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b
Os números inteiros x e y satisfazem a equação 
2x + 3 + 2x + 1 = 5y + 3 + 3 . 5y. Então x – y é:
a) 8 b) 5 c) 9 d) 6 e) 7

Resolução

2x + 3 + 2x + 1 = 5y + 3 + 3 . 5y ⇔
⇔ 2x . (23 + 21) = 5y. (53 + 3) ⇔
⇔ 2x . 10 = 5y .128 ⇔ 2x.51 = 5y. 26 ⇔
⇔ x = 6   e   y = 1 ⇒ x – y = 5

c
A região triangular limitada pelas retas y – x = 1, 
y + x = 5 e x = 5 tem a forma de um triângulo retân-
gulo. A distância do ponto médio da hipotenusa do
triângulo à origem O(0,0) é igual a:
a) Ï···17 b) 4 c) Ï···34 d) 5 e) 3

Resolução

1. Se o ponto A for a intersecção das retas de equação 
y – x = 1 e y + x = 5 então:

⇒ ⇒ ⇒ A(2;3)

2. Se o ponto B for intersecção das retas de equação 
y – x = 1 e x = 5 então B(5;6)

3. Se o ponto C for a intersecção das retas de equação 
y + x = 5 e x = 5 então C(5;0)

4. Se M for o ponto médio de 
—
BC então M(5;3)

5. A distância de M(5;3), ponto médio da hipotenusa, à

origem O(0;0) é Ï···················(5 – 0)2 + (3 – 0)2 = Ï···34

e
Para que o sistema de equações lineares 
3

x = 2
y = 35y – x = 1

y = 35y – x = 1
y + x = 55

2

1
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, nas variáveis x e y, admita solução

única, com x = 1, é necessário que o produto dos pos-
síveis valores de a seja:
a) 49 b) 21 c) – 21 d) 441 e) – 49

Resolução

a) Para que o sistema, nas variáveis x e y, admita so-
lução única é necessário e suficiente que 

≠ 0 ⇔ uau2 ≠ 18 ⇔ uau ≠ Ï···18

b) Se na única solução temos x = 1 então

⇔ ⇒

⇒ 6 + uau . = – 1 ⇔

⇔ 18 + 4 . uau – uau2= – 3 ⇔ uau2 – 4uau – 21 = 0 ⇔

⇔ uau = ⇔ uau = 7 ou uau = – 3 ⇔

⇔ uau = 7 (pois uau > 0) ⇔ a = 7  ou  a = – 7

c) De (a) e (b) concluimos que a = 7 ou a = – 7 e por-
tanto o produto dos possíveis valores de a é – 49

a
O total de crianças com idade para freqüentar o Ensino
Fundamental (1ª a 8ª série) corresponde a 30% da
população de uma pequena cidade do interior. Sabe-se
que 20% dessas crianças estão fora da escola e que
25% dos jovens dessa faixa etária, que estão matri-
culados em escolas de Ensino Fundamental, são aten-
didos pela rede privada de ensino. Que porcentagem
da população total dessa cidade é atendida pela rede
pública de Ensino Fundamental?
a) 18% b) 30% c) 22,5% d) 10% e) 75%

Resolução

Dos 30% da população que tem idade para freqüentar
o Ensino Fundamental, 80% está matriculada e desses,
75% está matriculada em escolas da rede pública. A
porcentagem da população atendida pela rede pública
de Ensino Fundamental é 30% . 80% . 75% = 18%.

d
A reta x + 3y – 3 = 0 divide o plano determinado pelo
sistema cartesiano de eixos em dois semiplanos opos-
tos. Cada um dos pontos (– 2, 2) e (5, b) está situado
em um desses dois semiplanos. Um possível valor de
b é:

a) b) – c) d) – e) – 

Resolução

1
–––
2

3
–––
4

3
–––
4

1
–––
4

1
–––
4

5

4

4 ± 10
–––––––

2

4 – uau
–––––––

3

4 – uau
y = –––––––

3

6 + uau . y = – 1
5uau + 3y = 4

6 + uauy = – 15

uau
6

3
uau

uaux + 3y = 4

6x + uauy = – 15
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Como (– 2, 2) e (5, b) estão em semi-planos opostos
em relação à reta de equação x + 3y – 3 = 0 e 
(– 2) + 3 . 2 – 3 > 0 devemos ter 5 + 3 . b – 3 < 0 ⇔

⇔ b < – 

Das alternativas apresentadas, somente – é

menor que – .

e
O polinômio P(x) = x2 + x + a é divisível por x + b e 
x + c, em que a, b e c são números reais, distintos e
não nulos. Então b + c é igual a:
a) – 1 b) – 2 c) 2 d) 0 e) 1

Resolução

Se P(x) é divisível por x + b e por x + c, então 
P(– b) = P(– c) = 0.  Assim sendo,
(– b)2 – b + a = 0  e  (– c)2 – c + a = 0 ⇔

⇒ ⇒ b2 – c2 – b + c = 0 ⇔

⇔ (b – c) . (b + c – 1) = 0 ⇒

⇒ b + c – 1 = 0, pois b ≠ c. 

Portanto, b + c = 1.

a

0 1
Com relação à matriz A =[ ] , a opção correta
é:

–1 –1

a) A24 = I2, sendo I2 a matriz identidade de ordem 2.

b) A22 = I2, sendo I2 a matriz identidade de ordem 2.

c) A21 = A
d) A21 = A2

e) A22 = A2

Resolução

A1 = 40

– 1

1

– 13

7

b2 – b + a = 0
c2 – c + a = 05

6

2
–––
3

3
–––
4

2
–––
3
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A2 = . =

A3 = . = = I2

Como A3 = I2 ,  concluímos que 

A4 = A3 . A = I2 . A = A

A5 = A4 . A = A . A = A2

A6 = A5 . A = A2 . A = A3 = I2
Assim, An = I2 se n é múltiplo de 3.

Então, A3 = A6 = A9 = … = A21 = A24 = I2

a
Podemos afirmar que a equação 
x6 – 5x5 + 10x3 – 3x2 – 5x + 2 = 0 admite:
a) duas raízes duplas e duas raízes simples.
b) duas raízes duplas e uma raiz tripla.
c) uma raiz simples, uma raiz dupla e uma raiz tripla.
d) uma raiz tripla e três raízes simples.
e) duas raízes triplas.

Resolução

As possíveis raízes inteiras do polinômio 
P(x) = x6 – 5x5 + 10x3 – 3x2 – 5x + 2 são os elementos
do conjunto D(2) = {1; – 1; 2; – 2}.
Utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini verifica-
mos que 1 e – 1 são raízes duplas, resultando:

Concluímos, então, que 
P(x) = (x – 1)2.(x + 1)2 . (x2 – 5x + 2) e P(x) = 0 ⇔
⇔ (x – 1)2 = 0 ou (x + 1)2 = 0 ou x2 – 5x + 2 = 0 ⇔
⇔ x = 1 (raiz dupla) ou x = – 1 (raiz dupla) ou

x = (raiz simples) ou 

x = (raiz simples)

c
É consenso, no mercado de veículos usados, que o
preço de revenda de um automóvel importado decres-
ce exponencialmente com o tempo, de acordo com a
função V = K . xt. Se 18 mil dólares é o preço atual de
mercado de um determinado modelo de uma marca
famosa de automóvel importado, que foi comercializa-
do há 3 anos por 30 mil dólares, depois de quanto
tempo, a partir da data atual, seu valor de revenda será
reduzido a 6 mil dólares?

9

5 – Ï···17
––––––––

2

5 + Ï···17
––––––––

2

1
1

– 1
– 1

2
0

– 5
– 2
0

– 3
3
2
0

10
6

– 1
2
0

0
– 4
– 7
– 3
2

– 5
– 4
– 3
– 4
– 5

1
1
1
1
1

8

41

0

0

1340

– 1

1

– 134– 1

1

– 1

03
4– 1

1 

– 1

0340

– 1

1

– 1340

– 1

1

– 13
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É dado que log153 = 0,4
a) 5 anos b) 7 anos c) 6 anos
d) 8 anos e) 3 anos

Resolução

Iniciando a contagem do tempo no instante em que o
veículo valia 30 mil dólares e V(t) o valor do veículo em
milhares de dólares, temos:
V(0) = k . x0 = 30 (I)
V(3) = k . x3 = 18 (II)
V(p) = k . xp = 6 (III)
onde p é o instante em que o veículo vale 6 mil dóla-
res.
De (I) e (II) tem-se:

x3 = ⇒ 3 log15x = log153 – log155  (IV)

De (I) e (III) tem-se:

xp = ⇒ p log15x = – log155   (V)

Como log155 = log15 = 1 – log153 = 1 – 0,4 =
0,6

De (IV) e (V) resulta:

⇒

⇒ = ⇒ p = 9

O valor de revenda será reduzido a 6 mil dólares, 9 anos
após o instante t = 0 e, portanto, 6 anos da data atual.

e
Uma caixa contém duas moedas honestas e uma com
duas caras. Uma moeda é selecionada ao acaso e lan-
çada duas vezes. Se ocorrem duas caras, a probabili-
dade de a moeda ter duas caras é

a) b) c) d) e) 

Resolução

1) Lançada duas vezes uma dessas moedas, a proba-
bilidade de se obter duas caras é

. . + . . + . 1 . 1 = 

2) A probabilidade de se obter a moeda defeituosa, e

dela obter-se duas caras é . 1 . 1 =  .

