Guerra do ópio (1840-42), embora cronolo-
gicamente anterior à corrida neocolonista, abriu aos
britânicos o importantíssimo mercado chinês.
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b
Em 1972, um ataque terrorista à Vila Olímpica, durante
as Olimpíadas de Munique, resultou na morte de onze
atletas de Israel. A respeito desse fato, é correto afir-
mar que:
a) O ataque foi realizado pelo grupo neonazista alemão

Baader-Meinhoff, que fazia ostensiva propaganda
antijudaica.

b) Os ativistas eram integrantes do grupo palestino
Setembro Negro e exigiam a libertação de militantes
palestinos e de outros líderes terroristas internacio-
nais.

c) O ataque foi realizado por terroristas contrários aos
acordos de paz firmados entre o governo israelense
e líderes palestinos.

d) A prisão do líder palestino Yasser Arafat, realizada
por forças militares israelenses, foi o estopim do
conflito.

e) O ataque foi promovido por integrantes dos grupos
terroristas israelenses Haganah e Irgun, infiltrados
entre os atletas olímpicos.

Resolução

Conhecimento puramente factual. A expressão
“Setembro Negro” surgiu em 1971, quando o rei
Hussein da Jordânia expulsou de seu país os refugia-
dos palestinos saídos dos territórios ocupados pelos
israelenses. A organização terrorista palestina com
aquele nome só ganhou notoriedade no episódio cita-
do, ocorrido na Olímpiada (e não “Olimpíadas”) de
Munique.
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e
Comparando a produção canavieira à extração minera-
dora no Brasil colonial, podemos afirmar que:
a) A primeira caracterizou-se pela utilização da mão-de-

obra escrava, enquanto a segunda baseou-se funda-
mentalmente no trabalho assalariado.

b) A primeira esteve voltada para o mercado interno
colonial e a segunda articulou-se aos circuitos do
mercado mundial.

c) A primeira desenvolveu-se principalmente nas áreas
do interior, enquanto a segunda estabeleceu-se prin-
cipalmente nas áreas próximas ao litoral.

d) A primeira esteve vinculada às estruturas do Antigo
Sistema Colonial, enquanto a segunda pôde desen-
volver-se independentemente do controle metropo-
litano.

e) A primeira desenvolveu-se numa sociedade de cará-
ter rural e a segunda promoveu o aparecimento de
uma sociedade de caráter fortemente urbano.

Resolução

Como as plantações de cana-de-açúcar e os engenhos
situavam-se no âmbito das fazendas, a sociedade açu-
careira era eminentemente rural. Já a sociedade ligada à
mineração caracterizou-se pela multiplicação de cidades
no interior de Minas Gerais (Vila Rica, Diamantina,
Caeté, Sabará, Barbacena, São João del Rei e outras).

c
A revolta denominada Confederação do Equador, ocor-
rida em Pernambuco, em 1824:
a) Foi provocada pela dissolução da Assembléia

Constituinte por D. Pedro I e dirigida por grupos
favoráveis à reincorporação do Brasil ao império por-
tuguês.

b) Foi uma reação à lei que extinguia o comércio de
escravos, e dirigida por grandes proprietários rurais
e grandes traficantes escravistas.

c) Foi provocada pelas medidas centralizadoras de D.
Pedro I e constituiu um movimento separatista e
republicano.

d) Foi provocada pelo golpe da maioridade, que iniciou
o segundo reinado e dirigida por setores republica-
nos, em aliança com os militares positivistas.

e) Foi provocada pela adoção do regime federalista,
que previa elevado grau de autonomia para as diver-
sas províncias do império brasileiro.

Resolução

A Confederação do Equador, ocorrida no Nordeste em
1824, foi o mais importante movimento político do
Primeiro Reinado, com caráter republicano e separatis-
ta.
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b
A Tarifa Alves Branco, estabelecida no Brasil, em 1844:
a) Foi uma experiência liberal que vinculava o país à

economia norte-americana
b) Elevou a taxa alfandegária de milhares de artigos

importados.
c) Provocou a desorganização do nascente setor indus-

trial brasileiro.
d) Permitiu o desenvolvimento do setor cafeeiro na

região do Vale do Paraíba.
e) Visava estimular a substituição da mão-deobra

escrava por imigrantes assalariados.

