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1ª Parte  – Questões de 

Múltipla Escolha

Biologia

b 
Em nosso intestino delgado, as moléculas de DNA (áci-
do desoxirribonucléico) presentes no alimento são di-
geridas e originam
a) apenas aminoácidos.
b) fosfato, glicídio e bases nitrogenadas.
c) glicídio, bases nitrogenadas e aminoácidos.
d) RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossô-

mico.
e) átomos livres, de carbono, nitrogênio, oxigênio, hi-

drogênio e fósforo.

Resolução

Da digestão do DNA resultam os seus constituintes
fundamentais, conhecidos como nucleotídeos e for-
mados por fosfato, glicídio e bases nitrogenadas.

e
Ao compararmos células somáticas de diferentes teci-
dos do corpo de uma pessoa, encontraremos: 

conjuntos de conjuntos de conjuntos de
cromossomos moléculas de DNA genes em atividade
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a) diferentes diferentes idênticos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

b) diferentes idênticos diferentes
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) idênticos idênticos idênticos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

d) idênticos diferentes idênticos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

e) idênticos idênticos diferentes
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Resolução

Nos diferentes tecidos de uma pessoa encontramos o
mesmo cariótipo (conjunto de cromossomos) e o
mesmo genoma (conjunto de moléculas de DNA), mas
diferentes genes em atividade.

c
Considere as seguintes características da espécie
Homo sapiens:
I. ausência de cauda.
II. presença de vértebras.
III. coração com quatro cavidades.
IV. endotermia (homotermia).
A ordem cronológica mais provável de ocorrência des-
ses eventos ao longo da história evolutiva dos cor-
dados foi:
a) I, II, III e IV. b) I, III, II e IV. c) II, III, IV e I.
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d) II, IV, I e III. e) III, IV, II e I.

Resolução

Na história evolutiva dos cordados, a seqüência pro-
vável das características do Homo sapiens citadas é:
1 – Presença de vertebras.
2 – Coração com quatro cavidades.
3 – Endotermia.
4 – Ausência de cauda.

b
Qual das alternativas apresenta, corretamente, uma
distinção entre pteridófitas e gimnospermas?

Características Pteridófitas Gimnospermas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a) Meiose apresentam não apresentam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) Semente não apresentam apresentam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) Xilema e floema não apresentam apresentam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) Dominância da não apresentam apresentam
geração diplóide
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alternância de

e) gerações haplóide apresentam não apresentam
e diplóide
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Resolução

Pteridófitas e Gimnospermas são plantas traqueófitas
(vasculares). Apresentam meiose espórica e alternân-
cia de gerações na qual o esporófito é dominante e o
gametófito transitório. As diferenças entre elas resi-
dem na formação de flores e sementes nas gimnos-
permas e na ausência dessas estruturas nas pteridófi-
tas.

a
Uma pessoa vegetariana estrita e que nunca teve con-
tato com água onde vivem caramujos foi diagnosticada
como portadora de larvas de tênia encistadas em seu
cérebro.
Isso é
a) possível, pois se pode adquirir esse parasita pela

ingestão de seus ovos e, nesse caso, as larvas origi-
nam cisticercos no cérebro.

b) possível, pois as larvas infectantes desse parasita
desenvolvem-se no solo e penetram ativamente
através da pele.

c) possível, pois esse parasita é transmitido por inse-
tos portadores de larvas infectantes.

d) pouco provável, pois só se adquire esse parasita
pela ingestão de carne contendo larvas encistadas
(cisticercos).

e) pouco provável, pois as larvas infectantes desse pa-
rasita desenvolvem-se em caramujos aquáticos.

Resolução

A cisticercose ocorre quando uma pessoa ingere ovos
da Taenia solium. Esses ovos são encontrados na água
contaminada, que, no exemplo da questão, foi utilizada
na rega das verduras.
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d
Se um músculo da perna de uma rã for dissecado e
mantido em uma solução isotônica em recipiente her-
meticamente fechado, o músculo é capaz de se con-
trair algumas vezes quando estimulado, mas logo
deixa de responder aos estímulos.
No entanto, se a solução for arejada, o músculo read-
quire a capacidade de se contrair quando estimulado.
A explicação para o fenômeno é que o ar fornece o gás
a) nitrogênio, necessário à transmissão do impulso

nervoso ao músculo.
b) nitrogênio, necessário à síntese dos aminoácidos

componentes da miosina.
c) oxigênio, necessário à oxidação da miosina e da acti-

na que se unem na contração.
d) oxigênio, necessário à respiração celular da qual pro-

vém a energia para a contração.
e) carbônico, necessário à oxidação do ácido lático acu-

mulado nas fibras musculares.

Resolução

O arejamento da solução onde se encontra o músculo
dissecado da rã permite maior oxigenação e, conse-
qüentemente, maior produção de energia, capaz de
manter a contratilidade muscular por um período maior
de tempo.

d
Doses intensas de radiação ionizante podem danificar
a medula óssea e tornar uma pessoa anêmica. Nesse
caso, a razão da anemia é que a medula óssea
a) é a fonte do iodo necessário à síntese da hemo-

globina.
b) é a fonte do ferro necessário à síntese da hemoglo-

bina.
c) é a fonte dos aminoácidos essenciais para a síntese

dos anticorpos.
d) contém as células tronco que se diferenciam em he-

mácias.
e) contém as células tronco que se diferenciam em

pla-quetas.

Resolução

A medula óssea possui o tecido hematopoético, onde
são encontradas células totipotentes (tronco) produto-
ras de hemácias.

c
Um pesquisador verificou que o núcleo celular dos
óvulos de uma certa espécie de formiga tem 4 cromos-
somos e uma quantidade X de DNA. Considerando-se
que os machos de formiga desenvolvem-se por parte-
nogênese e são haplóides, que quantidade de DNA e
de cromossomos se espera encontrar no núcleo dos
espermatozóides dessa espécie?
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a) 2X de DNA e 8 cromossomos.
b) 2X de DNA e 4 cromossomos.
c) X de DNA e 4 cromossomos.
d) X de DNA e 2 cromossomos.
e) 1/2 X de DNA e 2 cromossomos.

Resolução

O macho das formigas é partenogenético e haplóide.
Produz espermatozóides por mitose e, por este mo-
tivo, esses gametas conterão 4 cromossomos, eqüi-
valentes a uma quantidade x de DNA, como o gameta
feminino dessa espécie.

a
No final da década de 1970, foram descobertas comu-
nidades biológicas vivendo no fundo dos oceanos, em
profundidades de 2,5 mil metros, próximo a fendas por
onde extravasa magma quente que superaquece a
água ao redor. Essas comunidades são formadas prin-
cipalmente por bactérias que obtêm energia pela oxi-
dação de H2S formado nas fendas e por animais que
se nutrem delas. Entre os animais dessas comunida-
des, estão vermes tubulares gigantescos, com mais
de 1 metro de comprimento, que se nutrem às custas
de bactérias quimiossintetizantes que vivem como
simbiontes dentro de seus corpos.
Nessas comunidades submarinas, as bactérias que ob-
têm energia pela oxidação de H2S e os vermes gigan-
tes mencionados no texto atuam, respectivamente,
como
a) produtores e consumidores primários.
b) produtores e decompositores.
c) consumidores primários e consumidores secundá-

rios.
d) decompositores e produtores.
e) decompositores e consumidores primários.