3) Se ocorrer duas caras, a probabilidade de a moeda

1
–––
3

1
–––
3

1
–––
2

1
–––
3

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
3

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
3

2
––
3

1
––
4

1
––
6

1
––
3

1
––
2

10

– 0,2
––––––
– 0,6

3
––––

p

63 . log15x = 0,4 – 0,6 = – 0,2

p . log15x = – 0,6

215––––
31

1
––––

5

3
––––

5
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ter duas caras é = .  

d

A soma das raízes da equação + = 0 é:

a) a . b b) Ï·······a . b c) a + b
d) 0 e) a – b

Resolução

Supondo (x + b) . (x – b) ≠ 0, temos:

1) + = 0 ⇔

⇔ = 0 ⇔

⇔ x2 – bx + ax – ab + x2 – ax + bx – ab = 0 ⇔
⇔ x2 – ab = 0 ⇔ 1 . x2 + 0 . x – ab = 0

2) A soma das raízes da equação x2 + 0 . x – ab = 0,
resolvida em C e supondo (x + b)(x – b) ≠ 0, é 

– = 0

b
Multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem
simultaneamente as desigualdades ux – 2 u ≤ 3 e
u3x – 2 u > 5, obtemos
a) 12 b) 60 c) –12 d) –60 e) 0

Resolução

a) | x – 2 | ≤ 3 ⇔ –3 ≤ x – 2 ≤ 3 ⇔ –1 ≤ x ≤ 5

b) | 3x – 2 | > 5 ⇔ 3x – 2 < –5 ou 3x – 2 > 5 ⇔

⇔ 3x < –3 ou 3x > 7 ⇔ x < –1 ou x > 

c) ⇔ < x ≤ 5

d) {x ∈ Z | < x ≤ 5} = {3, 4,
5}

e) O produto dos valores inteiros de x que satisfazem
simultaneamente as desigualdades é 3 . 4 . 5 = 60

c

O valor da expressão y = para x = –1,4 é:
x2 – 0,27
–––––––––

0,1 + x

13

7––
3

7––
3

–1 ≤ x ≤ 5
e

7
x < –1 ou x > ––––

3
5

7––
3

12

0
–––
1

(x + a) . (x – b) + (x – a) . (x + b)
–––––––––––––––––––––––––––––––

(x + b) . (x – b) 

x – a
–––––––

x – b

x + a
–––––––

x + b

x – a
––––––
x – b

x + a
––––––
x + b

11

2
–––
3

1
–––
3

––––––
1

––––
2
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a) 2,6 b) –13 c) –1,3 d) –0,3 e) 1,3

Resolução

O valor da expressão y = = ,

para x = –1,4 = – , é:

y = = = =

= – . = – = –1,3

e
As coordenadas do ponto da circunferência 
(x – 8)2 + (y – 6)2 = 25 que fica mais afastado da ori-
gem O (0, 0) são:
a) (8, 6) b) (4, 3) c) (0, 25)
d) (13, 12) e) (12, 9)

Resolução

A circunferência (x – 8)2 + (y – 6)2 = 25 tem centro
C(8; 6) e raio r = 5.

A partir da figura, conclui-se que:

1) ∆AOC: OA = 8, OB = AC = 6 e OC = 10

2º) ∆OAC ; ∆CQP ⇒ = = ⇒

⇒ CQ = 4 e QP = 3.

O ponto da circunferência, que fica mais afastado da
origem, é o ponto P, cujas coordenadas são:

5
–––––

10

QP
–––––

6

CQ
–––––

8

14

13
–––
10

10
–––
13

169
––––
100

169–––––
100––––––––

13– –––– 
10

196       27––––– – ––––
100      100––––––––––––

13– –––– 
10

14         27(– –––)2
– ––––

10       100––––––––––––––
14      1– ––– + –––
10   10

14
–––
10

27x2 – ––––
100––––––––––
1x + –––

10

x2 – 0,27––––––––
0,1 + x
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.

d
Na figura, os pontos A e B estão no mesmo plano que
contém as retas paralelas r e s. 

Assinale o valor de α.
a) 30° b) 50° c) 40° d) 70° e) 60°

Resolução

A partir da figura, se as retas “u” e “t”, que passam
pelos pontos A e B são paralelas as retas “r” e “s”,
temos:

α = 10° + 60° = 70°

15

⇒ P(12;9)6xP = OA + CQ = 8 + 4 = 12 

yP = OB + QP = 6 + 3 = 9
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Leia atentamente o texto e responda às questões.
1. Cita-se com freqüência o lado empirista

anglo-saxão em face da propensão latina à abs-
tração, ao pensamento conceitual e aos princí-
pios. Henri Poincarré já tinha observado que se
ensinava a mecânica (dita “racional” em física)
de forma diferente, de acordo com o lado da
Mancha de onde se olhava.

2. Na França, nós a ensinávamos como a mate-
mática, partindo dos teoremas, dos princípios,
da base teórica de onde se derivava e, a seguir,
dedutivamente, as conseqüências práticas,
assim como os diversos exemplos. Na
Inglaterra, ao contrário, partia-se dos fatos expe-
rimentais, de onde se inferia, a seguir, por indu-
ção, os princípios teóricos.

3. Bertrand Russel, por sua vez, observava com
humor que, na literatura sobre a psicologia ani-
mal experimental, os animais estudados pelos
americanos agitam-se com frenesi e entusias-
mo e, finalmente, atingem, por acaso, o resulta-
do visado. Os animais observados pelos ale-
mães param para pensar e, finalmente, desco-
brem a solução por um processo voluntário e
consciente (...). Uma anedota de origem desco-
nhecida ilustra, igualmente, esta oposição.
Pergunta-se a um inglês se ele gosta de espina-
fre. Ele coça a cabeça, pensativo, e depois res-
ponde: “Provavelmente, pois eu como com
bastante freqüência.” A mesma pergunta for-
mulada a um italiano, de acordo com a história,
provoca a resposta imediata: “Espinafre? Eu
adoro!”. Depois, este entusiasta, sendo per-
guntado quando ele comeu espinafre pela últi-
ma vez, coça então a cabeça, reunindo suas
lembranças para admitir: “Oh! Deve fazer bem
uns dez anos!”.

4. Cada um pode, facilmente, achar numerosas
ilustrações das diferenças entre as formas de
pensamento ou de raciocínio dos ingleses e dos
latinos. Descobrir as raízes é menos evidente. A
comparação das práticas jurídicas oferece um
exemplo interessante destas diferenças.

5. O direito consuetudinário, tal como está con-
solidado e perpetuado na common law inglesa,
está fundado na tradição. Em cada litígio, para
arbitrar, o júri popular procura na memória cole-
tiva da comunidade um “caso” precedente no
qual se possa buscar inspiração para julgar eqüi-
tativamente, por analogia, de acordo com o cos-
tume, o caso em questão. É, pois, a partir de um
ou de diversos casos similares que se infere a
conduta a sustentar, sempre levando em conta
as particularidades do caso específico em julga-
mento.
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6. Ao contrário, o direito romano é um direito
escrito e abstrato. Um jurista familiarizado com
este direito e investido da autoridade do Estado
é chamado a julgar as demandas que lhe são fei-
tas e a decidir entre as partes presentes. Ele
procura num texto a fórmula jurídica que se apli-
ca a esta situação particular e apresenta sua
decisão apoiando-se sobre a jurisprudência.

AMADO, G., FAUCHEUX, c., e LAURENT, A.
Mudança Organizacional e Realidades Culturais:
contrastes franco: americanos. Em CHANLAT,
Jean-François (coord.), O Indivíduo na Orga-
nização-Dimensões Esquecidas, vol. II. São Paulo:
Atlas, 1994, p. 154-155.

c
Observe o seguinte fragmento, extraído do primeiro
parágrafo do texto: "Henri Poincarré já tinha observado
que se ensinava mecânica (dita "racional" em física) de
forma diferente, de acordo com o lado da Mancha de
onde se olhava". Com base nesse fragmento, pode-se
inferir que:
a) A Mancha permite uma série de diferentes interpre-

tações, daí que o ensino da mecânica pode ser dife-
rente em diferentes locais. 

b) Henri Poincarré foi o primeiro a observar, no ensino
da mecânica, a diferença entre os anglo-saxões e os
latinos. 

c) O trecho "...de acordo com o lado da Mancha..." refe-
re-se, mais especificamente, à Inglaterra e à França. 

d) É o lado da Mancha que determina o modo como se
ensina a mecânica. 

e) Entre a França e a Inglaterra, a diferença de ensino
resume-se a uma diferença de método.

Resolução

Os dois lados do Canal da Mancha são habitualmente
empregados como sinédoques (partes pelo todo) para
designar França e Inglaterra.

a
De acordo com o sentido atribuído pelo texto a empi-
rista (primeiro parágrafo), pode-se entender que o
empirismo:
a) Parte da experiência para chegar ao conhecimento. 
b) Tem uma concepção atomista e materialista da

natureza. 
c) Envolve o comportamento explosivo dos latinos.
d) Está demonstrado na praticidade dos franceses.
e) Tem como exemplo a soberba dos anglo-saxões. 

Resolução

Empírico quer dizer “referente à experiência”, sendo o
empirismo a “doutrina segundo a qual o conhecimen-
to procede da experiência”.

c
O texto trata essencialmente:
a) Das diferenças entre os modos francês e inglês de

ensinar mecânica.

18

17

16
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b) Das diferenças entre os modos alemão e italiano de
perceber o espinafre. 

c) Das diferenças entre os modos latino e anglo-saxão
de pensar. 

d) Das diferenças entre os modos inglês, francês e ita-
liano de fazer experiências. 

e) Das diferenças entre os modos alemão e italiano de
ensinar mecânica. 

Resolução

Desde o início do texto, fica explícita a oposição entre
“o lado empirista anglo-saxão” e a “propensão latina à
abstração”.

e
Segundo o texto, direito consuetudinário:
a) Tem o mesmo significado que litígios.
b) Ressalta essencialmente as diferenças entre as

diversas comunidades. 
c) É incoerente com o modo inglês de ver o mundo. 
d) Aplica-se mais adequadamente nos EUA que na

Inglaterra. 
e) É base para julgar as contendas jurídicas na Ingla-

terra. 

Resolução

O penúltimo parágrafo do texto transcrito descreve a
forma pela qual o direito consuetudinário funciona
como fundamento do sistema jurídico inglês.

d
No texto ocorre a concordância entre o verbo e seu
sujeito passivo, EXCETO em:
a) Pergunta-se a um inglês se ele gosta de espinafre

(terceiro parágrafo). ...
b) Cita-se com freqüência o lado... (primeiro parágrafo). 
c) ...que se ensinava a mecânica... (primeiro parágrafo). 
d) ...de onde se inferia, a seguir, por indução, os princí-

pios teóricos (segundo parágrafo).
e) ...no qual se possa buscar inspiração...(quinto pará-

grafo). 

Resolução

A oração “de onde se inferia, a seguir, por indução, os
princípios teóricos’ está na voz passiva sintética. O
sujeito do verbo “inferir” é “os princípios teóricos”,
portanto o verbo deve ficar no plural: “de onde se infe-
riam, a seguir, por indução, os princípios teóricos”.

b
Assinale a alternativa em que, pelo sentido, o vocábu-
lo sublinhado esteja mal utilizado:
a) A classificação era sempre dicotômica: homens e

mulheres, adultos e crianças, vertebrados e inverte-
brados. 

b) Uma parcela da população – o seguimento das pes-
soas idosas – será explorada nos próximos anos. 

c) A inflação continuava, mas seu incremento era cada
vez menor. 

d) Na orla marítima, as residências de verão seguiam
cada vez mais caras. 

21

20

19
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e) O termo refere-se à relação entre um estado subja-
cente de uma pessoa e seu comportamento mani-
festo.