Resolução

Essa tarifa visava recompor as rendas do Tesouro Impe-
rial, aumentando as tarifas de importação de certos
produtos a um máximo de até 60%. Todavia, é um exa-
gero falar em “milhares de artigos importantes”.

d
A propaganda antiescravista no Brasil teve na impren-
sa um valioso veículo de difusão de idéias e propostas.
Jornais como A Redenção, O Abolicionista e O
Combate dedicaram-se prioritariamente à causa aboli-
cionista. Até mesmo outros órgãos da imprensa, como
A Gazeta de Notícias, franqueavam páginas para a pro-
paganda contra a escravidão. A esse respeito é corre-
to afirmar:
a) Os órgãos da imprensa abolicionista sofreram o boi-

cote de algumas das principais lideranças do movi-
mento, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e
Luís Gama, receosos de que o tema escapasse ao
controle das instâncias parlamentares do país.

b) A propaganda abolicionista pela imprensa retardou
ainda mais o fim da escravidão, devido à reação con-
trária provocada em setores mais conservadores da
sociedade brasileira.

c) A propaganda abolicionista na imprensa intensificou-
se durante o Período Regencial e tendeu a diminuir
durante o Segundo Reinado, sobretudo após a
Guerra do Paraguai, quando a questão tornou-se um
assunto do Exército brasileiro.

d) A propaganda na imprensa permitiu a mobilização
de grupos contrários à ordem escravista com a
publicação de denúncias de violências praticadas
contra os escravos, notícias sobre revoltas de escra-
vos e artigos contrários à escravidão.

e) Os principais jornais abolicionistas eram dirigidos
pelos setores mais radicais do movimento e prega-
vam a insurreição armada da população negra como
a única forma de extinguir a escravidão no Brasil.

Resolução

O movimento abolicionista foi fortalecido pela atuação
da imprensa, que, por meio de denúncias dos maus-
tratos sofridos pelos escravos, impulsionou os senti-
mentos e até mesmo ações antiescravagistas.
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e
Sobre a chamada Guerra do Contestado, ocorrida em
Santa Catarina e encerrada em 1916, podemos afirmar
que:
a) Foi um movimento anarquista, liderado por imigran-

tes italianos, influenciados pelas idéias libertárias de
Proudhon e Malatesta.

b) Foi um movimento liderado por integrantes do
Partido Comunista do Brasil, que pretendia estabe-
lecer um regime socialista em Santa Catarina.

c) Foi uma revolta da oligarquia catarinense, que con-
testava o controle político do Poder Central exercido
pela elite paulista durante a República Velha.

d) Foi um conflito armado entre setores da oligarquia
catarinense que disputavam o controle político do
Estado.

e) Foi um movimento milenarista que desafiava o
poder republicano e acreditava no estabelecimento
de um Reino sagrado na região.

Resolução

A Guerra do Contestado, durante a República Velha,
caracterizou-se pelo comportamento messiânico de
núcleos camponeses no interior de Santa Catarina.

a
A Constituição Brasileira de 1946:
a) Manteve o regime presidencialista e o mandato pre-

sidencial de cinco anos, sem direito a reeleição.
b) Proibiu explicitamente as atividades sindicais e não

reconheceu o direito de greve dos trabalhadores.
c) Garantiu o direito de voto aos analfabetos, mas não

implementou o voto secreto.
d) Estabeleceu o bipartidarismo e consagrou o contro-

le do Executivo sobre o Judiciário.
e) Estabeleceu o parlamentarismo e permitiu a livre

organização partidária.

Resolução

A Constituição de 1946, promulgada durante o manda-
to de Eurico Gaspar Dutra (1946-51), foi muito seme-
lhante à Constituição de 1934, com as seguintes dife-
renças: retorno do cargo de vice-presidente, extinção
dos deputados classistas e mandato presidencial de 5
anos.
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d
Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil entre
1994 e 2002. A respeito desse período, é correto afir-
mar:
a) Estabeleceu-se uma nova Constituição para o Brasil

e uma nova política econômica denominada Plano
Real.

b) Teve início com o impeachment de Fernando Collor
de Mello, afastado da Presidência sob acusações de
corrupção.

c) Estabeleceu-se um governo social democrata com a
aliança entre o PSDB e a maioria dos partidos de
esquerda do Brasil.

d) Foi aprovada a Emenda Constitucional que ermitiu a
reeleição do Presidente da República Federativa do
Brasil.

e) Caracterizou-se pela reversão do processo de priva-
tizações de empresas estatais que marcara os
governos anteriores.