Resolução

As bactérias que utilizam o H2S como fonte de energia
são produtoras, isto é, autótrofas quimiossintetizantes.
Os vermes nutrem-se de bactérias quimiossintetizan-
tes, comportando-se como consumidores primários.

e
O segmento de DNA humano que contém informação
para a síntese da enzima pepsina é um
a) cariótipo. b) cromossomo. c) códon.
d) genoma. e) gene.

Resolução

O segmento de DNA humano que contém a infor-
mação para a síntese da enzima (proteína) é um gene.

Os vetores da malária são dípteros do gênero
Anopheles.
a) Um anófele adulto, que pela primeira vez em sua
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vida pica uma pessoa, pode transmitir-lhe malária?
Por quê?

b) Considerando o ciclo de vida dos insetos transmis-
sores da malária e o tipo de ambiente em que as
fases larvais ocorrem, proponha uma medida de pre-
venção da doença.

Resolução

a) Não. O mosquito anófele só poderá transmitir o pro-
tozoário causador da malária após tê-lo adquirido su-
gando o sangue de uma pessoa infectada pelo para-
sita.

b) A malária, bem como outras doenças transmitidas
por mosquitos, como a dengue, a febre amarela, a
filariose e a leishmaniose, pode ser evitada através
das seguintes medidas profiláticas:
– uso de inseticidas;
– utilização de telas e mosquiteiros nas residências;
– evitar água limpa estagnada onde se desenvolvem

as larvas dos mosquitos;
– controle biológico em grandes reservatórios de

água com peixes larvófagos;
– evitar desmatamentos.

Sobre flores, responda:
a) As flores coloridas das angiospermas são interpre-

tadas como uma aquisição evolutiva que aumenta a
eficiência da reprodução sexuada. De que modo isso
ocorre?

b) Que fator ambiental contribui para a reprodução se-
xuada de flores não coloridas, como as do capim?

Resolução

a) As flores coloridas das angiospermas atraem os
agentes polinizadores representados por insetos e
pássaros. Esses animais promovem a polinização, a
fecundação cruzada e a variação genética das plan-
tas.

b) As flores não coloridas das gramíneas são poliniza-
das pelo vento.

Considere os seguintes componentes do sistema di-
gestório humano, em ordem alfabética: ânus, boca,
esôfago, estômago, fígado, glândulas salivares, intes-
tino delgado, intestino grosso e pâncreas.
a) Durante seu trajeto pelo sistema digestório, o ali-

mento passa pelo interior de quais desses com-
ponentes e em  que seqüência?

b) De que modo o fígado participa da digestão dos ali-
mentos?

Resolução

a) O alimento passa, na seqüência, pelos seguintes ór-
gãos do aparelho digestório humano: 

Boca → Esôfago → Estômago → Intestino delgado
→ Intestino grosso → Ânus.
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b) O fígado, através da produção da bile, promove a
emulsificação das gorduras, facilitando a ação das
enzimas digestórias produzidas no pâncreas e intes-
tino delgado que digerem os lipídeos.

A moderna teoria da evolução admite que a fonte pri-
mária da variabilidade dos seres vivos é a mutação
gênica.
a) Como se pode definir mutação gênica em termos

moleculares?
b) Por que mutações em células germinativas são mais

importantes para a espécie do que aquelas que
ocor-rem em outras células do corpo?

Resolução

a) A mutação gênica é uma alteração na seqüência de
bases do DNA.

b) Porque, através das células germinativas, as muta-
ções passam para os gametas e, conseqüentemen-
te, afetam as próximas gerações.

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo (29.09.2002),
I. Raw, P. Buss, E. Camargo e A. Homma afirmam:
Vacinas são usadas para prevenir doenças infecciosas.
Soros são usados, junto de outras medidas, para con-
trolar as doenças que não puderam ser prevenidas.
a) De que modo as vacinas previnem doenças?
b) De que modo os soros controlam doenças que não

puderam ser prevenidas?

Resolução

a) As vacinas contêm antígenos, substâncias que esti-
mulam o sistema imunológico para a produção de
anticorpos específicos.

b) Os soros possuem anticorpos específicos que apre-
sentam um efeito terapêutico.
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Comentário

A prova apresentou assuntos clássicos da
Biologia, amplamente discutidos no conteúdo aborda-
do pelo Ensino Médio.

A questões foram bem elaboradas, com enuncia-
dos claros, permitindo selecionar os candidatos melhor
preparados.
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1ª Parte  – Questões de 

Múltipla Escolha

Física

c
A figura mostra a trajetória do asteróide 2002 NY40
obtida no dia 18 de agosto de 2002, no hemisfério nor-
te.

(Fonte: Nasa)

Nesse dia, às 09:00 UT (Universal Time), o 2002 NY40
atingia a sua aproximação máxima da Terra. Sabe-se
que nesse momento o asteróide passou a cerca de 
5,3 . 108 m da Terra com um deslocamento angular,
medido da Terra, de 4,0 . 10–5 rad/s. Pode-se afirmar
que, nesse momento, a velocidade do asteróide foi,
em m/s, aproximadamente de
a) 7,5.10–14 b) 4,0.10–4 c) 2,1.104

d) 5,3.105 e) 1,4.1013

Resolução

Estando o asteróide passando a uma distância r da
Terra, com velocidade angular ω, sua velocidade linear
é dada por

V = ω . r

V = 4,0 . 105 . 5,3 . 108 (m/s)

Observação: no texto, a velocidade angular do asteróide
foi erroneamente chamada de deslocamento angular.

e12

V ≅ 2,1 . 104 m/s

11
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O joão-teimoso é um bone-
co que, deslocado de sua
posição de equilíbrio, sem-
pre volta a ficar em pé. Su-
ponha que uma criança
segure um joão-teimoso na
posição da figura e logo em 

seguida o solte, sobre uma superfície horizontal.
Assinale a alternativa que melhor representa o esque-
ma das forças que, com exceção das forças de atrito,
atuam sobre o joão-teimoso deitado, imediatamente
após ser solto pela criança.

Resolução

As forças que agem no joão-teimoso, nesse caso, são
duas: o seu peso 

→
P, aplicado no CG (centro de gravi-

dade) e a força de reação normal do apoio, 
→
FN. Ocorre

que o CG do joão-teimoso situa-se próximo de sua ba-
se, o que explica o seu funcionamento. Assim, a força
peso produz um torque em relação ao ponto de apoio,
fazendo com que ele gire no sentido anti-horário, res-
taurando a sua posição inicial.

b
De acordo com publicação médica especializada, uma
pessoa caminhando à velocidade constante de 3,2km/h
numa pista plana horizontal consome, em média, 240
kcal em uma hora. Adotando 1,0 kcal = 4 200 J, pode-se
afirmar que a potência desenvolvida pelo organismo e a

13
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força motriz exercida pelo solo, por meio do atrito, sobre
os pés dessa pessoa valem, em média, aproxima-
damente,
a) 280 W e 0 N. b) 280 W e 315 N.
c) 1 400 W e 175 N. d) 1 400 W e 300 N.
e) 2 000 W e 300 N.