Resolução

Seguimento é substantivo derivado do verbo seguir e
seu sentido é “ação de seguir”, “continuação”. Em
seu lugar deveria estar segmento, cujo sentido é “sec-
ção”, “parte”.

c
Assinale a alternativa em que a pontuação da frase seja
a mais adequada.
a) Longe, além da função adverbial de lugar tem a de

adjetivo com significação de distante, afastado: é
então geralmente usado no plural. 

b) Longe além da função adverbial de lugar, tem a de
adjetivo com significação de distante afastado, é
então geralmente usado no plural.

c) Longe, além da função adverbial de lugar, tem a de
adjetivo, com significação de distante, afastado; é
então geralmente usado no plural.

d) Longe, além da função adverbial de lugar tem a de
adjetivo, com significação de distante, afastado: é
então geralmente usado no plural. 

e) Longe além da função adverbial de lugar tem, a de
adjetivo, com significação de distante, afastado; é
então geralmente usado no plural.

Resolução

Os adjuntos adverbiais “além da função adverbial de
lugar” e “com significação de distante, afastado”
estão deslocados e, portanto, devem ser isolados por
vírgula. O emprego do ponto-e-vírgula justifica-se por-
que separa a segunda oração da primeira, já entrecorta-
da por vírgulas.

b
Assinale a alternativa em que a palavra deveria ter
recebido acento gráfico:
a) Paiçandu. b) Taxi. c) Gratuito.
d) Rubrica. e) Entorno.

Resolução

A palavra táxi deve ser acentuada por tratar-se de paro-
xítona terminada em i.

d
Das alternativas abaixo, assinale aquela em que ao
menos um plural NÃO está correto:
a) Mão, mãos; demão, demãos. 
b) Capitão, capitães; ladrão, ladrões. 
c) Pistão, pistões; encontrão, encontrões. 
d) Portão, portões; cidadão, cidadães.
e) Capelão, capelães; escrivão, escrivães.

Resolução

O plural de cidadão é cidadãos.

a
Assinale a alternativa que contenha, corretamente, os
25
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verbos das orações abaixo no futuro do subjuntivo.
a) Se o menino se entretiver com o cão que passear na

rua…
Se não couber na bolsa o frasco que você me
emprestar…

b) Se o menino se entreter com o cão que  passear na
rua…
Se não caber na bolsa o frasco que você me
emprestar…

c) Se o menino se entretiver com o cão que passear na
rua…
Se não caber na bolsa o frasco que você me empres-
tar... 

d) Se o menino se entreter com o cão que passear na
rua…
Se não couber na bolsa o frasco que você me
emprestar... 

e) Se o menino se entretesse com o cão que passea-
va na rua…
Se não cabesse na bolsa o frasco que você me
emprestasse...

Resolução

O futuro do subjuntivo forma-se a partir do pretérito
perfeito do modo indicativo. Assim, entreter, no futuro
do subjuntivo, é entretiver. Esse verbo é derivado de
ter, cujo perfeito é tive e cujo futuro do subjuntivo é
tiver, o que justifica a forma entretiver. O verbo caber,
no futuro do subjuntivo, é couber.

e
Caetano Veloso acaba de gravar uma canção, do filme
Lisbela e o Prisioneiro. Trata-se de Você não me ensi-
nou a te esquecer. A propósito do título da canção,
pode-se dizer que:
a) A regra da uniformidade do tratamento é respeitada,

e o estilo da frase revela a linguagem regional do
autor. 

b) O desrespeito à norma sempre revela falta de
conhecimento do idioma; nesse caso não é diferen-
te. 

c) O correto seria dizer Você não me ensinou a lhe
esquecer. 

d) Não deveria ocorrer a preposição nessa frase, já que
o verbo ensinar é transitivo direto. 

e) Desrespeita-se a regra da uniformidade de trata-
mento. Com isso, o estilo da frase acaba por aproxi-
mar-se do da fala. 

Resolução

Na frase dada, emprega-se o pronome você – pronome
de tratamento que, como tal, é de 3ª pessoa – combi-
nando-o com te, pronome oblíquo de 2ª pessoa. Essa
mistura é típica da linguagem coloquial brasileira.

d
Assinale a alternativa em que o particípio sublinhado
está corretamente utilizado.
a) O diretor tinha suspenso a edição do jornal antes da

publicação da notícia.
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b) Lourival tinha chego ao mercado. Marli o esperava
próxima da barraca de frutas.

c) O coroinha havia já disperso a multidão que estava
em volta da Matriz. 

d) A correspondência não foi entregue no escritório. 
e) Diogo tinha expulso os índios que cercavam o

povoado.

Resolução

Na formação dos tempos compostos, quando o verbo
principal possui particípio abundante, deve-se respeitar
a seguinte regra: com os auxiliares ter e haver, empre-
ga-se o particípio regular; com os verbos ser e estar,
emprega-se o particípio irregular.

b
Na língua portuguesa, às vezes, verbos diferentes
assumem a mesma forma verbal. Isso NÃO OCORRE
em:
a) Fui, pretérito perfeito do indicativo de ir e de ser. 
b) Viemos, pretéríto perfeito do indicativo de vir e pre-

sente do indicativo de ver. 
c) Vimos, pretérito perfeito do indicativo de ver e pre-

sente do indicativo de vir. 
d) For, futuro do subjuntivo de ir e de ser. 
e) Fora, pretérito mais-que-perfeito do indicativo de ir e

de ser.

Resolução

O presente do indicativo de ver não é viemos, mas
vemos.

a
Observe: "O diretor perguntou: – Onde estão os esta-
giários? Mandaram-nos sair? Estão no andar de cima?".
O pronome sublinhado pertence:
a) À terceira pessoa do plural. 
b) À segunda pessoa do singular. 
c) À terceira pessoa do singular. 
d) À primeira pessoa do plural. 
e) À segunda pessoa do plural.

Resolução

Em “mandaram-nos”, o pronome os, de 3ª pessoa,
vem antecedido de um n eufônico, resultante do con-
texto nasal criado pela desinência verbal. O pronome
nos refere-se ao termo estagiários. O contexto evita a
confusão com o pronome de 1ª pessoa nos.

b
Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada
NÃO tem valor de adjetivo.
a) A malha azul estava molhada. 
b) O sol desbotou o verde da bandeira.
c) Tinha os cabelos branco-amarelados.
d) As nuvens tornavam-se cinzentas. 
e) O mendigo carregava um fardo amarelado. 

Resolução

Verde, na alternativa b, deixa de ser adjetivo, pois está
substantivado pelo artigo o, ou seja, é um caso de deri-
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vação imprópria ou conversão.

Comentário

Conforme a tradição recente do vestibular da FGV,
esta prova privilegiou questões de teor lingüístico
(especialmente gramatical), ficando em segundo plano
as questões de intelecção de texto, que foram poucas
e simples.
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BETTER THIS TRIAL THAN NONE AT All

1. For more than four years the United Nations and
Cambodia have been trying to reach an agreement that
would put Khmer Rouge leaders on trial for genocide in
an independent and impartial court. This week the two
parties struck an outline deal on the arrangements for
a tribunal. The prosecution will be handled jointly by
Cambodia and the UN. Cambodian and foreign judges
will preside. Trials will be held in Phnom Penh,
Cambodia’s capital.
2. The UN legal team originally aimed for a tribunal enti-
rely under its own authority, like those for Rwanda and
the former Yugoslavia. The crimes against the
Cambodian people when the Khmers Rouges gover-
ned the country in 1975-79 were so terrible that they
were seen as of international importance, not simply a
local matter. But China threatened to use its veto in the
Security Council against such a plan, probably fearing
that its reputation would be damaged by evidence of
how closely it supported the Khmers Rouges over
many years.
3. The UN also found no favour with Hun Sen, the
Cambodian prime minister. It had allowed the Khmers
Rouges to occupy Cambodia’s seat in the General
Assembly even after they were deposed. The UN for
its part did not trust Mr Hun Sen to act impartially,
were the tribunal to be run by Cambodia’s govern-
ment.
4. The UN was once opposed to Cambodia’s plan for a
“mixed tribunal”, saying it did not meet international
legal standards, and a year ago it unexpectedly pulled
out of negotiations. But a number of states that took a
special interest in Cambodia, notably France, the for-
mer colonial power, and Australia and Japan, urged the
UN to continue talking. Now the UN and the govern-
ment have decided to try to make a mixed tribunal
work. The draft agreement now goes to the General
Assembly and the Cambodian parliament for approval.
5. Two Khmer Rouge suspects are in custody: Ta Mok,
a regional commander known as “The Butcher”, and
Kang Kek leu, called Ouch, who ran a prison where
thousands died. Two other top men, Khieu Samphan,
the Khmers Rouges’ chief diplomat, and Nuon Chea,
the number two in the regime, live in liberty in
Cambodia. They deny being involved in atrocities, but
are sure to be indicted. leng Sary, the first senior
Khmer Rouge to surrender to the government, has
been given a royal pardon, although it is unlikely to pro-
tect him. At any rate, only top leaders will be indicted:
the Cambodians and international jurists agree that
wide-ranging trials would be destabilising.
6. All the suspects are getting old. Pol Pot, their leader,
died in 1998. If trials are to be held at all, they must be
soon.
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The Economist March 22nd 2003

BETTER THIS TRIAL THAN NONE AT All

b
According to the information in the article, for more
than four years the UN and Cambodia have been trying
to
a) decide whether the leaders of the Khmers Rouges

should or should not be put on trial for genocide.
b) work together to find a way to bring to justice the

Khmer Rouge leaders allegedly involved in genoci-
de.

c) establish once and for all if it is possible for Khmer
Rouge leaders to receive an independent and impar-
tial trial in Cambodia.

d) reach an agreement on how to punish Khmer Rouge
leaders recently convicted of genocide.

e) decide whether Khmer Rouge atrocities in
Cambodia can be called genocide or not.

Resolução

“For more than four years the United Nations and
Cambodia have been trying to reach an agreement that
would put Khmer Rouge leaders on trial for genocide in
an independent and impartial court.”
De acordo com o texto, “Há mais de 4 anos, a ONU e
o Camboja vêm tentando chegar a um acordo que leva-
ria os líderes de Khmer Rouge a julgamento por geno-
cídio em um tribunal independente e imparcial.”

a
According to the information in the article, which of the
following might best explain why China interfered with
UN efforts to have complete control of the tribunal for
the judgment of the Khmers Rouges?
a) China was afraid that its long and supportive rela-

tionship with the Khmers Rouges would be expo-
sed.

b) China feared that such a tribunal would neither
understand the culture nor address the needs of the
Cambodian people.

c) China believed that Khmer Rouge crimes were a
local matter and should be handled by Cambodia
alone.

d) China wanted to set up its own investigation into
the genocide supposedly committed by the Khmers
Rouges.

e) As a Communist country China still considered itself
a close ally of the Khmers Rouges.