Resolução

Foi em 1997 – portanto no primeiro quadriênio do
governo FHC – que o Congresso aprovou a emenda
constitucional que permite a reeleição de todos os ocu-
pantes de cargos executivos, ou sejam, prefeitos,
governadores e presidente da República.
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a
Leia o texto a seguir:
“Não acho que seja possível identificar a globalização
apenas com a criação de uma economia global, embo-
ra este seja seu ponto focal e sua característica mais
óbvia. Precisamos olhar para além da economia. Antes
de tudo, a globalização depende da eliminação de obs-
táculos técnicos, não da eliminação de obstáculos eco-
nômicos. Ela resulta da abolição da distância e do
tempo. Por exemplo, teria sido impossível considerar o
mundo como uma unidade antes de ele ter sido circu-
navegado no início do século XVI. Do mesmo modo,
creio que os revolucionários avanços tecnológicos nos
transportes e nas comunicações desde o final da
Segunda Guerra Mundial foram responsáveis pelas
condições para que a economia alcançasse os níveis
atuais de globalização.”

Eric Hobsbawn. O novo século: entrevista a Antonio Polito.
São Paulo : Companhia das Letras, 2000, p. 71.

Considerando o texto acima, pode-se afirmar que a glo-
balização:
a) Tem como um componente a aceleração do trans-

porte de mercadorias, como ocorre com o sistema
aeroviário.

b) Não se vincula a agentes econômicos, como firmas
transnacionais, sistema financeiro ou Estados nacio-
nais.

c) Constitui nova escala das relações sociais, devendo
privilegiar apenas aspectos econômicos da vida
humana.

d) Não permitiu superar a restrição da produção e cir-
culação de mercadorias e informações na escala
nacional.

e) Não se concretizou ainda, em nenhuma parte, ante
o atraso científico e tecnológico de setores-chave,
como o de transportes.

Resolução

O advento da globalização deve-se, principalmente, ao
aprimoramento das técnicas de produção e de circula-
ção, promovendo menor dependência espaço-tempo-
ral nas relações econômicas que a norteiam.
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d
Lamento Sertanejo

Gilberto Gil e Dominguinhos, 1973
Por ser de lá do sertão
Lá do cerrado
Lá do interior, do mato
Da caatinga, do roçado
Eu quase não saio
Eu quase não tenho amigo
Eu quase que não consigo
Ficar na cidade sem viver contrariado

Por ser de lá
Na certa, por isso mesmo
Não gosto de cama mole
Não sei comer sem torresmo
Eu quase não falo
Eu quase não sei de nada
Sou como rês desgarrada
Nessa multidão boiada
Caminhando a esmo

Na letra dessa conhecida canção, os compositores
levantam o tema:
a) Do coronelismo e da chamada “indústria da seca”,

que há décadas afetam as populações no Sertão
Nordestino.

b) Da decadência de atividades econômicas tradicio-
nais no Nordeste, como a criação extensiva de gado
bovino.

c) Da importância de hábitos alimentares tradicionais
na dieta das populações de diferentes regiões brasi-
leiras.

d) Da dificuldade de adaptação, nas grandes cidades,
de migrantes nordestinos oriundos do campo.

e) Da precariedade dos sistemas de transportes, que
compromete os deslocamentos de migrantes para o
Sudeste do país.

Resolução

Trata-se de um exercício de interpretação de texto. A
letra de “Lamento Sertanejo”, de Gilberto Gil e Do-
minguinhos, revela o mal-estar e o estranhamento,
resultantes de uma difícil adaptação, vividos pelos
migrantes nordestinos ao chegarem nas grandes cida-
des em busca de melhores condições de vida e traba-
lho. Vale observar que o teste coloca o ano da compo-
sição dos versos – 1973 – período auge desse fluxo
migratório.
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c
Examine a tabela abaixo para responder à questão.

Seade/Dieese/entidades conveniadas.