Resolução

Temos:
V = 3,2 km/h = 0,89 m/s

En = 240 kcal = 240 x 4200 (J) ≅ 1,0 x 106J

∆t = 1,0 h = 3600 s = 3,6 x 103s

A potência desenvolvida pelo organismo vale:

Pot = = ⇒ 

Sendo, em um dado instante:

Pot = F . V ⇒ F = 

F = ⇒ 

a
No bebedouro doméstico representado na figura, a
água do garrafão virado para baixo, de boca aberta, não
vaza para o recipiente onde ele se apóia, devido à pres-
são atmosférica.

Cada vez que a torneirinha desse reci-
piente é aberta, há um momentâneo
desequilíbrio de pressões, que permi-
te a saída de água do bebedouro e a
entrada de ar no garrafão, mas que
logo se restabelece, assim que a tor-
neirinha é fechada.
Supondo constante a pressão at-
mosférica, pode-se afirmar que entre
duas situações de equilíbrio em que o
nível da água no garrafão diminui, a
pressão do ar nele aprisionado

a) aumenta, porque a altura da água contida no garra-
fão diminui.

b) aumenta, porque o volume do ar contido no garrafão
aumenta.

c) permanece constante, porque ela deve igualar-se
sempre à pressão atmosférica externa.

d) diminui, porque a altura da água contida no garrafão
diminui.

e) diminui, porque o volume do ar contido no garrafão
aumenta.

Resolução

14

F = 315 N280 W–––––––––
0,89 m/s

Pot
––––

V

Pot = 280 W
1,0 x 106 J

––––––––––––
3,6 x 103 s

En––––
∆t
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Sendo µ a densidade da água e g o módulo da ace-
leração da gravidade e considerando-se os pontos A e
B, podemos igualar suas pressões, então:

PA = PB

Par + µgh = Patmosférica

Como a altura h diminui, a pressão do ar (Par) aumen-
ta, pois a pressão atmosférica é constante.

d
Quando se coloca ao sol um copo com água fria, as
temperaturas da água e do copo aumentam. Isso ocor-
re principalmente por causa do calor proveniente do
Sol, que é transmitido à água e ao copo, por
a) condução, e as temperaturas de ambos sobem até

que a água entre em ebulição.
b) condução, e as temperaturas de ambos sobem con-

tinuamente enquanto a água e o copo continuarem
ao sol.

c) convecção, e as temperaturas de ambos sobem até
que o copo e a água entrem em equilíbrio térmico
com o ambiente.

d) irradiação, e as temperaturas de ambos sobem até
que o calor absorvido seja igual ao calor por eles
emitido.

e) irradiação, e as temperaturas de ambos sobem con-
tinuamente enquanto a água e o copo continuarem
a absorver calor proveniente do sol.

Resolução

O sistema copo-água se aquece, principalmente, devi-
do ao calor recebido do Sol, por irradiação. O sistema
também perde calor para o ambiente, por irradiação,
em quantidade crescente com a sua temperatura.
Assim, o sistema se aquece até atingir uma tem-
peratura em que a quantidade de calor absorvido se
iguala à quantidade de calor irradiado.

c
Uma criança observa um passarinho com um peris-
cópio composto de dois espelhos planos E, paralelos e
inclinados de 45°, como está representado na figura. O
ponto O representa o olho da criança e P o passarinho.

16
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Pode-se afirmar que a imagem do passarinho vista pela
criança, por meio desse periscópio, está localizada no
ponto
a) P. b) Q. c) R. d) S. e) T.

Resolução

O ponto P’ é  a imagem de P formada pelo espelho
superior E1. Esta imagem (P’) atua como objeto para o
segundo espelho (inferior) E2. Por simetria, em relação
a E2, obtém-se a imagem de P’, formada em R.

d
Quando se olha a luz branca de uma lâmpada incandes-
cente ou fluorescente, refletida por um CD, pode-se
ver o espectro contínuo de cores que compõem essa
luz. Esse efeito ocorre nos CDs devido à
a) difração dos raios refratados nos sulcos do CD, que

funcionam como uma rede de interferência.
b) polarização dos raios refletidos nos sulcos do CD,

que funcionam como um polarizador.
c) reflexão dos raios refratados nos sulcos do CD, que

funcionam como um prisma.
d) interferência dos raios refletidos nos sulcos do CD,

que funcionam como uma rede de difração.
e) refração dos raios refletidos nos sulcos do CD, que

funcionam como uma rede de prismas.

17
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Resolução

A luz branca é composta pela superposição de todas as
cores. Ao incidir em um sulco da superfície do CD,
uma dada cor pode sofrer interferência construtiva
devido à diferença de percurso dos raios luminosos,
enquanto as demais cores podem sofrer interferência
destrutiva, anulando-se para o observador, o que resul-
ta nas cores vistas.

e
Um livro de ciências ensina a fazer um microscópio
simples com uma lente de glicerina. Para isso, com um
furador de papel, faz-se um furo circular num pedaço
de folha fina de plástico que, em seguida, é apoiada
sobre uma lâmina de vidro. Depois, pingam-se uma ou
mais gotas de glicerina, que preenchem a cavidade for-
mada pelo furo, que se torna a base de uma lente líqui-
da praticamente semi-esférica. Sabendo que o índice
de refração absoluto da glicerina é 1,5 e que o diâme-
tro do furo é 5,0 mm, pode-se afirmar que a vergência
dessa lente é de, aproximadamente,
a) +10 di. b) –20 di. c) +50 di.
d) –150 di. e) +200 di.

Resolução

A gota forma sobre o furo uma lente plano-convexa
com raio de curvatura R de 2,5 . 10–3m. Da equação de
Halley para lentes esféricas delgadas, temos:

V = 

V = (di)

V = 200di

1
–––––––––
2,5 . 10–3

1,5(––– – 1)1,0

1(–––)R
n’(––– – 1)n

18
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b
Na associação da figura, L1, L2 e L3 são lâmpadas idên-
ticas de valores nominais 5,0 W; 12 V. A fonte de ten-
são contínua tem valores nominais 20 W; 12 V.

Ao ligar a chave C, observa-se que
a) todas as lâmpadas brilham com a mesma intensi-

dade.
b) L2 e L3 têm o mesmo brilho, menos intenso do que

o brilho de L1.
c) L2 e L3 têm o mesmo brilho, mais intenso do que o

brilho de L1.
d) L1, L2 e L3 têm brilhos de intensidades decres-

centes, nessa ordem.
e) L1, L2 e L3 têm brilhos de intensidades crescentes,

nessa ordem.