Resolução

“But China threatened to use its veto in the Security
Council against such a plan, probably fearing that its
reputation would be damaged by evidence of how clo-
sely it supported the Khmers Rouges over many
years.”
De acordo com o texto, “Mas a China ameaçou usar
seu veto no Conselho de Segurança contra tal plano,
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provavelmente temendo que sua reputaçao fosse pre-
judicada pela evidência de seu forte apoio aos Khmers
Rouges.”

d
Which of the following best explains the UN’s reason
for once opposing a partnership with Cambodia to put
Khmer Rouge leaders on trial?
a) The UN knew that the Cambodian government

would, not act impartially in such a partnership.
b) China threatened to veto any UN participation in a

“mixed tribunal” with Cambodia.
c) France, Australia, and Japan were strongly opposed

to UN participation in such a “mixed tribunal.”
d) A tribunal administered by both Cambodia and the

UN would not be in agreement with established
norms of international law.

e) It is impossible to design a “mixed tribunal” that can
be independent and impartial and at the same time
meet international standards of legal effectiveness.

Resolução

“The UN was once opposed to Cambodia’s plan for a
“mixed tribunal”, saying it did not meet international
legal standards, ...”
De acordo com o texto, “A ONU opôs-se uma vez ao
plano do Camboja por um “tribunal misto”, afirmando
que isto não iria de encontro aos padrões legais inter-
nacionais,...”

e
Which one of the following statements is confirmed by
information in the article?
a) The UN does not need Cambodian approval to put

members of the Khmers Rouges on trial.
b) There is a clear danger that Hun Sen will try to cover

up the crimes of Khmer Rouge leaders.
c) At the moment, all Khmer Rouge leaders are at

liberty and are awaiting trial.
d) Pol Pot, the leader of the Khmers Rouges, has

already been tried and executed.
e) Not every member of the Khmers Rouges will be

put on trial.

Resolução

“At any rate, only top leaders will be indicted: ...”
De acordo com o texto, “De qualquer forma, somente
os principais líderes serão indiciados: ...”

c
In the last paragraph, the sentence “All of the suspects
are getting old” most likely refers to which of the fol-
lowing?
a) Soon it will be impossible to find sufficient evidence

to convict the Khmer Rouge leaders accused of
genocide.
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b) The person most responsible for genocide in
Cambodia is dead, and thus can no longer testify
against his colleagues.

c) The Khmer Rouge leaders accused of genocide may
die of old age before they can be brought to trial.

d) Witnesses to the Cambodian genocide are getting
old and do not remember in detail everything that
happened.

e) Over the years, the Cambodian government has
refused to modify its accusations against the Khmer
Rouge leaders accused of genocide.

Resolução

“If trials are to be held at all, they must be soon.”
De acordo com o texto, “Se os julgamentos devem
acontecer de uma vez, eles devem acontecer logo.”

LOST TIME

1. Prior to the First World War, when the area that is
now Iraq was part of the Ottoman Empire, excavations
by foreign archaeologists were carried out under per-
mits issued in Istanbul. Mid-nineteenth-century exca-
vators were allowed to export whatever they wished.
That is how the British Museum and the Louvre acqui-
red the bulk of their renowned Mesopotamian collec-
tions. Stung by the empire’s loss of irreplaceable trea-
sures, and anxious to establish Istanbul as a center for
the study of ancient art, the Ottoman statesman
Hamdi Bey founded the Archaeological Museum of
Istanbul in 1881. Thereafter, foreign archaeologists
were obliged to share their discoveries with the
museum.
2. After the First World War, Iraq became a separate
state, initially administered by Britain. With the ener-
getic guidance of a British official, Gertrude Bell, who
advocated that antiquities be retained by the country of
origin, the Iraq Museum was founded in 1923 in
Baghdad. A decade later, Iraq began to take charge of
its own patrimony. A law enacted in 1936 decreed that
all the country’s antiquities more than 200 years old
were the property of the state; amendments in the
1970s eliminated the Ottoman tradition of dividing
finds with their excavators. The Iraq Museum, in the
heart of downtown Baghdad, now began to accumula-
te the most important collection of Mesopotamian
antiquities in the world.
3. At the time of the 1991 Gulf War, archaeology was
undergoing an extraordinary revival in Iraq. Dozens of
foreign and Iraqi teams were working at an unprece-
dented rate. When Iraq invaded Kuwait in the summer
of 1990, virtually all archaeological activity ceased, and
the war and subsequent imposition of UN sanctions
have left Iraq’s patrimony in peril. Not only is almost no
money available for the preservation of antiquities, but
some Iraqi citizens, squeezed between ruinous infla-
tion and shortages of basic necessities, have turned to
looting and selling artifacts from excavated and unex-
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cavated sites and even from museums.
JOHN MALCOLM RUSSELL

June 2003 NATURAL HISTORY

LOST TIME

a
Which of the following best explains a difference in
Ottoman archaeological regulations before and after
1881?
a) Before 1881, the finder of archaeological items

could take them out of the country; after 1881, the
Archaeological Museum of Istanbul had to receive
part of what was discovered.

b) Before 1881, preference was given to British and
French archaeologists; after 1881, that preference
was abolished.

c) Before 1881, the Ottoman government issued per-
mits for foreign archaeologists to excavate; after
1881, such permits were issued by the
Archaeological Museum of Istanbul.

d) Before 1881, any archaeological treasure could leave
the country; after 1881, only artifacts of relatively low
historical value were permitted to leave.

e) Before 1881, foreign archaeologists were allowed to
work independently; after 1881, their excavations
had to be supervised by Ottoman officials.

Resolução

“... the Ottoman statesman Hamdi Bey founded the
Archaeological Museum of Istanbul in 1881.
Thereafter, foreign archaeologists were obliged to
share their discoveries with the museum.”
De acordo com o texto, “... o estadista Otomano
Hamdi Bey fundou o Museu Arqueológico de Istambul
em 1881. Depois disso, arqueólogos estrangeiros
foram obrigados a compartilhar suas descobertas com
o museu.”

e
Which of the following is most likely one reason why
the Iraq Museum, as mentioned in paragraph 2,
“began to accumulate the most important collection of
Mesopotamian antiquities in the world”?
a) The British ended their control of the Iraqi govern-

ment.
b) The Iraq Museum finally decided to adopt Gertrude

Bell’s policies regarding the retention of antiquities
in their country of origin.

c) An Iraqi law enacted in 1936 decreed that over 200
kinds of antiquities were now the property of the
state.

d) Interest in Iraqi archaeology boomed before the First
World War.

e) Iraq finally abolished the Ottoman policy of allowing
archaeologists to keep a part of what they found.

Resolução
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“... amendments in the 1970s eliminated the Ottoman
tradition of dividing finds with their excavators. The
Iraq Museum, in the heart of downtown Baghdad, now
began to accumulate the most important collection of
Mesopotamian antiquities in the world.”
De acordo com o texto, “... as emendas dos anos 70
eliminaram a tradição Otomana de dividir suas desco-
bertas com os escavadores. O Museu do Iraque, no
coração do centro de Bagdá, a partir de então começou
a acumular a coleção mais importante do mundo de
antigüidades da Mesopotâmia.”

d
According to the information in the article, if in recent
years some of Iraq’s archaeological treasures have
disappeared from sites and museums, one reason is
probably the
a) basic dishonesty and barbarity of the Iraqi people.
b) brutality and anti-cultural attitude of the Iraqi govern-

ment.
c) failure of American military officials to provide ade-

quate protection for Iraq’s archaeological patrimony
during the recent war.

d) hard life of the Iraqi people.
e) deliberate destruction of some of Iraq’s archaeologi-

cal patrimony during the 1991 Gulf War.

Resolução

“Not only is almost no money available for the preser-
vation of antiquities, but some Iraqi citizens, squeezed
between ruinous inflation and shortages of basic
necessities, have turned to looting and selling artifacts
from excavated and unexcavated sites and even from
museums.”
De acordo com o texto, “Não somente, quase não
existe dinheiro disponível para a preservação de anti-
güidades, mas alguns iraquianos, “espremidos” entre
a inflação que os arruina e a escassez de produtos bási-
cos começaram a saquear e a vender artefatos de
sítios arqueológicos escavados ou não e até mesmo
de museus.”

b
This article could most likely be considered
a) a passionate appeal to save Iraq’s archaeological

patrimony.
b) an impartial account of progress in Iraqi archaeology

followed by war and destruction. 
c) a strong defense of Iraqi cultural nationalism.
d) an extensive examination of both the importance of

archaeology and of the destructive effects of war.
e) one man’s personal history of the failed attempt to

preserve Iraq’s cultural patrimony.

Resolução

De acordo com o texto, “Um relato imparcial sobre o
progresso da arqueologia iraquiana seguido pela guer-
ra e destruição.”
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c
The title of the article, Lost Time, most likely refers to
the
a) disappearance of Ottoman archaeological traditions

in modern-day Iraq.
b) impossibility of carrying out Gertrude Bell’s objecti-

ves.
c) deterioration and even disappearance of many of the

archaeological treasures of Iraq.
d) joint American-Iraqi effort to save Iraq’s archaeologi-

cal patrimony after the 1991 Gulf war.
e) effort to build a world-class archaeological museum

in Baghdad.

Resolução

O título “Tempo Perdido”, muito provavelmente, refe-
re-se à deterioração e até mesmo ao desaparecimento
de muitos dos tesouros arqueológicos do Iraque.

THE HOUSE THAT FREDDY BUILT

1. Alfred H. Heineken died in January, 2002, at age 78,
but the influence of “Freddy” at the company remains
pervasive. Heineken CEO Anthony Ruys can feel it
every time he opens the door to his office – it weighs
a ton. That’s because Freddy, after being kidnaped in
1983, ordered that the executive suite be bullet proo-
fed. Luckily, the Dutch beer baron survived the three-
week ordeal with his humor intact. “They tortured
me,” Freddy told Sir Frank Lowe, chairman of former
Heineken ad agency Lowe & Partners Worldwide.
“They made me drink Carlsberg!”
2. Although he was born into wealth, Freddy proved
early on that he was one tough rich kid. Heineken was
built by his grandfather, Gerard Adriaan Heineken, who
in 1864 bought out a four-century-old Amsterdam bre-
wery. But by 1942, debt, divorce, and bad manage-
ment had deprived the Heineken family of majority
control. By secretly buying up shares, 30-year-old
Freddy regained control in 1954. “I wanted to prevent
strangers from doing strange things under my name,”
he said at the time.
3. When it comes to the golden brew, Freddy was a
visionary. He realized that beer can travel and expan-
ded into countries such as France and Italy, turning
Heineken into Europe’s biggest brewer. “He saw
much earlier than others that Europe was going to be
a continent,” says Heineken biographer Barbara Smit.
In partnership with distributor Leo van Munching Sr.,
Heineken became the leading imported beer in the
U.S. Then, in 1968, Freddy engineered the takeover of
Dutch rival Amstel. While Heineken remains the flags-
hip brand, middle-market Amstel and its sister Amstel
Light have carved important niches in places like
Greece and the U.S.
4. A bon vivant who piloted his own plane and hosted
the Dutch royal family aboard his yacht, Something
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Cool, Freddy had an adman’s pizzazz. It was he who
decided to dress Heineken in green – rather than the
customary brown – and tip the “e”s slightly, to give the
label a more friendly look. Yet the Netherlands’ richest
man was also famously tightfisted. Nico Nusmeier,
who heads Heineken’s operations in Poland, recalls
how the boss cracked jokes and high-fived workers
during a visit to a new bottling line years ago. “At the
same time, he knew bloody well whether we had over-
invested or not,” says Nusmeier.