Sobre a evolução das taxas de desemprego no país,
pode-se afirmar que:
a) Houve crescimento contínuo das taxas de desem-

prego em todas as regiões, a cada período analisa-
do.

b) Apenas as capitais do Nordeste registraram au-
mento do desemprego no período total considera-
do.

c) Apesar dos índices preocupantes, São Paulo e Porto
Alegre apresentaram as taxas mais baixas em 2001.

d) As regiões metropolitanas do Sudeste foram as úni-
cas que diminuíram as taxas entre 1997 e 1999.

e) Os dados do DF não correspondem à realidade, pois
as porcentagens incluem perdas de cargos políticos
nas eleições.

Resolução

O exercício exige leitura e interpretação da tabela. A
alternativa a está errada porque não houve crescimen-
to contínuo. A b está errada porque Belo Horizonte, por
exemplo, não pertence à Região Nordeste e registrou
aumento do desemprego no período. A d é falsa por-
que as duas metrópoles do Sudeste, contidas na tabe-
la, apresentaram crescimento entre 1997 e 1999. A e
é falsa porque afirma uma inconsistência dos dados do
DF, mas não há, na tabela, elemento para fazer tal afir-
mação. A alternativa c revela, de fato, uma leitura cor-
reta da tabela: Porto Alegre (14,9%) e São Paulo
(17,6%) apresentam em 2001 as taxas mais baixas,
embora, em números absolutos, o número de desem-
pregados de São Paulo seja muito mais expressivo.

2001

20,1
18,3
14,9
21,1
27,5
17,6

1999

21,6
17,9
19,0
22,1
27,7 
19,3

1997

17,8
13,2
13,4
—

21,4
15,7

Regiões

Metropolitanas

Distrito Federal
Belo Horizonte
Porto Alegre
Recife
Salvador
São Paulo

Brasil

Evolução das taxas de desemprego nas

maiores Regiões Metropolitanas (em%)
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b
Observe o gráfico abaixo.

World Resources-ONU, 1999.
Com base nos dados desse gráfico e nos conheci-
mentos sobre a distribuição mundial de água, é possí-
vel concluir que:
a) O equilíbrio entre os setores resultou do severo

racionamento imposto à utilização do recurso.
b) A agricultura é a maior demandante do recurso,

sobretudo para irrigação.
c) O maior desperdício verificou-se no abastecimento

de residências e unidades industriais.
d) A presença de fábricas tradicionais explica o uso

industrial mais intenso que nos anos anteriores.
e) O predomínio de culturas de subsistência explica a

baixa taxa do setor primário.

Resolução

A água é um dos recursos naturais mais pressionados
pela expansão da economia mundial. Encontra-se dis-
tribuída em, aproximadamente, 97% nos oceanos, 2%
em geleiras e 1% de água potável dividida em lençóis
freáticos e vapor d’água na atmosfera.
A diversificação do uso da água em atividades como
agricultura e indústria, o crescimento populacional e o
aumento dos níveis de contaminação  das águas são
problemas graves na administração e gerenciamento
dos recursos hídricos.
A agricultura é atualmente a atividade que mais conso-
me água. Praticada em todo o mundo, de cada dez
litros de água doce, sete são empregados na agricultu-
ra, com resultados discutíveis tanto em termos de ren-
dimento, quanto em relação à contaminação por insu-
mos agrícolas.
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d
A partir da década de 1960, este tipo de criação teve
grande desenvolvimento em alguns estados, notada-
mente em São Paulo, Minas Gerais e em toda a região
Sul. De produção de “fundo de quintal”, esta criação
assumiu um caráter industrial em grande escala, acom-
panhando o crescimento do consumo no país e tor-
nando-se um novo item de exportação. Contrariando o
perfil agrário nacional, predominam as médias e
pequenas propriedades e o trabalho familiar.
O quadro acima descreve as transformações ocorridas
na:
a) Piscicultura. b) Ovinocultura.
c) Apicultura. d) Avicultura.
e) Caprinocultura.