Resolução

As três lâmpadas possuem a mesma resistência elé-
trica. Logo, temos a seguinte distribuição de correntes:

As lâmpadas L2 e L3 são percorridas por correntes de
mesma intensidade (i/2) e dissipam a mesma potência.
Portanto, têm o mesmo brilho. A lâmpada L1 é per-
corrida por corrente mais intensa (i) e, portanto, brilha
mais. Logo, L2 e L3 têm o mesmo brilho e menos
intenso que o brilho de L1. Note que os brilhos das três
lâmpadas são inferiores a seus brilhos normais.

a
A figura representa um solenóide, sem núcleo, fixo a
uma mesa horizontal. Em frente a esse solenóide está
colocado um ímã preso a um carrinho que se pode mo-
ver facilmente sobre essa mesa, em qualquer direção.
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Estando o carrinho em repouso, o solenóide é ligado à
uma fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma
corrente contínua cujo sentido está indicado pelas
setas na figura. Assim, é gerado no solenóide um
campo magnético que atua sobre o ímã e tende a
mover o carrinho
a) aproximando-o do solenóide.
b) afastando-o do solenóide.
c) de forma oscilante, aproximando-o e afastando-o do

solenóide.
d) lateralmente, para dentro do plano da figura.
e) lateralmente, para fora do plano da figura.

Resolução

Usando a regra da mão direita, determinamos o sen-
tido do campo magnético no interior do solenóide: da
esquerda para a direita.
Assim, temos do lado esquerdo do solenóide um pólo
sul e do lado direito um pólo norte. Deste modo, o
pólo N do ímã é atraído pelo pólo S do solenóide e o
carrinho tende a mover-se para a direita, aproximando-
se do solenóide.

2ª Parte – Questões Discursivas

Física

Um caixote está em repouso, apoiado sobre a carroce-
ria de um caminhão que percorre com velocidade
constante um trecho plano, retilíneo e horizontal de
uma estrada. Por alguns instantes, ainda nesse trecho
de estrada, devido a uma alteração no movimento do
caminhão, o caixote, apesar do atrito com a carroceria,
escorrega para trás, mantendo-se porém na mesma
direção da estrada.
a) O que mudou no movimento do caminhão durante o

escorregamento do caixote: acelerou, freou ou
mudou de direção? Justifique.

b) Represente esquematicamente, no caderno de res-
postas, o caixote apoiado na carroceria e as forças
que atuam sobre o caixote antes (I) e durante (II) o
seu escorregamento, considerando um referencial
inercial fixado na estrada. Em cada esquema, in-
dique com uma seta o sentido do movimento do
caminhão e nomeie todas as forças representadas.

Resolução

a) Acelerou, porém manteve-se na mesma direção.
Devido à inércia do caixote, ele tende a manter-se
em movimento retilíneo e uniforme em relação à
estrada. Assim, se o caminhão acelera, sua car-
roceria tem um deslocamento maior que o caixote

36

UUUUFFFFSSSSCCCCaaaarrrr     ----     JJJJaaaannnneeee iiii rrrroooo////2222000000003333



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

e, relativamente a ela, o caixote escorrega para trás.
b) 

→
N: força normal de apoio

→
P: peso do caixote

→
Fat: força de atrito na base do caixote (sentido
oposto ao seu deslisamento)

Obs.: As forças de atrito e normal são componentes da
força resultante que a carroceria aplica no caixote.

No filme Armageddon, para salvar a Terra do impacto
de um gigantesco asteróide, a NASA envia a esse aste-
róide um grupo de perfuradores de petróleo. Lá, sem
nenhuma experiência em atividades no espaço, traba-
lhando na superfície do asteróide como se estivessem
na superfície da Terra, esses trabalhadores perfuram
um poço no fundo do qual colocam um artefato nuclear
de 9,0 megatons (cerca de 4,0.1014 J). A explosão
desse artefato dividiu o asteróide em duas metades de
igual massa que, em relação ao asteróide, se desloca-
ram perpendicularmente à trajetória inicial de colisão,
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livrando a Terra do catastrófico impacto.
A partir de outras informações fornecidas no filme e
admitindo-se o asteróide esférico, é possível concluir
que o seu raio seria de 6,5.105 m, a sua massa de
6,0.1021 kg e cada uma das metades em que ele se
dividiu na explosão deveria ter adquirido velocidade ini-
cial mínima de 2,1.103 m/s, em relação ao centro de
massa do asteróide, para que elas também não atin-
gissem a Terra.
a) Qual seria a aceleração da gravidade na superfície

desse asteróide? O valor obtido está de acordo com
o que descrevemos do filme? Justifique.
Dado: constante da gravitação universal, 

G = 6,7.10–11 N . m2/kg2.
b) A energia do artefato nuclear utilizado tinha o valor

suficiente para separar o asteróide em duas meta-
des e dar a elas a velocidade inicial necessária para
livrar a Terra do choque? Justifique.

Resolução

a) O módulo da aceleração da gravidade na superfície
de uma esfera homogênea é dado por:

g = G 

em que M é a sua massa e R o seu raio. Então:

g = 6,7 . 10–11

O valor obtido é aproximadamente um décimo do
módulo da aceleração da gravidade na superfície da
Terra, então não está de acordo com o que foi des-
crito no filme, pois o grupo de perfuradores não
poderia trabalhar como se estivesse na Terra.

b) Em relação ao centro de massa do asteróide, a ener-
gia cinética adquirida pelos fragmentos logo após a
explosão é dada por:

Ec = 2 

Ec = 2 

Como a energia proveniente do artefato nuclear utili-
zado é de apenas 4,0 . 1014J, concluímos que tal
artefato não tinha energia suficiente para separar o
asteróide e fornecer a velocidade inicial necessária
aos fragmentos para livrar a Terra do choque.

Ec ≅ 1,3 . 1028J

3,0 . 1021 . (2,1 . 103)2(–––––––––––––––––––––)2

mV 2(–––––)2

m
g = 0,95 ––––

s2

)m
––––
s2(6,0 . 1021

–––––––––––
(6,5 . 105)2

M
–––
R2
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O gráfico mostra um ciclo de um fascinante fenômeno
cuja explicação ainda desafia a física, a sonolumines-
cência: o volume de uma bolha de gás imersa num flui-
do é drasticamente reduzido devido à ação de uma
onda sonora que se propaga nesse fluido e, ao atingir
seu valor mínimo, a bolha emite um flash de luz. Logo
em seguida, o volume da bolha oscila ligeiramente e o
ciclo recomeça. Cada ciclo dá origem a um flash de
alguns picossegundos – os ciclos podem-se repetir
muitas vezes, permitindo a observação do fenômeno
durante alguns minutos.

(Adaptado de www.dawnlink.ltd.uk/sl/report.html)

a) Determine, aproximadamente, a freqüência da onda
sonora que se propaga no fluido.

b) Durante a contração de volume, a pressão interna
do gás contido na bolha aumenta de 1,0.103 Pa para
2,0.108 Pa, quando o volume da bolha chega a seu
valor mínimo, de cerca de 1,0.10–12 m3. Essa con-
tração é adiabática ou isotérmica? Justifique.

Resolução

a) A figura mostra que um ciclo completo da onda de-
mora aproximadamente 38 . 10–6 s. Para esse valor
do período da onda, temos:

f ≅ (Hz)

b) 1. Cálculo do volume inicial da bolha.