By Jack Ewing in Amsterdam
BusinessWeek / September 8, 2003

THE HOUSE THAT FREDDY BUILT

c
You can infer from the information in the article that the
door to Anthony Ruys’s office
a) was placed there as a tribute to Alfred H. Heineken.
b) is much larger than normal.
c) cannot be pierced by bullets. 
d) provides complete security against any type of

assault.
e) is too heavy for one man alone to move.

Resolução

“That’s because Freddy, after being kidnaped in 1983,
ordered that the executive suite be bullet proofed.”
De acordo com o texto, é porque Freddy, depois de ser
seqüestrado em 1983, ordenou que a sala do execu-
tivo fosse à prova de balas.

e
Which of the following probably best explains why, as
mentioned in paragraph 1, Alfred H. Heineken said,
“They made me drink Carlsberg!”
a) Normally, Carlsberg is not his favorite beer.
b) He was telling Sir Frank Lowe what happened

during a three-week vacation he took.
c) He was explaining what kind of circumstances

would be necessary for him to drink Carlsberg.
d) He was inventing an excuse.
e) He was making a joke.

Resolução

“Luckily, the Dutch beer baron survived the three-
week ordeal with his humor intact.”
De acordo com o texto, felizmente o barão da cerveja
holandesa sobreviveu à provação de três semanas
com seu humor intacto.

b
Which of the following does the article mention as an
example of Alfred H. Heineken’s strong business skills?
a) In 1942 Alfred H. Heineken took control of the family
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beer company.
b) Though his family had lost control of the company in

1942, Alfred H. Heineken regained control in 1954.
c) Though he had to face debt, divorce, and bad mana-

gement, after 1942 Alfred H. Heineken never again
lost control of the family beer company.

d) In 1954 Alfred H. Heineken made it a policy to let
only certain people use the Heineken family name.

e) Alfred H. Heineken took control of the family com-
pany from his grandfather in 1954.

Resolução

“But by 1942, debt, divorce, and bad management had
deprived the Heineken family of majority control. By
secretly buying up shares, 30-year-old Freddy regained
control in 1954.”
De acordo com o texto, “Mas por volta de 1942, dívi-
das, divórcio e má administração retiraram a família do
controle majoritário. Comprando ações secretamente,
Freddy, de 30 anos, recuperou o controle em 1954.

e
In paragraph 3, when Barbara Smit says “He saw
much earlier than others that Europe was going to be
a continent,” she most likely means that Alfred H.
Heineken
a) understood that it would be unnecessary and even

wasteful to buy rival beer companies in other
European countries.

b) knew before others that Europe would soon be con-
sidered a continent and not just a loose collection of
countries.

c) became the biggest beer-maker in Europe by expor-
ting his beer to France and Italy.

d) was the first person to realize that Western and
Eastern Europe would one day be united.

e) understood before most people did that it was
important to establish his company and its products
strongly in countries throughout Europe.

Resolução

“Freddy was a visionary. He realized that beer can tra-
vel and expanded into countries such as France and
Italy, turning Heineken into Europe’s biggest brewer.”
De acordo com o texto, “Freddy era um visionário, pois
percebeu que a cerveja podia viajar e expandiu para
países, tais como França e Itália, transformando a
Heineken na maior cervejaria da Europa.

a
According to the information in the article, which one
of the following probably best describes Alfred H.
Heineken?
a) He was an excellent and far-sighted businessman

who worked hard and enjoyed life.
b) He was a ruthless businessman who would stop at

nothing to succeed.
c) Though a good businessman, he was too old fashio-
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ned and traditional to take full advantage of all of his
business opportunities.

d) Though he was an excellent businessman, his
European background limited his ability to unders-
tand and take advantage of the U.S. market.

e) As a businessman he was an expert at marketing
and finance but had only a limited knowledge of pro-
duction.

Resolução

“A bon vivant ... the boss cracked jokes and high-fived
workers ... he knew bloody well whether we had over-
invested or not, ...”
De acordo com o texto, “Freddy era um bon vivant ...
contava piadas e cumprimentava informalmente seus
funcionários ... e sabia muito bem se eles investiam
demais ou não, ...”

Comentário de Inglês

A prova da GV manteve tradicionalmente o bom nível
na escolha dos três textos propostos.
Exigiu leitura fluente do aluno e excelente capacidade
interpretativa na escolha das alternativas de cada teste.
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d
“A partir de então, passou-se a eleger cônsules em nú-
mero de dois, ao invés de um único rei, com o pro-
pósito de que, se um deles tivesse a intenção de agir
mal, o outro, investido de igual autoridade, o coibisse.”

Flávio Eutrópio, Sumário da história romana, in Historiadores
latinos, NOVAK, G., M e outros (orgs.), trad., São Paulo, Martins
Fontes, 1999, p. 259.

O trecho acima refere-se ao período da história de
Roma conhecido como:
a) Diarquia, instituída logo após a época imperial.
b) Democracia, organizada após a revolta dos plebeus

e dos escravos.
c) Consulado, criado para diminuir o poder dos tiranos.
d) República, estabelecida pela aristocracia patrícia.
e) Pax Romana, imposta pelos senadores como forma

de limitar o poder dos patrícios.

Resolução

A República Romana, que sucedeu à Monarquia ou
Realeza em 509 a.C., foi estabelecida pelo patriciado
(aristocracia). Preocupados em impedir a concentração
de poderes em uma só pessoa, os patrícios estabe-
leceram como magistratura máxima o Consulado, atri-
buído a dois cônsules eleitos anualmente e não- reele-
gíveis. A igualdade de atribuições entre os dois ocu-
pantes do Consulado, conforme esclarece o texto,
destinava-se a criar um equilíbrio de poder entre
ambos.

c
“O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis,
levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no
verdadeiro Deus, criador do Céu e da Terra, e a renun-
ciar aos ídolos, que não lhe podiam ser de qualquer
ajuda, nem a ele nem a ninguém [...] O rei, tendo pois
confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi
batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
e ungido do santo Crisma com o sinal-da-cruz. Mais de
três mil homens do seu exército foram igualmente
batizados [...].”

São Gregório de Tours. A conversão de Clóvis. Historiae
Eclesiasticae Francorum. Apud PEDRERO-SÁNCHES, M.G.,
História da Idade Média. Textos e testemunhas. São Paulo, Ed.
Unesp, 2000, p. 44-45.

A respeito dos episódios descritos no texto, é correto

afirmar:
a) A conversão de Clóvis ao arianismo permitiu aos

francos uma aproximação com os lombardos e a
expansão do seu reino em direção ao Norte da Itália.

b) A conversão de Clóvis, segundo o rito da Igreja
Ortodoxa de Constantinopla, significou um reforço
político-militar para o Império Romano do Oriente.

c) Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orien-
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tação da Igreja de Roma, o reino franco tornou-se o
primeiro Estado germânico sob influência papal.

d) A conversão de Clóvis ao cristianismo levou o reino
franco a um prolongado conflito religioso, uma vez
que a maioria dos seus integrantes manteve-se fiel
ao paganismo.

e) A conversão de Clóvis ao cristianismo permitiu à
dinastia franca merovíngia a anexação da Itália a
seus domínios e a submissão do poder pontifício à
autoridade monárquica.

Resolução

Clóvis, na qualidade de unificador das tribos francas e
fundador da Dinastia dos Merovíngios, criou o Estado
Franco – mais um dentro dos reinos bárbaros germâ-
nicos que tentavam se fixar nos territórios do antigo
Império Romano do Ocidente. A conversão de Clóvis
ao cristianismo romano proporcionou-lhe o apoio da
Igreja para derrotar borgúndios e visigodos, incorporan-
do toda a Gália (França) aos domínios francos.

a
A chamada Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi con-
siderada como a última grande guerra de religião da
Época Moderna. A seu respeito é correto afirmar:
a) O conflito levou ao enfraquecimento do império

Habsburgo e ao estabelecimento de uma nova situa-
ção internacional com o fortalecimento do reino fran-
cês. 

b) O conflito iniciou-se com a proclamação da in-
dependência das Províncias Unidas, que se se-
paravam, assim, dos domínios do império Habs-
burgo.

c) O conflito marcou a vitória definitiva dos huguenotes
sobre os católicos na França, apoiados pelo monar-
ca Henrique de Bourbon, desde o final do século
XVI.

d) O conflito estimulou a reação dos Estados Ibéricos
que, em aliança com o papado, desencadearam a
chamada Contra-Reforma Católica.

e) O conflito caracterizou-se pelas intervenções ingle-
sas no continente europeu, através de tropas forma-
das por grupos populares enviadas por Oliver
Cromwell.

Resolução

A Guerra dos Trinta Anos (1618-48) começou como um
conflito entre os Habsburgos austríacos (católicos) e
setores protestantes do Sacro Império Romano-Ger-
mânico. Paralelamente a essa, outra guerra político-re-
ligiosa vinha sendo travada entre os Habsburgos es-
panhóis (católicos) e os holandeses, que desejavam
emancipar-se da Espanha. As duas guerras se fundi-
ram quando o cardeal de Richelieu, primeiro-ministro
francês, passou a apoiar os holandeses contra a Es-
panha e a Suécia (protestantes) contra os Habsburgos
austríacos. Transformada a partir de então em um con-
flito eminentemente político, a Guerra dos Trinta Anos
concluiu-se pelos Tratados de Vestfália, que consa-
graram a hegemonia européia da França dos
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Bourbons, em substituição ao tradicional predomínio
da Dinastia de Habsburgo.

e
Num manuscrito do século XIII pode-se ler: "Os usurá-
rios são ladrões, pois vendem o tempo, que não Ihes
pertence, e vender o bem alheio, contra a vontade do
possuidor, é um roubo."

Apud LE GOFF, J., A bolsa e a vida. A usura na Idade Média.
Trad., São Paulo, Brasiliense, 1989, p.39.