Resolução

A avicultura ganha, na atualidade, grande destaque
seja na produção voltada para o mercado interno, seja
para o mercado externo. Trata-se de uma produção tra-
dicionalmente de caráter familiar, desenvolvida em
pequenas e médias propriedades, que veio agregar
valor à produção de soja e milho, da qual o Brasil des-
taca-se entre os maiores produtores mundiais, pois
são a base alimentar desse tipo de criação, que, por
sua vez, passou a incorporar novas técnicas de produ-
ção associada à agroindústria estabelecida no Centro-
Sul recebendo, inclusive, aporte do capital internacio-
nal, principalmente da França.
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b
“Na megacidade partida e fragmentada, as populações
de menor renda e nível educacional são as que sofrem
os impactos mais devastadores do confinamento. A
análise dos dados gerais sobre as viagens realizadas na
Região Metropolitana contidos na última pesquisa
‘Origem/Destino’ do Metrô, de 1997, revela uma
queda geral da mobilidade, mais acentuada na periferia
do que no centro expandido. Isso significa que a maior
parte da população moradora em favelas, conjuntos e
bairros precários tem o seu cotidiano restrito ao pró-
prio bairro e vizinhanças...”

Raquel Rolnik. São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2001, p.76-77.

O conteúdo do texto revela uma cidade de São Paulo
que, em relação à exclusão social e territorial:

a) Não apresenta fragmentações, pois o grau de so-
ciabilidade e interação entre os habitantes é eleva-
do.

b) É fragmentada, pois grande parte dos pobres habita
a periferia e tem um deslocamento mais restrito.

c) É harmônica, pois os condomínios de alto padrão
convivem com áreas de habitações precárias, como
as favelas.

d) Não possui fronteiras internas que acentuem a
separação social e territorial entre os seus habitan-
tes.

e) Apresenta fluxos que revelam maior deslocamento
dos moradores do centro expandido para a periferia.

Resolução

Os grandes complexos urbanos metropolitanos no Bra-
sil passaram por um processo de rápido e desordena-
do crescimento, cujo ritmo é superior à capacidade
material de equipar as cidades com uma infra-estrutu-
ra que consiga ordenar os fluxos de circulação.
São Paulo é um exemplo desse processo. Os bairros
estendem-se cada vez mais na direção das periferias,
e as distâncias em relação ao centro expandido, princi-
pal concentração econômica, ficam cada vez maiores.
Associando o desemprego, os custos crescentes do
transporte e a queda percentual da renda do traba-
lhador, o resultado é a restrição da circulação das popu-
lações da periferia em suas próprias localidades, o que
caracteriza a fragmentação do espaço urbano da cida-
de.
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“A violência e a impunidade no campo estão presentes
em todo o país e casos como o massacre de Eldorado
dos Carajás, que completou quatro anos de impu-
nidade, não são fatos isolados. O Setor de
Documentação da Comissão Pastoral da Terra (CPT),
fez um levantamento sobre assassinatos no campo de
1985 a 2002. Nesse período, foram registrados 1.280
assassinatos de trabalhadores rurais, advogados, téc-
nicos, lideranças sindicais e religiosas ligados à luta
pela terra. O estado onde mais se matou foi o Pará
com 492 mortes, seguido pelo Maranhão, com 107
assassinatos.”
Comissão Pastoral da Terra. Violência e impunidade no campo.
10/04/2004.

Entre as causas prováveis desses conflitos, especial-
mente no Pará, está:

a) A formação de colônias agrícolas de pequenos agri-
cultores, para acelerar a reforma agrária.

b) A grilagem de terras para atividades agropecuárias e
a extração de madeira ilegal.

c) A compra de terras sem incentivos fiscais, com o
intuito de formar complexos agropecuários.

d) A construção de rodovias, visando a criar uma saída
da Amazônia para o Oceano Pacífico.

e) O aumento do número de posseiros, estimulados
por créditos oficiais para ali se instalarem.

Resolução

Principalmente a partir da década de 1960, o Estado
Brasileiro passou a estimular a ocupação das áreas
mais interioranas do Brasil. Com incentivos oficiais e a
instalação de infra-estrutura, como rodovias, energia e
comunicações, novas áreas passaram a servir de atra-
tivo para atividades econômicas, como a extração de
madeira, agropecuária e extração mineral.
Na região compreendida pelo contato dos Estados do
PA, MA e atual TO, houve uma intensificação de con-
flitos em razão da facilidade de acesso criado pelos
eixos das Rodovias Transamazônica e Belém-Brasília.
Ocorrências de solos férteis em algumas áreas e recur-
sos como a madeira e ouro estimularam a ação de gru-
pos econômicos, principalmente do Centro-Sul do
país.
A apropriação de terras mediante fraude e violência
acabou caracterizando essa região, por constantes
conflitos e mortes, conhecida como “Bico do
Papagaio”.
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e
Energia é a palavra-chave na definição da nova ordem
econômica mundial do século XXI. Estará bem posicio-
nado quem conseguir independência em relação às
fontes fósseis e se apresentar como potencial supridor
das necessidades energéticas do planeta.
http://www.unica.com.br