V0 = π R0
3

Do gráfico, R0 = 45 . 10– 6 m

V0 = π . (45 . 10– 6)3 (m3)

V0 ≅ 0,38 . 10–12 m3

2. Cálculo dos produtos pressão-volume inicial e
final:

4
–––
3

4
–––
3

f ≅ 26 kHz

1
–––––––––––
38 . 10–6 s
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P0V0 ≅ 1,0 . 103 . 0,38 . 10–12 (J)

P1V1 = 2,0 . 108 . 1,0 . 10–12 (J)

Como P0V0 ≠ P1V1, a transformação não é isotérmi-
ca.

Como a transformação se dá em um intervalo de
tempo muito pequeno, o gás praticamente não tem
tempo de trocar calor com o fluido, portanto a trans-
formação é adiabática.

No quarto de um estudante há uma lâmpada incan-
descente localizada no teto, sobre a sua mesa.
Deslocando uma lente convergente ao longo da verti-
cal que passa pelo filamento da lâmpada, do tampo da
mesa para cima, o estudante observa que é possível
obter a imagem nítida desse filamento, projetada
sobre a mesa, em duas alturas distintas. Sabendo que
a distância do filamento da lâmpada ao tampo da mesa
é de 1,5 m, que a distância focal da lente é de 0,24 m
e que o comprimento do filamento é de 12 mm, deter-
mine:
a) as alturas da lente em relação à mesa, nas quais

essas duas imagens nítidas são obtidas.
b) os comprimentos e as características das imagens

do filamento obtidas.

Resolução

a)

Sendo 1,5m a distância do filamento ao tampo da me-
sa, temos:

p + p’ = 1,5  a

39
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P0V0 ≅ 3,8 . 10–10 J
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De: = + ,

vem: = + b

De a: p = 1,5 – p’

Em b: = + 

= 

1,5 p’ – p’ 2 = 0,36

p’ 2 – 1,5 p’ + 0,36 = 0

p’ = 

p’ = 

e

b) De a, temos:
p + p’ = 1,5

Para p1’ = 1,2m:
p1 + 1,2 = 1,5
p1 = 0,3m

De: = – , vem: = – ⇒ 

Para p2’ = 0,3m:
p2 + 0,3 = 1,5
p2 = 1,2m

De: = – , vem:  = – ⇒ 

As imagens são reais, possuem comprimentos de
48mm e 3mm e são invertidas em relação ao obje-
to.

Respostas: a) 1,2m e 0,3m
b) 48mm e 3mm

imagens reais e invertidas

i2 = –3mm0,3
–––
1,2

i2–––
12

p’
––
p

i
––
o

i1 = –48mm1,2
–––
0,3

i1–––
12

p’
––
p

i
––
o

p2’ = 0,3m

p1’ = 1,2m

1,5 ± 0,9
–––––––––––

2

1,5 ± Ïwwwwwwwwww(1,5)2 – 4 . 0,36
––––––––––––––––––––––

2

1,5
––––––––––––
(1,5 – p’) . p’

1
––––
0,24

1
–––
p’

1
–––––––
1,5 – p’

1
––––
0,24

1
–––
p’

1
–––
p

1
––––
0,24

1
–––
p’

1
–––
p

1
–––

f
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A figura representa uma bússola situada 2,0 cm acima
de um fio condutor retilíneo, l, muito comprido. A agu-
lha está orientada na direção do campo magnético ter-
restre local e ambos, agulha e fio, são paralelos e estão
dispostos horizontalmente.

O fio é ligado a uma fonte de tensão contínua e passa
a ser percorrido por uma corrente elétrica contínua de
intensidade 3,0 A, no sentido sul-norte da Terra. Em
conseqüência, a agulha da bússola gira de um ângulo θ
em relação à direção inicial representada na figura.
a) Qual a intensidade do campo magnético gerado pelo

condutor, na altura onde se encontra a bússola e em
que sentido ocorre o deslocamento angular da agu-
lha: horário ou anti-horário? Justifique.
Dado: permeabilidade magnética do ar,

µ0 = 4π . 10–7 T . m/A.
b) Sabendo que a intensidade do campo magnético

terrestre no local é 6,0 . 10– 5 T, determine a tangen-
te do ângulo θ.

Resolução

a) A intensidade do campo magnético gerado pelo
condutor retilíneo percorrido por corrente é dada
por: 

B = .

Sendo µ0 = 4π . 10–7 , i = 3,0A e 

d = 2,0cm = 2,0 . 10–2m, vem:

B = (T) ⇒

Pela regra da mão direita, determinamos o sentido
de 

→
B gerado pela corrente: de oeste para leste. Lo-

go, o deslocamento angular da agulha é no sentido

horário.

B = 3,0 . 10–5T4π . 10–7 . 3,0
––––––––––––––
2π . 2,0 . 10–2

T . m
–––––

A

µ0i
––––
2πd
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b) Do esquema acima, temos:

tg θ = tg θ = 

Respostas: a) 3,0 . 10–5T e horário
b) 0,50

tg θ = 0,503,0 . 10–5
––––––––––
6,0 . 10–5

B
–––
BT
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1ª Parte  – Questões de 

Múltipla Escolha

Geografia

c
Organização das Nações Unidas realizou três impor-
tantes conferências sobre o meio ambiente: na Suécia,
em 1972; no Brasil, em 1992; na África do Sul, em
2002. 
Fazendo-se uma avaliação desses trinta anos, pode-se
afirmar que
a) os problemas ambientais ampliaram-se, apesar dos

países industrializados diminuírem muito o consumo
de produtos agropecuários.

b) os países de agricultura moderna deixaram de utili-
zar agrotóxicos para evitar problemas vividos pelos
países já industrializados.

c) aumentou a preocupação com o meio ambiente,
mas os países capitalistas não se dispõem a diminuir
a produção industrial e a modificar os padrões de
consumo.

d) os conflitos religiosos entre países ricos e pobres
são as causas da não obediência aos acordos assi-
nados nas conferências sobre meio ambiente.

e) os países pobres, em função da falta de educação
ambiental, são os principais responsáveis pelo
aumento dos problemas ambientais.

Resolução

A Rio +10, realizada em agosto de 2002 na África do
Sul, não obteve grandes resultados, pois muitos países
desenvolvidos ainda não assinaram o Protocolo de
Kyoto. Mas uma certeza temos: o mundo está mais
consciente dos seus problemas ambientais e o nasci-
mento de muitas ONGs do meio ambiente tem sido
uma vitória.

a
Avaliando o ataque aéreo aos EUA, em 2001, o soció-
logo Octávio Ianni afirmou:
Quando analisamos os acontecimentos de 11 de
setembro, precisamos resgatar o sentido de história.
Quando vistos isoladamente, os atentados perdem
vários significados e parecem coisa de um ‘bando de
fanáticos’... Mas, na realidade, os atentados foram
apenas um fato em uma cadeia muito complexa de
acontecimentos.