A respeito da usura é correto afirmar:
a) A usura foi tolerada pelos teólogos medievais que

viviam nas cidades e criticada pelos teólogos que se
dedicavam à vida contemplativa nos mosteiros
rurais.

b) A usura era considerada um pecado pelos teólogos
cristãos porque o usurário podia se apropriar, como
um ladrão, de qualquer bem de seu devedor.

c) A prática da usura passou a ser considerada virtuosa
pelos teólogos católicos, convencidos de que as crí-
ticas desferidas por Lutero eram pertinentes.

d) A usura era considerada um roubo do tempo que
pertencia a Deus e foi praticada exclusivamente por
judeus durante a Idade Média.

e) A usura foi condenada pelos teólogos medievais
num contexto em que se desenvolvia uma eco-
nomia monetária gerada no interior do feudalismo. 

Resolução

A crise do sistema feudal, gerada por fatores endó-
genos a partir do século XI (crescimento demográfico
e incapacidade dos feudos em se auto-sustentar),
acentuou-se com as Cruzadas e a conseqüente reaber-
tura do Mediterrâneo Ocidental ao comércio europeu.
A partir de então, começou o Renascimento Comercial
e Urbano, concomitante com a monetarização da eco-
nomia. Na contramão desse processo, os teólogos
medievais, apegados a uma visão feudal do processo
econômico, iriam condenar a prática da usura como
pecaminosa.

d
"(...) Que tínhamos feito à forte e opulenta Inglaterra?
(...) Não era Portugal um aliado antigo e fiel, correndo
com terna solicitude a depor-lhe no estômago inson-
dável pedaços de seus domínios no Ultramar, a assu-
mir a defesa dos seus múltiplos interesses econômico-
políticos, e a lançar-se-Ihe nos braços magnânimos nas
horas de turbação e de amargura?(...) Pois não lhe bas-
tavam Bombaim, Tânger, Ceuta, e tantas outras para-
gens longínquas de que mal sabíamos os nomes?(...)
O Zaire não tinha já ido na corrente da distribuição leo-
nina de Berlim, em 1885?
Então não era nossa, legitimamente nossa, a bacia do
Zambeze?(...)"

(TELES. Basílio, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro. Esboço de
História Política. 28 ed., Lisboa, Portugália Editora, 1968, p.7-8)
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O texto acima refere-se a tensões que se esta-
beleceram:
a) Devido à recusa do governo português em cumprir

os ditames do Tratado de Methuen.
b) Devido ao revanchismo português após a perda de

suas feitorias localizadas na Índia.
c) Devido ao revanchismo inglês provocado pela alian-

ça histórica entre Portugal e França.
d) Entre Inglaterra e Portugal devido à disputa de ter-

ritórios situados no interior da África.
e) Entre Inglaterra e Portugal, provocadas pela con-

denação britânica ao tráfico negreiro.

Resolução

O texto trata de um assunto pouco mencionado na
maioria dos livros didáticos brasileiros: um choque de
interesses coloniais entre Portugal (desejoso de unir
os territórios de Angola e Moçambique, no sentido
oeste-leste) e Inglaterra (que queria formar uma “Linha
Cabo–Cairo”, unindo a África do Sul ao Egito). A ques-
tão foi encerrada quando os portugueses, que haviam
ocupado a Bacia do Rio Zambeze, abandonaram a
região diante de um ultimato inglês.

a
Entre 1955 e 1973, um grupo de líderes internacionais
tentou criar as bases daquilo que ficou conhecido
como "movimento dos não-alinhados". A esse respeito
é correto afirmar:
a) O movimento procurava estabelecer uma política

diplomática independente dos EUA e da União So-
viética, as duas superpotências da época.

b) Tratava-se de um movimento de países do Terceiro
Mundo, que reunia apenas líderes que não estives-
sem comprometidos com os interesses da União
Soviética. 

c) Tratava-se de um movimento que tentava elaborar
uma alternativa política à social-democracia européia
e ao comunismo da China e dos países do Leste
europeu.

c) Os princípios do movimento, definidos na Confe-
rência de Bandung, em 1955, indicavam o alinha-
mento dos países do Terceiro Mundo com as cha-
madas potências desenvolvidas.

e) A Conferência de Belgrado, em 1961, condenou a
instauração do regime comunista em Cuba, liderado
por Fidel Castro. X

Resolução

Em 1955, na Conferência de Bandung (Indonésia), os
governantes dos países recém-descolonizados reuni-
ram-se para definir uma posição comum diante da
bipolarização produzida pela Guerra Fria. Decidiu-se
que seria criado um “Terceiro Mundo”, não-alinhado
com os EUA capitalistas ou a URSS socialista. Com a
adesão de outros líderes ao projeto (Tito, da Iugoslávia;
Nehru, da Índia; Nasser, do Egito), o movimento dos
“não-alinhados” passou também a ser conhecido
como “neutralista”. Essa tendência desmoralizou-se
mais tarde, quando os “não-alinhados”, em sua maio-
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ria, alinharam-se com a URSS (Fidel Castro chegou a
ser presidente do Movimento dos  Países Não-Alinha-
dos).

c
“Atrás do jovem, a guerra, em frente a ele a ruína
social, à sua esquerda ele está sendo empurrado pelos
comunistas, à direita, pelos nacionalistas e por toda a
sua volta não existe um só traço de honestidade, de
racionalidade, e todos os seus bons instintos estão
sendo distorcidos pelo ódio."

Apud GAY, P., A cultura de Weimar, trad., Rio, Paz e Terra, 1978,
p. 160.

A análise acima foi feita pelo novelista alemão Jakob
Wassermann e diz respeito à situação social durante a
República de Weimar, quando a Alemanha:
a) Presenciou a derrocada do nazismo e o esta-

belecimento da democracia tutelada pelas principais
potências ocidentais e pela União Soviética.

b) Vivenciou uma experiência democrática marcada
pelos sucessivos governos de centro-esquerda,
encabeçados pelo Partido Democrata Alemão.

c) Passou por uma experiência democrática abalada
por graves crises econômicas e pelas investidas de
partidos e grupos extremistas de esquerda e de
direita. 

d) Assistiu à consolidação no poder do grupo espar-
taquista liderado por Rosa de Luxemburgo, que
questionava duramente as concessões ideológicas
feitas pelos social-democratas.

e) Enfrentou a guerra contra a Tríplice Aliança, manten-
do o regime democrático a partir de uma coalizão de
centro-esquerda liderada pelos social-democratas.

Resolução

Após ser derrotada na Primeira Guerra Mundial e  sub-
metida às imposições franco-britânicas do Tratado de
Versalhes, a Alemanha, entre o início dos anos 20 e o
começo dos anos 30, viveu politicamente uma expe-
riência democrática conhecida como “República de
Weimar”. Nesse período, o governo sofreu oposição
tanto de grupos nacionalistas de extrema-direita (nazis-
tas) como dos comunistas, além de ter sido abalado
por graves crises econômicas.
Obs.: A “República de Weimar” (1919-33) deve o no-
me ao fato de que sua Constituição foi promulgada na
cidade de Weimar e não em Berlim, capital da Ale-
manha.

b
Durante o período da Guerra Fria, o cenário interna-
cional foi marcado:
a) Pela expansão de regimes comunistas no interior da

América Latina e pela Europa Ocidental.
b) Pela bipolarização do poder mundial envolvendo as

duas superpotências, União Soviética e Estados
Unidos da América.

c) Pela militarização da Alemanha, a despeito das de-
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cisões das conferências de Yalta e Potsdam.
d) Pela polarização do mundo em dois blocos com-

postos por URSS, Inglaterra, EUA e França, contra
Alemanha, Itália e Japão.

e) Pelo equilíbrio de forças entre os países desen-
volvidos e os países do chamado Terceiro Mundo.

Resolução

A Guerra Fria foi o contexto histórico do período entre
o término da Segunda Guerra Mundial (1945) e o fim
da União Soviética (1991). Caracterizou-se pela
bipolarização político-ideológica e pela corrida arma-
mentista entre o bloco capitalista e o bloco socialista,
liderados respectivamente pelos Estados Unidos e
pela União Soviética. Acrescente-se a esse cenário a
formação de duas alianças militares antagônicas: a
OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e o
Pacto de Varsóvia.

d
A respeito da Revolta dos Alfaiates de 1798, podemos
afirmar:
a) Trata-se de uma revolução burguesa que tinha por

objetivo eliminar o sistema colonial e estimular a
entrada de imigrantes no Brasil.

b) Os rebeldes foram influenciados pelas idéias do
comunismo francês, que pregava a igualdade social
e a distribuição de terras entre os mais pobres.

c) Influenciados pelas doutrinas sociais da Igreja fran-
cesa, os líderes da revolta pretendiam garantir o
ingresso no clero de homens de todas as raças.

d) O discurso rebelde era marcado pelo anticlerica-
lismo e defendia uma reforma na ordem vigente, de
modo a eliminar as diferenças sociais.

e) O movimento foi liderado pela elite baiana, descon-
tente com a falta de incentivos do governo metro-
politano com relação às necessidades da produção
açucareira.

Resolução

A Revolta dos Alfaiates foi um movimento emancipa-
cionista ocorrido na Bahia em 1798 (Conjuração Baia-
na), sob influência da fase popular da Revolução Fran-
cesa. A revolta contou com a participação de camadas
populares e questionou as diferenças sociais, desta-
cando-se pelo caráter antiescravagista.

c
A conquista colonial inglesa resultou no estabe-
lecimento de três áreas com características diversas
na América do Norte.
Com relação às chamadas "colônias do sul" é correto

afirmar:
a) Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e de-

senvolveu uma ampla rede de relações comerciais
com as colônias do Norte e com o Caribe.

b) Baseava-se numa forma de servidão temporária que
submetia os colonos pobres a um conjunto de obri-
gações em relação aos grandes proprietários de ter-
ras.

c) Baseava-se numa economia escravista voltada prin-
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cipalmente para o mercado externo de produtos,
como o tabaco e o algodão.

d) Consolidou-se como o primeiro grande pólo indus-
trial da América com a transferência de diversos
produtores de tecidos vindos da região de Man-
chester.

e) Caracterizou-se pelo emprego de mão-de-obra as-
salariada e pela presença da grande propriedade
agrícola monocultora.

Resolução

As “Colônias do Sul” dos atuais Estados Unidos da
América foram caracterizadas como “colônias de
exploração”, apresentando uma economia extrover-
tida, produzindo gêneros agrícolas tropicais, como o ta-
baco e o algodão, e utilizando mão-de-obra escrava.
Obs.: O enunciado menciona corretamente “Três
áreas” da colonização inglesa na América do Norte
(Norte, Centro e Sul); mas falha ao atribuir-lhes “carac-
terísticas diversas”, pois tanto as colônias do Centro
(Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia) como as do
Norte (a Nova Inglaterra) eram “colônias de povoa-
mento”.

b
"(...) assistimos no final do século XVII, após a desco-
berta das minas, não a uma nova configuração da vila
nem à ruptura brusca com o padrão anterior, ao con-
trário, à consolidação de todo um processo de expan-
são econômica, de mercantilização e de concentração
de poder nas mãos de uma elite local. A articulação
com o núcleo mineratório dinamizará este quadro mas
não será, de forma alguma, responsável
por sua existência."