O Brasil enquadra-se nas condições acima porque:

a) Possui tecnologia para exploração de petróleo em
águas profundas e produção de gás natural a partir
do lixo.

b) A utilização da lenha e do carvão vegetal como com-
bustíveis está garantida pela existência de grandes
áreas florestais.

c) Por meio da Petrobras, o país vem investindo em
alternativas ao combustível fóssil, como o gás natu-
ral e o carvão mineral.

d) A crescente utilização do gás natural na produção de
energia e como combustível veicular diminui o con-
sumo de petróleo.

e) Além de sua matriz energética ser a hidroeletrici-
dade, domina a tecnologia de produção de álcool
combustível.

Resolução

A independência em relação às fontes fósseis pres-
supõe a busca de fontes cujo suprimento passa a ser
controlado pelo homem. Assim, o petróleo, o gás natu-
ral e o carvão mineral tenderiam a ser substituídos por
fontes renováveis como a biomassa, a hidreletricidade,
a energia solar e eólica, entre outras.
O Brasil dispõe de grande potencial hidrelétrico, ainda
pouco aproveitado, bem como tecnologia e condições
favoráveis ao uso da biomassa, no caso o álcool com-
bustível.
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c
De acordo com o IBAMA, os parques nacionais são
unidades de conservação destinadas à proteção inte-
gral de áreas naturais com características de grande
relevância do ponto de vista ecológico, de beleza cêni-
ca, científico, cultural ou educativo. A idéia é que pos-
suam planos de manejo para preservar a diversidade
biológica e os processos naturais peculiares a cada
uma dessas unidades.

A área assinalada no mapa refere-se ao Parque Nacional:

a) de Pacaás Novos, que preserva ecossistemas de
contato entre cerrado e floresta Amazônica. Ali vi-
vem tribos indígenas como a dos Uru-Eu-Wau-Wau.

b) da Serra do Divisor, que mantém ecossistemas,
como florestas tropicais abertas e florestas de pal-
meiras, em área de elevada pluviosidade.

c) da Serra da Bocaina, que abriga rica fauna e faixas
de floresta tropical pluvial atlântica em área de
superfícies elevadas, formadas por rochas cristali-
nas.

d) de Ubajara, com vegetação de caatinga, cerrado e
mata Atlântica. Protege também grutas de rara
beleza que afloram em rochas calcárias.

e) do Jaú, maior área de preservação do país, criada
para conservar um denso maciço de vegetação de
floresta Amazônica e sua fauna riquíssima.

Resolução

O Parque Nacional da Serra da Bocaina, situada em
região próxima ao Vale do Paraíba do Sul, com frontei-
ra entre SP e RJ, integra a unidade do relevo dos Pla-
naltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste; formada
por estrutura cristalina do núcleo atlântico, com clima
tropical de altitude, vegetação caracterizada como
Mata Tropical Atlântica e domínio morfoclimático dos
“mares de morros florestados”. Por ser bastante re-
presentativo do bioma da Mata Tropical Atlântica, tor-
nou-se área de conservação ambiental, onde a explo-
ração só pode ser efetivada a partir do manejo contro-
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lado, e a visitação pública é permitida para fins de edu-
cação ambiental.

a
Considere os textos apresentados abaixo.

Região I – A década de 70 marca uma profunda trans-
formação nas estruturas de pequenas propriedades
familiares, em função tanto do esgotamento dos es-
paços rurais pioneiros, já inteiramente ocupados, quan-
to da forte concentração da propriedade da terra ocor-
rida com o avanço das áreas sojicultoras altamente
mecanizadas.

Região II – O predomínio de latifúndios pecuaristas, do
tipo extensivo, a progressiva ocupação das áreas de
cerrado pela moderna agricultura mecanizada de grãos
tendem a reforçar a tradicional estrutura de grandes
propriedades poupadoras da mão-de-obra existente na
região.