(Revista Ciência Hoje, setembro de 2002)

Assinale a alternativa que contém um fato que faz
parte desta complexa cadeia.
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a) Crescente interferência dos EUA na política interna
de outros países.

b) Aumento dos conflitos geopolíticos entre os EUA e
os novos países industriais.

c) Interesse dos EUA em explorar economicamente as
extensas terras do Afeganistão.

d) Competição entre os EUA e o Japão pelo domínio
geopolítico sobre a Ásia.

e) Interesse dos ex-países socialistas em dominar geo-
politicamente o mundo.

Resolução

Ao longo do século XX, os EUA foram aumentando a
interferência nos rumos políticos de outros países,
com o objetivo de sustentar os próprios interesses,
apoiar aliados, garantir os fluxos internacionais de
matéria-prima e capitais, ou ainda para inibir a expan-
são do socialismo. Citamos, como exemplos, a inter-
venção no Vietnã, na Guerra das Coréias, nos conflitos
do Golfo Pérsico e na criação do Estado de Israel.

d
Analisando os movimentos migratórios da população
brasileira na segunda metade do século XX, observa-se
a ocorrência de migrações internas do Nordeste para o
Sudeste, nas décadas de 50 a 70, e de migrações
internacionais do Brasil para o Japão, nas décadas de
80 e 90. Pode-se afirmar que esses movimentos se
relacionam, respectivamente, a:

Décadas de Décadas de
1950 a 1970 1980 e 1990

a) aumento do PIB participação brasileira
nacional em função da crescente no comércio
modernização agrícola internacional

b) fim da SUDENE e de sua ampliação do
atuação na solução dos comércio entre Brasil
problemas no Nordeste e Japão

c) diminuição do PIB aumento dos negócios
industrial do Nordeste internacionais em

função da globalização
d) aumento do PIB estagnação do PIB

nacional e crescimento nacional com aumento
do emprego industrial do desemprego

e) ações do governo estabilização do
coibindo as migrações mercado de trabalho
para o Sudeste japonês

Resolução

Nas décadas de 1950-1970, as migrações internas do
Nordeste para o Sudeste ocorreram em razão do
desenvolvimento urbano-industrial. Este acabou
ampliando as disparidades regionais, pois o Sudeste
apresentava melhores condições de crescimento eco-
nômico, como concentração de capitais, presença de
mercado consumidor e desenvolvido sistema de trans-
portes. Nas décadas de 1980 e 1990, as sucessivas cri-
ses econômicas, a inflação elevada, a estagnação de
vários setores e a automação de atividades gerando
desemprego diminuíram a perspectiva de oportunida-
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des no país. A opção pelo Japão deve-se à sua econo-
mia desenvolvida e aos melhores salários.

b
Observe o mapa.

O país destacado no mapa viveu cinco séculos de
domínio português e mais 25 anos de ocupação indo-
nésia, até a sua independência, definida por plebiscito,
em 1999. Após essa data, esteve sob intervenção da
ONU, que realizou a administração provisória do país
durante dois anos, obrigando a Indonésia a acatar a
autonomia política da nova repúbli-ca. Esses fatos
demonstram que
a) o confronto entre Portugal e Indonésia para manter

o domínio sobre esse país exigiu que a ONU inter-
viesse para garantir a opção socialista escolhida no
plebiscito.

b) permaneceram interesses colonialistas, durante o
século XX, mesmo que organismos supra-nacionais,
como a ONU, tenham sido criados para garantir a
autonomia política.

c) países pequenos e atrasados, quando obtêm inde-
pendência política, sempre ficam sob tutela da ONU,
que tem como principal objetivo ensiná-los a se
autogovernar. 

d) organismos supra-nacionais, como a ONU, defen-
dem a permanência de relações do tipo colonial,
desde que essas relações não impliquem em confli-
tos internacionais.

e) a ONU foi criada quando predominavam relações
coloniais, para defender o fim dessas relações entre
as nações, auxiliando a independência das colônias.

Resolução

A criação da ONU, após a Segunda Guerra Mundial,
teve como um dos principais objetivos a manutenção
da paz mundial. Dessa forma, o princípio do respeito à
autonomia política cumpriu o papel de conter possíveis
incursões expansionistas, um dos fatores que levaram
à ocorrência das duas grandes guerras mundiais (1914-
18 e 1939-45). Contundo, muitas vezes, os interesses
de grandes potências prevaleceram sobre o princípio
do respeito à autonomia política. O caso do Timor
Leste, ao qual se refere a questão, envolveu interes-
ses estratégicos dos EUA em ter o governo indonésio
como aliado durante a Guerra Fria, o que dificultou a
autonomia timorense, mesmo após a retirada de
Portugal. Tal situação favoreceu a ocupação indonésia
sobre o Timor Leste até meados da década de 1990. O
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fim da Guerra Fria e as decorrentes mudanças nos
interesses estratégicos dos EUA deram maior relevân-
cia ao princípio da autonomia política, fato que viabili-
zou a atuação da ONU no Timor Leste com o apoio das
principais potências mundiais.

e
O Brasil desenvolveu tecnologia capaz de transformar
a cana-de-açúcar em álcool combustível. Os veículos
que utilizam esse combustível poluem menos do que
aqueles que usam derivados de petróleo. Entretanto, a
produção do álcool como combustível gerou proble-
mas, dentre os quais se destacam:
a) a diminuição das pesquisas e da extração de gás

natural e de petróleo.
b) o aumento da população que vive no campo, por

causa da expansão da produção de cana.
c) o crescimento dos gastos, em dólares, com impor-

ta-ção de maquinário agrícola.
d) a diversidade agrícola, já que o cultivo de cana vem

associado ao de outros produtos.
e) a descarga incorreta do vinhoto, resíduo poluidor

proveniente da produção do álcool.
Resolução

A questão aborda o desenvolvimento de tecnologia
para a produção de álcool combustível a partir da déca-
da de 1970, devido ao choque internacional do pe-
tróleo. Ao lado desta nova alternativa, menos poluente,
surgiram problemas tais como a redução de áreas de
plantio de alimentos, o crescimento do trabalho tem-
porário, o avanço da monocultura e, recentemente
com a mecanização, a redução de empregos no setor.
A alternativa correta trata do problema ambiental do
resíduo da produção do álcool, o vinhoto, cujo destino,
apesar de adiantadas pesquisas para sua utilização,
ainda é o seu lançamento no ambiente sem trata-
mento.

a
Embora não tenha entrado em vigor, foi aprovada a co-
brança pelo uso de água em 180 municípios da bacia
do rio Paraíba do Sul. Antes, as taxas cobradas refe-
riam-se apenas ao tratamento e transporte da água.
Essa decisão reflete, ao mesmo tempo, uma preocu-
pação e uma visão presentes em nossa sociedade,
que são, respectivamente:

preocupação visão
a) a existência de sérios os elementos da natu-

problemas de quantidade reza são tratados como
e qualidade das águas recursos econômicos

b) antes que o rio fique po- a cobrança da água vai
luído, é preciso conter o propiciar educação am-
consumo de suas águas biental

c) as empresas de abasteci- a educação ambiental
mento de água têm que poderá diminuir o uso
ter lucros mais altos indiscriminado da água
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d) o desenvolvimento da a contenção da indus-
educação ambiental para trialização pode evitar
evitar escassez das águas poluição das águas

e) o governo tem que definir preservar as águas do
a política de cobrança pela rio Paraíba do Sul para
água uso hidrelétrico