BLAJ, Ilana, A trama das tensões. São Paulo, Humanitas, 2002,
p.125.

O texto acima refere-se:
a) À vila de São Luís e ao seu papel de núcleo articu-

lador entre a economia exportadora e o mercado
interno colonial.

b) À vila de São Paulo, cuja integração a uma economia
de mercado teria ocorrido antes da descoberta dos
metais preciosos.

c) À vila de Ouro Preto, importante centro agrícola e
pecuarista encravado no interior da América Portu-
guesa.

d) À vila de Cuiabá, principal entreposto de tropeiros e
comerciantes que percorriam as precárias rotas do
Centro-Sul.

e) À vila de Mariana, importante centro distribuidor de
indígenas apresados pelos bandeirantes.

Resolução

O texto aponta para uma nova abordagem historio-
gráfica sobre a Vila de São Paulo, que  em 2004 com-
pletará 450 anos de fundação. Com efeito, a economia
paulista tomou rumo diferente da nordestina, apoian-
do-se na diversificação das atividades bandeirísticas
(destacando-se o “ciclo da caça ao índio”) e na produ-
ção de trigo e outros produtos alimentícios, como a fa-
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rinha de mandioca. Portanto, a mineração ampliou uma
economia de mercado que lhe era anterior.

b
O estabelecimento da família real portuguesa no
Brasil, a partir de 1808:
a) Significou apenas o deslocamento do imenso apa-

relho burocrático português sem nenhum des-
dobramento no processo de emancipação política
brasileira.

b) Interrompeu os vínculos entre os grupos esta-
belecidos em torno da Coroa Portuguesa e aqueles
dedicados às diversas atividades econômicas colo-
niais.

c) Deu inicio à campanha abolicionista, devido à atua-
ção dos letrados portugueses junto aos integrantes
da aristocracia escravista colonial.

d) Criou vínculos estreitos entre os grupos dominantes
da América espanhola e da América portuguesa, uni-
dos contra as agressões e usurpações patrocinadas
por Napoleão Bonaparte.

e) Deu início à chamada "interiorização da metrópole" e
permitiu uma aproximação entre os membros da
burocracia imperial e grupos dominantes coloniais.

Resolução

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil,
os vínculos estreitos entre os grupos coloniais e me-
tropolitanos foram rompidos, pois o “exclusivo” me-
tropolitano desapareceu quando da Abertura dos Por-
tos, em 1808. A partir daí, ocorreria a “Inversão
Brasileira” e, no limite, a Independência do Brasil.
Obs.: A questão foi formulada de maneira ambígua, o
que poderá ter levado alguns candidatos a escolher a
alternativa “e”.

b
Em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu
Osvaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores,
para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do pre-
sidente:
"À noite, recebi o Osvaldo. Disse-me que o governo
americano não nos daria auxílio, porque não confiava
em elementos do meu governo, que eu deveria subs-
tituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar
dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos
dando aos americanos não autorizavam essas descon-
fianças, e que eu não substituiria esses auxiliares por
imposições estranhas."

VARGAS, Getúlio, Diário. São Paulo/Rio de Janeiro, Sicilia-
no/Fundação Getúlio Vargas, 1995, vol. II, p. 443.

A respeito desse período, podemos afirmar:
a) As desconfianças norte-americanas eram comple-

tamente infundadas porque não havia nenhum sim-
patizante do nazi-fascismo entre os integrantes do
governo brasileiro.

b) Com sua política pragmática, Vargas negociou vanta-
gens econômicas com o governo americano e man-
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teve em seu governo simpatizantes dos regimes
nazi-fascistas. 

c) Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os
regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo
de relacionamento diplomático entre o Brasil e os
países do Eixo.

d) No alto escalão do governo Vargas havia uma série
de simpatizantes do regime comunista da União
Soviética e de seu líder Joseph Stalin.

e) As pressões do governo norte-americano levaram
Vargas a demitir seu ministro da Guerra, o general
Eurico Gaspar Outra, admirador dos regimes nazi-
fascistas.

Resolução

Quando a Segunda Guerra Mundial (1939-45) come-
çou, o governo Vargas estava dividido entre simpa-
tizantes do Eixo (tais como Felinto Müller, chefe da
polícia) e defensores dos Aliados (como o citado Os-
valdo Aranha). O próprio Vargas, embora simpatizante
do Eixo, preferiu adotar uma política de neutralidade
pragmática, negociando com os Estados Unidos ajuda
financeira e tecnológica para a implantação da Side-
rúrgica de Volta Redonda.

d
"Vai-se o marechal ingente, / vai-se o grande alagoano.
/ E eu leitor, digo somente: Floriano foi um prudente; /
seja o Prudente um Floriano."
Essa é uma quadrinha do escritor Artur de Azevedo. A
respeito dos personagens e do período aos quais se
refere podemos dizer que:
a) O escritor, como um crítico dos governos militares,

posicionara-se contra a decretação do estado de
sítio e o fechamento do Congresso por parte de
Floriano Peixoto.

b) O escritor, como um defensor dos ideais socialistas
no Brasil, fora contrário ao estado de sítio decretado
por Deodoro da Fonseca e prorrogado por Floriano
Peixoto.

c) O escritor, como um defensor do "marechal de fer-
ro", mostrava-se satisfeito com a prudência do pre-
sidente que, com pulso firme, havia debelado a
Revolta de Canudos.

d) O escritor, como um admirador de Floriano Peixoto,
saudava a prudência do ex-presidente, que teve de
lidar com a Revolução Federalista e com a Revolta
da Armada.

e) O escritor, como um democrata, reconhecia o des-
pojamento de Floriano, que aceitou a realização ime-
diata de eleições logo após a renúncia de Deodoro
da Fonseca.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão e como mera inter-
pretação de texto, tendo em vista a admiração fanática
que Floriano despertou em inúmeros contemporâ-
neos. O examinador, porém, falhou ao endossar o
ponto de vista de Artur de Azevedo, pois este consi-
dera como “prudente” o célebre “Marechal de Ferro”,
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responsável indireto pelas chacinas ocorridas no Para-
ná e em Santa Catarina, na esteira da repressão à
Revolução Federalista.

e
Em 1968, o Brasil foi surpreendido pelas greves ope-
rárias de Osasco e Contagem. A esse respeito é cor-

reto afirmar:
a) Lideradas pelo torneiro-mecânico Luís Inácio da Sil-

va, constituíram a primeira grande contestação polí-
tica ao regime militar.

b) As movimentações operárias provocaram uma flexi-
bilização do regime, que acabaram por conduzir ao
processo de abertura política.

c) As greves acabaram por provocar a destituição do
ministro do Trabalho Jarbas Passarinho e levaram ao
reconhecimento das lideranças sindicais por parte
do governo.

d) As greves provocaram uma reação em cadeia contra
o regime militar, que culminou na organização da
greve geral de 1968.

e) As greves adicionaram um ingrediente a mais nesse
ano de grande agitação política, que culminaria no
endurecimento do regime com a implementação do
AI-5.

Resolução

A ano de 1968 foi marcado no Hemisfério Ocidental
pelo grande movimento de contestação do “establis-
hment”, realizado pela juventude. No Brasil, aprovei-
tando a inexistência de atos institucionais em vigor
naquele momento, os movimentos sindical e estudan-
til contra o governo do marechal Costa e Silva ganha-
ram força: greves de Osasco e Contagem, Passeata
dos Cem Mil no Rio de Janeiro, formação da “Frente
Ampla” por Carlos Lacerda e outras manifestações,
culminando com o discurso do deputado Márcio
Moreira Alves contra as Forças Armadas. A recusa da
Câmara em permitir que o deputado fosse processado
levou os militares “linha-dura” a pressionar Costa e
Silva; este, em 13 de dezembro de 1968, endureceu o
regime ao pôr em vigor o AI-5.
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d
Observe a charge abaixo, referente à reunião da Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC) em Cancún
(setembro de 2003), para assinalar a alternativa que
expressa seu conteúdo corretamente:

Fonte: http://cagle.slate.msn.com/politicalcartoons/
worldtour /worldtour4.asp

a) A divisão em países do primeiro, segundo e terceiro
mundo foi retomada, com a União Européia repre-
sentando os interesses do antigo bloco comunista e
o Brasil e a África do Sul liderando o bloco subde-
senvolvido.

b) A politização das relações econômicas interna-
cionais provocou novas divisões na OMC: as res-
trições da União Européia, à invasão do Iraque pelos
Estados Unidos e o apoio do Brasil e da Índia, re-
presentando o Terceiro Mundo.

c) A idéia de um mundo dividido em blocos regionais
nos Hemisférios Norte e Sul foi reassumida, refor-
çando os obstáculos para a plena liberalização do
comércio mundial e incentivando os países a for-
marem organizações econômicas regionais. 

d) Além da cisão entre Estados Unidos e União Euro-
péia, pela redução dos subsídios agrícolas, tornou-
se mais nítida a divergência de interesses, separan-
do os países do Norte e do Sul nos termos da libe-
ração do comércio internacional. 

e) Apesar dos esforços da OMC, o comércio mundial
tende a se concentrar nos dois maiores blocos eco-
nômicos atuais – NAFTA e União Européia – alijando
dos beneficios da globalização os países menos
desenvolvidos da África e América Latina. 

Resolução

A reunião de Cancún, no México, mostrou a divergên-
cia de interesses entre os países que adotam políticas
protecionistas, como os EUA e os da UE, e a tentativa
de liberalização comercial no setor agrícola defendida
pelos países do G20 ou G22 liderados pelo Brasil e
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Índia.

b
“A ascensão da China como superpotência comercial,
após sua filiação à Organização Mundial do Comércio
(OMC), já está provocando ondas na América Latina”.

Fonte: Adap. Financial Times, 26/09/2003.
A esse respeito está correta a seguinte afirmação:
a) O acesso ao mercado mundial tem permitido aos

fabricantes chineses difundirem seus produtos, ape-
sar de perderem para seus concorrentes latinos em
setores como brinquedos, têxteis e commodities.

b) Ao mesmo tempo que os fabricantes chineses der-
rubam seus concorrentes latinos em setores como
calçados, brinquedos e têxteis, aumenta significati-
vamente a demanda chinesa por minério de ferro,
cobre e soja da América Latina, elevando os seus
preços. 

c) A demanda aparentemente insaciável de Pequim
por trigo, soja e minério de ferro importados dos
países ricos do norte, tem provocado a elevação
contínua dos preços desses produtos, prejudicando
a pauta de importação latino-americana.

d) A inserção da China no comércio latino-americano
está contribuindo para as ondas de crescimento
econômico positivo verificadas em países que diver-
sificaram sua base de exportação, a exemplo do Mé-
xico.

e) As ondas mencionadas no texto referem-se aos re-
cuos das exportações de países como a Argentina e
Brasil que estão perdendo, para os chineses, algu-
mas das empresas mais eficientes do mundo em
mineração e agribusiness.