Os textos referem-se a processos que, no Brasil, pro-
vocaram o êxodo rural e conseqüente aumento de
população urbana nas regiões I e II, que são, respecti-
vamente:

a) Sul e Centro-Oeste. b) Sul e Sudeste.

c) Centro-Oeste e Norte. d) Sudeste e Norte.

e) Norte e Nordeste.

Resolução

Enquanto na região I, Sul, evoluía-se da pequena pro-
priedade para o latifúndio, concentrando-se a terra; no
Centro-Oeste, manteve-se o latifúndio, que passou a
contar, além da criação do gado, com o avanço da soji-
cultura, o que já havia se sucedido no Sul. A concen-
tração de terras no Sul e a mecanização da lavoura, em
ambos os casos, contribuíram para o aumento do
êxodo rural.
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b
O Azerbaijão é conhecido atualmente como o novo
Kuwait. Com o Cazaquistão e o Turcomenistão, possui
mais petróleo que o Golfo Pérsico. A fronteira das
regiões produtoras de petróleo está se deslocando
para a Ásia Central.
Nelson Bacic Olic. In
www.comciencia.br/reportagens/petroleo.

Na Ásia Central, as cobiçadas reservas de petróleo
estão concentradas no(s):

a) Lago Baikal. b) Mar Cáspio.

c) Montes Urais. d) Bálcãs.

e) Mar Negro.

Resolução

A região do Mar Cáspio constitui o maior reservatório
de petróleo da Ásia Central, abrangendo terras do
Cáucaso e de novos países, Azerbaijão, Cazaquistão e
Turcomenistão, que surgiram com o fim da URSS em
1991. Na última década, é crescente a descoberta de
petróleo na região.
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b
Observe o gráfico abaixo.

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D),
Produto Interno Bruto (PIB) e população em diferentes
regiões do mundo, em 1998 (% dos totais mundiais).

Observatório das Ciências e das Técnicas -França, in O Estado de S.
Paulo, 10/03/2004.

Em relação aos dados apresentados, é correto afirmar
que, naquele período:

a) Apesar dos elevados investimentos em P& D, a
América do Norte e a América Latina tinham partici-
pação insignificante no PIB mundial.

b) Os investimentos em P & D da América do Norte
eram proporcionalmente maiores do que a sua parti-
cipação no PIB e na população mundial.

c) América Latina e os outros países do globo tiveram
uma participação importante nos investimentos
mundiais em P & D: se comparada às suas popula-
ções.

d) Três blocos principais dominavam o cenário de P &
D, a América do Norte, a Ásia industrial (liderada
pelo Japão) e a China.

e) A Ásia industrial e a Europa juntas responsabi-
lizavam-se, por mais da metade dos investimentos
em P & D.

Resolução
Nem tanto em relação ao PIB mundial, mas certamen-
te em relação ao investimento em P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento), a América do Norte apresenta um
percentual considerável, contando com cerca de 36%
do total. Na alternativa a, a América do Norte tem cerca
de um terço dos investimentos em P&D; na alternativa
c, tanto a América Latina quanto os outros países do
mundo possuem uma participação medíocre nos inves-
timentos em P&D; na alternativa d, a China possui uma
participação pequena no investimento em P&D; na
alternativa e, a Ásia industrial, com 25%, e a Europa,
com 24%, somam menos da metade dos investimen-
tos em P&D. 
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d
O “ciclone Catarina” dividiu opiniões de estudiosos do
clima, por ser atípico no Brasil.

O Estado de S. Paulo, 29/03/2004. Clima, p. C3.

A respeito desse fenômeno, considere as caracte-
rísticas abaixo, para responder corretamente à ques-
tão.

I) Forma-se em regiões do oceano onde a água é mais
fria.

II) Forma-se em regiões onde a temperatura da água é
mais elevada.

III) Os ventos são muito fortes, sempre acima de
200km/h.

IV) É um fenômeno devastador, quando atinge as cos-
tas marítimas.

V) Os ventos têm sentido anti-horário, da superfície às
camadas mais elevadas.

São consideradas características dos ciclones extratro-
picais, apenas:

a) I e II. b) II e III. c) III e IV.

d) IV e V. e) I e V.