Resolução

O Vale do Rio Paraíba do Sul, tanto em seu trecho pau-
lista, quanto em seu trecho fluminense, é uma área
marcada pela presença de parques industriais, que jun-
tos representam cerca de 11% da produção industrial
brasileira. Além disso, a crescente urbanização da
região, com importantes cidades como São José dos
Campos e Taubaté (SP) e Resende (RJ), tem levado ao
crescente consumo de água. Contudo, indústrias e
residências devolvem ao Rio Paraíba do Sul resíduos
industriais e esgotos, comprometendo a qualidade da
água, pior a cada dia, o que acarretará no futuro a invia-
bilização deste recurso natural para o uso econômico e
doméstico. A implantação da taxa pelo uso da água
reflete um tratamento dos elementos da natureza
como recurso econômico, pois à medida que a dispo-
nibilidade diminui e seu consumo aumenta, as reser-
vas diminuem. Então, a cobrança ocorre com a finali-
dade de restringir o uso da água, visando preservá-la.
Recentemente o Governo Federal criou a ANA
(Agência Nacional das Águas), com o objetivo de con-
trolar a utilização desse recurso natural.

d
Caracteriza-se pela presença predominante de árvores
de pequeno porte espalhadas por uma cobertura des-
contínua de gramíneas.
A partir da aplicação dos resultados das pesquisas rea-
lizadas para corrigir seus solos, essa formação vegetal
foi sendo devastada, porque seu território tornou-se
área de expansão da produção de grãos para exporta-
ção.
Assinale a alternativa que contém o nome da formação
vegetal à qual o texto se refere.
a) Floresta Sub-Tropical. b) Caatinga.
c) Mangue. d) Cerrado.
e) Mata de Araucária.

Resolução

A formação vegetal de cerrado predominante no Brasil
Central caracteriza-se por apresentar árvores de
pequeno e médio porte, com extrato inferior recoberto
por gramíneas, onde ocorre a formação de solo ácido,
exigindo técnicas de correção para o plantio agrícola. O
processo de devastação dessa vegetação vem aumen-
tando em função do crescimento da produção de
grãos, principalmente da soja, que é voltada para a
exportação.

b
Considere os cinco itens seguintes.
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I. Crescente importância da produção voltada à expor-
tação.

II. Diminuição do tempo necessário aos ciclos vege-
tais.

III. Alta dependência do ritmo pluviométrico da natu-
reza.

IV. Intensificação de uso de sementes selecionadas e
de agrotóxicos.

V.  Grande crescimento do trabalho familiar e do coo-
perativismo. 

Assinale a alternativa que contém as três caracterís-
ticas que melhor representam a modernização agrícola
no Brasil.
a) I, II e III. b) I, II e IV. c) I, II e V.
d) I, IV e V. e) II, IV e V.

Resolução

A questão exige três características que representam
a modernização agrícola brasileira. Na afirmativa I, a
ênfase na produção voltada à exportação, podemos
destacar a soja como grande produto de exportação.
Na afirmativa II, colocam-se os investimentos em tec-
nologia visando acelerar os ciclos vegetais e, na afir-
mativa IV, o aumento do uso de sementes selecio-
nadas e de agrotóxicos, maximizando a produtividade.

c
Realizou-se em Paris, em 1994, a “Conferência das
Na-ções Unidas para combater a desertificação nos
países seriamente afetados pela seca e/ou desertifica-
ção”. A seca e a desertificação são problemas graves
do mundo atual, porque
a) o crescimento industrial e urbano gera mais lixo e

alterações na composição dos solos das áreas
metropolitanas.

b) não podem ser evitados nem controlados, pois tra-
tam-se de fenômenos estritamente naturais.

c) resultam de dadas condições climáticas e se acen-
tuam quando há formas inadequadas de ocupação e
utilização dos solos.

d) ocorrem com grande incidência na América do Sul,
por falta de conhecimento de técnicas agrícolas mo-
dernas nos países mais pobres.

e) o aumento populacional gera maior densidade
demográfica, sobretudo na Ásia, intensificando o
uso do solo.

Resolução

A questão aborda problemas graves do mundo atual,
como a seca e a desertificação, discutidos na Confe-
rência das Nações Unidas em 1994. A alternativa que
apresenta as principais causas relaciona condições cli-
máticas e formas inadequadas de ocupação e utiliza-
ção dos solos.

e
Observe o mapa.

30

29

UUUUFFFFSSSSCCCCaaaarrrr     ----     JJJJaaaannnneeee iiii rrrroooo////2222000000003333



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

O continente representado

é banhado tem tem
pelos predomínio ocorrência
oceanos de climas de

a) Índico e temperado e florestas
Atlântico subtropical temperadas

b) Antártico e desértico e cerrados e
Pacífico frio savanas

c) Índico e equatorial e estepes e
Pacífico glacial coníferas

d) Atlântico e mediterrâneo e pântanos e
Pacífico temperado taiga

e) Índico e tropical e florestas
Atlântico desértico equatoriais

Resolução

O continente representado é a África, banhado a leste
pelo Oceano Índico e a oeste pelo Oceano Atlântico;
com o predomínio de climas quentes, como o tropical
e desértico, com a ocorrência de florestas equatoriais,
na África Central.

2ª Parte – Questões Discursivas

Geografia

As relações entre sociedade e natureza são respon-
sáveis pela alteração contínua dos ambientes. A for-
mação de grandes aglomerações urbanas, no século
XX, como a metrópole de São Paulo, provocou alte-
rações no clima e nas bacias hidrográficas.
a) Quais as alterações climáticas observadas nas

metrópoles e o que as provoca?
b) Por que os rios que cortam essas aglomerações

sofrem, com maior freqüência, transbordamentos?

Resolução

a) Aumento da temperatura média decorrente da
formação de ilhas de calor, devido à excessiva verti-
calização que traz dificuldades à circulação atmos-
férica.
Redução das precipitações como conseqüência
do desmatamento que reduz a evapotranspiração e,
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conseqüentemente, as possibilidades de formas de
precipitação atmosférica devidas à convecção do ar
quente de baixa altimetria.

b) A impermeabilização dos solos faz com que mais
água chegue ao leito dos rios que, por causa do as-
soreamento, não têm condições de dar vazão a um
volume maior de água. 

A União Européia é composta, atualmente, por 15 paí-
ses: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia.
A Comissão Européia que estuda a adesão de novos
países membros propõe a entrada, em 2004, de
Chipre, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia,
Malta e Polônia e, em 2007, de Romênia e Bulgária.
Considerando o século XX e a história recente dos
atuais países membros da União Européia e a dos can-
didatos a compor esse bloco supranacional, responda.
a) Qual o significado geopolítico da adesão dos novos

membros?
b) Quais as diferenças econômicas entre os atuais paí-

ses e os novos membros?

Resolução

a) Com a adesão desses novos membros, a UE man-
tém a sua expansão, consolidando a condição de
maior organização de integração econômica e polí-
tica do mundo, que inclui uniões aduaneira e mo-
netária. Além disso, vale ressaltar que, nesta etapa
de integração, ocorre pela primeira vez o ingresso
de países que compunham o antigo bloco socialista
e integravam o  Pacto de Varsóvia, como a Polônia,
Hungria, Eslovênia, e os três países bálticos que
integravam a ex-URSS.

b) Com exceção de Malta e Chipre, os demais novos
membros diferem dos mais antigos devido a sua
atual condição de transição de uma economia pla-
nificada para a economia de mercado, resultando
numa  dependência de investimentos financeiros e
tecnológicos em relação aos países mais avançados
da UE, como a Alemanha, França, Reino Unido e
Itália. Ademais, esses novos membros apresentam
um padrão socioeconômico ainda inferior à maioria
dos membros mais antigos.

Os índices referentes à inclusão/exclusão social no
município de São Paulo reafirmam a existência de um
padrão de estruturação urbana típico das metrópoles
latino-americanas.
Esses índices variam de –100 (extrema exclusão social)
a +100 (máxima inclusão social). Observe o quadro e
responda.
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(Folha de S.Paulo, 22.09.2002)

a) Quais são as características principais deste padrão
de estruturação urbana?

b) Como e por que a variação populacional ocorre dife-
rentemente no interior destas metrópoles?

Resolução

a) Os distritos mais centrais possuem índices de in-
clusão social mais  elevados, devido ao maior
desenvolvimento e requinte de sua infra-estrutura e
a uma variação populacional negativa entre 1991 e
2000.
Isso significa que a infra-estrutura desses distritos
atende às necessidades de sua população, com ten-
dência a uma  ampliação no índice de inclusão
decorrente da diminuição da população e do menor
acesso das populações de baixa renda a esses dis-
tritos.
Ao contrário, nos distritos mais periféricos a consta-
tação é que a grande variação populacional positiva
impõe dificuldades à ampliação da infra-estrutura e,
por extensão, à inclusão social.
Nesses distritos, pode-se observar um grande nú-
mero de favelas, além de se inserirem entre os mais
violentos da cidade.

b) Dentre os fatores relacionados à variação populacio-
nal, relacionam-se: o crescimento vegetativo e as
migrações. É sabido que as taxas de crescimento
vegetativo são maiores nas regiões mais pobres,
associadas ao nível de instrução mais baixo, além
disso a população que converge para as metrópoles
tende a estabelecer-se nas áreas periféricas, onde
as habitações têm custo menor por causa do menor
desenvolvimento da infra-estrutura.

Observe os dados do Índice de Desenvolvimento
Humano, IDH, ano 2000, referentes a alguns países
latino-americanos. A Noruega e a Serra Leoa foram
incluídas para servirem de comparação, já que são o
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Variação populacional 
1991-2000

– 10,2%

– 19,9%

– 11,8%

+ 71,3%

+ 97,9%

+ 210,3%

Índice 

+ 100,0 

+ 97,0

+ 42,2

– 100,0

– 90,4

– 56,2

Exemplos de 
distritos

Mais centrais:
Moema

Jardim Paulista

Alto de Pinheiros

Mais periféricos:
Jardim Ângela

Cidade Tiradentes

Anhangüera
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primeiro e o último país do ranking. Chile e Haiti têm,
respectivamente, a melhor e a pior posição entre os
países da América Latina.

Na tabela, Y indica a diferença entre a posição do país
no ranking mundial do IDH e a posição do país no ran-
king mundial do PIB (Produto Interno Bruto). Quando o
número Y é positivo, significa que a posição no ranking
do IDH é mais elevada, quando negativo, a do PIB é
mais elevada.
Considerando-se que o IDH é um índice calculado a
partir de indicadores sociais e econômicos, responda.
a) Qual a posição dos países latino-americanos no con-

junto do ranking do IDH?
b) Quais as principais diferenças entre os indicadores

do IDH e do PIB dos países latino-americanos indi-
cados na tabela?

Resolução

a) O nível de desenvolvimento econômico e social
entre os países latino-americanos é heterogêneo.
De uma maneira geral, o IDH do conjunto latino-
americano é mediano com a maior parte de seus
países situados entre a 50ª e a 100ª posição. É o
caso brasileiro, 73.° colocado no ranking IDH. Chile e
Cuba apresentam-se, no entanto, com IDHs ele-
vados, ao contrário do Haiti e da Guatemala, com ín-
dices baixos, semelhantes ao padrão africano.

b) Considerando-se apenas o PIB, o Brasil teria uma
colocação superior inclusive a da Noruega. No en-
tanto, levando-se em conta o IDH, que é calculado
em função da distribuição da renda, acesso à saúde
e à educação, a posição brasileira cai, ao mesmo
tempo em que ascendem Chile, de grande desen-
volvimento econômico recente, e Cuba, país socia-
lista, onde há maior cuidado com a área social. Gua-
temala e Haiti são mal posicionados tanto com rela-
ção ao PIB, quanto ao IDH, pois o baixo desem-
penho de suas economias não permitem satisfazer
as necessidades de sua população.
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Y

+ 2

+12

+ 35

– 13

+ 4

– 19

– 2

0

Ordem no ranking IDH

1º

38°

55°

73°

90°

120°

146°

173°

IDH

0,942

0,831

0,795

0,757

0,740

0,631

0,471

0,275

País

Noruega

Chile

Cuba

Brasil

Paraguai

Guatemala

Haiti

Serra Leoa
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a) Como evoluiu a distribuição de terras rurais no Brasil
no período de 1985 a 1996?

b) Quais relações podem se estabelecer entre esta
evolução e as ocupações de terras entre 1990 e
1999?

Resolução

a) De acordo com a tabela de distribuição de terras
rurais no Brasil, podemos perceber que a estrutura
fundiária do Brasil mantém-se muito concentrada,
confirmando a tendência no processo de concen-
tração. Observamos que as pequenas propriedades
apresentaram maior redução percentual da área
ocupada, enquanto as médias propriedades apre-
sentaram uma redução menos acentuada, e as gran-
des propriedades aumentaram a sua ocupação. No
entanto, as grandes propriedades classificadas com
mais de 10 mil ha mantiveram seu percentual de
ocupação.

b) No período entre 1990 e 1999, houve uma inten-
sificação das ocupações e aumento significativo do
número de famílias ocupantes. Esta evolução pode
ser explicada pela alta concentração de terras, o que
pressiona os movimentos rurais organizados com
destaque, no período analisado, para a moderni-
zação agrícola, gerando desemprego e exacerbando
a luta pela terra.

Distribuição de terras rurais no Brasil.

Tamanho das propriedades
Área ocupada (%)

1985 1995-96

Menos de 10 ha 2,7 2,2
10 a menos de 100 ha 18,6 17,7
100 a menos de 1 000 ha 35,1 34,9
1 000 a menos de 10 000 ha 29,2 30,6
10 000 ou mais ha 14,5 14,5

(IBGE, Censo Agropecuário, 1996)

Ocupações de terras rurais no Brasil.

1990-94 1995-99

Nº de ocupações 421 1 855
Nº de família ocupantes 74 247 256 467

 DATALUTA  (UNESP e MST)
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