Resolução

O chamado “ciclone Catarina” constitui um fenômeno
atípico em termos climáticos, pois é mais comum nas
zonas equatoriais e ocorreu nas áreas subtropicais do
Sul do Brasil. Trata-se de um fenômeno independente
da temperatura das águas, quentes ou frias, rela-
cionado a uma área de baixa pressão atmosférica. Ao
atingir a costa brasileira, entre o sul de Santa Catarina
e o nordeste do Rio Grande do Sul, o “ciclone” já che-
gou enfraquecido, com velocidades entre 90km/h e
150km/h; mesmo assim, os estragos causados foram
consideráveis, com a morte de pelo menos uma pes-
soa. No hemisfério sul, devido ao efeito Coriolis, o
ciclone observado por imagens de satélite possui sen-
tido horário, porém, observado da superfície para as
camadas superiores, possui sentido anti-horário.
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b
Águas oceânicas com alto índice de poluição, em
breve poderão ser mais prejudiciais para a vida marinha
que a pesca predatória, segundo estudo divulgado
nesta segunda-feira pelo Programa da ONU para o
Meio Ambiente (Unep, na sigla em inglês). A entidade
afirma que o excesso de nutrientes levados ao mar
pelas águas dos rios está formando "zonas mortas" nos
oceanos, pois estimula a reprodução excessiva das
algas.
Adaptado de www1.folha.uol.com.br/folha/bbc

Dentre os contribuintes para a geração do excesso de
nutrientes nos oceanos, é possível destacar:

a) As mudanças nas correntes marítimas, deslocando
a poluição das áreas litorâneas para as águas oceâ-
nicas profundas.

b) A atividade agrícola, na forma de adubos, fertilizan-
tes, resíduos de animais e vegetais carreados pelos
rios.

c) O lançamento de dejetos pelos navios, em especial
nas áreas litorâneas de crescente interesse turístico.

d) Os movimentos ecológicos, que têm obtido êxito
em suas campanhas pela proteção de espécies
marinhas ameaçadas.

e) Os constantes derrames de petróleo, cuja origem
fóssil possibilita a entrada na cadeia alimentar do
plâncton.

Resolução

Os nutrientes que, jogados ao mar em excesso, pro-
vocam sérios danos ao meio ambiente marinho são
subproduto das atividades humanas, sobretudo da
agricultura, e são levados aos oceanos pelo escoa-
mento fluvial.
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a
Tentativas de criar novos sistemas de projeção ainda
não conseguiram imporse, a exemplo desta que
aumenta visivelmente as zonas localizadas nas proxi-
midades do Equador, tirando assim das zonas tempe-
radas a pecha da arrogância. Nessa projeção, o com-
primento original da África passa de 8.013,6 km para
10.622,3 e a imagem tradicional do continente fica
quase irreconhecível.
Adaptado de Dreyer-Eimbcke, Oswald. O descobrimento da Terra.
São Paulo : Melhoramentos, Edusp, 1992, p.38-39.

Assinale a alternativa que contém a projeção men-
cionada no texto:
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Resolução
As projeções de Miller, Gall e Mercator são cilíndricas
e, portanto, deformam as áreas mais afastadas do
Equador, o que gera a deformação das áreas de maior
latitude, conferindo à Europa, por exemplo, maior
dimensão.
A projeção Azimuntal Equidistante, equivalente a alter-
nativa c, tem o Pólo Norte na porção central do mapa.
Afastando-se do centro, ampliam-se as deformações.
Neste caso, o Equador situa-se na periferia extrema da
representação – que equivale à sua parte mais defor-
mada.
A projeção de Peters, criada na década de 1970, pro-
cura representar os países mantendo a proporção
entre suas superfícies, fazendo com que a Europa – de
dimensões reduzidas – fique verdadeiramente menor
em relação a outras porções do planeta.

FFFF GGGG VVVV     (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee )))) ----     MMMM aaaa iiii oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

Comentário de Geografia

A prova de Geografia da prova do vestibular da
FGV procurou abranger o programa do Ensino Médio,
com questões objetivas e atuais, valorizando o preparo
relativo a conceitos por parte dos candidatos.

Avaliou a capacidade dos vestibulandos de analisar
temas atuais. A parte cartográfica foi relativamente
limitada, embora fossem freqüentes os recursos como
gráficos, tabelas e textos.
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