Resolução

A China destaca-se no mercado mundial, ampliando
seu comércio com a América Latina, como é o caso do
Brasil, que exporta soja, minério de ferro, carne e ou-
tros produtos para esse país.

a
Considerando-se as conseqüências do processo recen-
te de globalização mundial, vale dizer que:
a) O crescimento econômico vivenciado no mundo ao

longo do século XX não aboliu as diferenças entre os
países pobres e ricos, principalmente no que se re-
fere às condições sociais. 

b) Um dos aspectos marcantes das relações econô-
micas entre os países do globo foi o aumento dos
fluxos de pessoas entre países e regiões, em detri-
mento da circulação de mercadorias. 

c) A capacidade de cobrir grandes distâncias em pou-
cas horas fez do transporte aéreo o principal meio
de circulação de produtos leves e de média tonela-
gem nos países ricos do Norte.

d) A propagação da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (Sars, na sigla em inglês) serviu para imple-
mentar uma rede de saúde pública mais eficiente e
eficaz nos países subdesenvolvidos.
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e) Se os mercados de ações do mundo ocidental têm
sido influenciáveis por epidemias ou boatos de ata-
ques aéreos, tal tendência não se manifesta no de-
sempenho das bolsas de valores do Oriente, como
Cingapura, Taiwan e Hong Kong. 

Resolução

O advento da globalização possibilitou uma intensa cir-
culação de capitais, mercadorias e técnicas, entretanto
acentuou as desigualdades econômicas e regionais. O
mercado global é, como nunca, mais sensível aos ata-
ques especulativos e muito mais vulnerável às crises
regionais, de ordem política e/ou econômica.

e
Considere o gráfico apresentado abaixo.
Bahia: Estrutura da Indústria de Transformação (%) – 2001

Fonte: www.sei.ba.gov.br/publicacoes/bahia dados
Considerando as informações do gráfico e os conhe-
cimentos sobre a evolução da indústria nordestina nas
últimas décadas, pode-se identificar como um aspecto
persistente:
a) A dependência de matérias-primas importadas, limi-

tando o desenvolvimento industrial dos setores que
não necessitam de grande investimento em máqui-
nas e equipamentos. como o químico e metalúrgico. 

b) As políticas de desenvolvimento regional, privile-
giando os setores industriais químico e metalúrgico,
nos quais há o uso intensivo de mão-de-obra, como
forma de diminuir as taxas de desemprego. 

c) A formação de "clusters", combinando os pólos tec-
nológicos formadores de mão-de-obra especializada,
o Estado produtor de infra-estrutura e as indústrias
modernas, voltadas para o mercado internacional. 

d) A existência de um setor terciário forte, sustentado
pelas atividades ligadas ao turismo, que concorre
com os empregos industriais, oferecendo melhores
salários que aqueles das indústrias tradicionais, co-
mo a alimentícia.

e) As limitações do mercado regional, dificultando o de-
senvolvimento e a diversificação da estrutura indus-
trial, apesar das políticas de industrialização, via in-
centivos fiscais ou instalação de empresas estatais.

Resolução

No processo histórico de desenvolvimento da econo-
mia do Nordeste, persistiu sempre um fato: a extrema
limitação do mercado regional. Esse limite levou o
Estado, na década de 1950, a criar órgãos e mecanis-
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mos que tentassem quebrar a falta de opções e diver-
sificassem os investimentos. O exemplo mais claro foi
a Sudene, que investiu na industrialização. Contudo,
mesmo essa iniciativa esbarrava na pobreza do mer-
cado regional, e a opção pelo mercado externo é limi-
tante pelas dificuldades da infra-estrutura de expor-
tação. Assim, o gráfico com a estrutura da indústria de
transformação apresentando os dados para a Bahia, o
Estado mais rico do Nordeste, acaba servindo de
exemplo para os demais Estados, evidenciando o pa-
norama limitado na região.

d
Empresa de Alimentos que integra uma corporação
mundial fundada em 1818, na Holanda, opera no Brasil
desde 1905, atuando em 14 estados localizados no
Sul, Centro-Oeste, Sudeste (exceto RJ) e parte do
Nordeste. Possui fábricas, moinhos, silos e terminais
portuários, empregando diretamente cerca de 7000
colaboradores. Em 2001 seu faturamento anual foi de
R$ 6,2 bilhões.
Com base em seus conhecimentos sobre as trans-
formações no espaço agrário brasileiro nas últimas
décadas, pode-se inferir que a empresa mencionada
no texto está associada à(s)
a) grande variedade climática do país, característica

que tem aberto novos mercados regionais em fun-
ção da maior dispersão da produção agrícola, favo-
recendo a instalação de grandes conglomerados
multinacionais do setor alimentício.

b) políticas governamentais para o desenvolvimento
do setor agropecuário no país, adotadas no Plano de
Metas da década de 50, o que favoreceu a entrada
de empresas multinacionais que homogeneizaram
as condições de produção em grande parte do terri-
tório brasileiro.

c) desconcentração da indústria, representando uma
verdadeira "industrialização do campo", devido a ins-
talação de unidades industriais nas áreas de pro-
dução agrícola, que fornecem implementos e geram
empregos para a mão-de-obra local.

d) expansão da cultura da soja, formando um grande Com-
plexo Agroindustrial envolvendo produtores e grandes
empresas multinacionais que atuam desde o forneci-
mento de sementes e implementos agrícolas até a
colheita, o processamento e a exportação do produto.

e) internacionalização do setor agropecuário, a partir da
abertura econômica promovida pelos governos neo-
liberais na década de 1990, permitiu a entrada de
várias empresas multinacionais interessadas na
exploração direta da produção agrícola, formando os
Complexos Agroindustriais.

Resolução

Na últimas décadas, houve uma grande capitalização
do setor agropecuário brasileiro e, por extensão, uma
maior subordinação dos produtores ao grande capital
externo, formando um grande complexo agroindustrial.
O campo subordinou-se ainda mais aos interesses
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urbanos e industriais, que procurou englobar todo o
processo produtivo, visando ao mercado externo.

a
Pesquisas recentes afirmam que construção do
Rodoanel deverá transferir para o interior paulista boa
parte da poluição da metrópole. A análise dessa
problemática coloca em evidência inúmeros conflitos
presentes na gestão do espaço urbano de São Paulo,
especialmente:
a) A necessidade de fluidez no tráfego urbano de São

Paulo que traz, por conseqüência, a deterioração da
qualidade do ar devido ao aumento da emissão de
gases pelos automóveis. 

b) As limitações impostas ao crescimento da cidade de
São Paulo, cuja expansão é barrada por uma legis-
lação ambiental mais rígida das cidades do interior,
que preservam sua qualidade de vida. 

c) O processo conhecido como "interiorização do de-
senvolvimento", iniciado após a melhoria do tráfego
pesado e do transporte de cargas perigosas pelo
Rodoanel.

d) A crescente conurbação entre São Paulo e o interior
do Estado, caracterizada pelo aumento dos fluxos
viários e movimentos pendulares entre a capital e os
municípios mais distantes. 

e) O aumento no custo dos transportes de mercado-
rias e pessoas, como resultado do deslocamento do
tráfego da cidade de São Paulo para o interior, acom-
panhando a melhoria viária. 

Resolução

Dentre os inúmeros conflitos de interesses na gestão
do espaço urbano entre os municípios que compõem a
Grande São Paulo, a questão ambiental tem grande des-
taque, pois envolve problemas vinculados aos desma-
tamentos, conservação dos mananciais e recursos hídri-
cos, destinação do lixo e esgotos, além do problema da
poluição atmosférica evidenciado no texto, tendo em
vista que a construção do Rodoanel tem como principal
objetivo dar maior fluidez ao tráfego urbano da cidade
de São Paulo, mas traz como conseqüência o aumento
da poluição produzida por veículos automotivos nos
municípios abrangidos pelo traçado desse anel viário.

d
“Os países ricos, em função de sua renda mais elevada
e conseqüente nível de consumo, são responsáveis por
mais de metade do aumento da utilização de recursos
naturais. A população dos países mais pobres do mundo
paga, proporcionalmente, o preço mais elevado pela po-
luição e degradação das terras, das florestas, dos rios e
dos oceanos, que constituem o seu sustento. Uma
criança que nascer hoje em Nova lorque, Paris ou Lon-
dres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vi-
da do que 50 crianças em um país ‘em desen-
volvimento’.”

(Adapt.) Relatório do Desenvolvimento Humano /
PNUD, 1998.

Baseando-se nos princípios explicativos das teorias

67

66

FFFFVVVVGGGG ----     (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000003333



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

demográficas, o texto acima:
a) Concorda com a teoria Reformista, que atribui ao

excesso populacional a causa da miséria no mundo,
constituindo uma ameaça aos recursos naturais ne-
cessarios à sobrevivência humana. 

b) Comprova a teoria Neomalthusiana, que defende a
necessidade de controlar a natalidade nos países
pobres, para que eles possam atingir os níveis de
desenvolvimento e consumo dos países ricos. 

c) Nega a teoria Malthusiana, que defende a elevação
do padrão de vida e de consumo nos países pobres,
entendendo a fecundidade como uma variável inde-
pendente a ser controlada. 

d) Nega a teoria Neomalthusiana, que identifica uma
população numerosa como principal causa do de-
semprego, pobreza e esgotamento dos recursos
naturais. 

e) Comprova a teoria Malthusiana, que associa cresci-
mento populacional e esgotamento dos recursos
naturais, defendendo a necessidade de reformas so-
cioeconômicas para preservá-los.

Resolução

A teoria reformista apresenta como causa primordial da
pobreza e subdesenvolvimento a desigualdade de aces-
so aos recursos resultantes da produção de riquezas,
como o enfoque dado ao texto. Contrapõe-se, portanto,
à teoria neomalthusiana, que identifica o crescimento
exagerado da população como a causa principal do en-
trave ao crescimento econômico nos países pobres.

a
“Fenômeno de origem complexa e ainda obscura. Sus-
peita-se de um componente antropogênico, quanti-
ficado pelo aumento da concentração na atmosfera de
gases, como o CO2, da queima de combustíveis fós-
seis, além da emissão espontânea de metano no pro-
cesso digestivo de vários mamíferos.”

Fonte: Folha de S. Paulo, Mais, 21/09/2003, p. 5.
O texto refere-se ao problema:
a) do aquecimento global.
b) do buraco na camada de ozônio.
c) das chuvas ácidas.
d) das correntes marítimas.
e) das ilhas de calor.

Resolução

O aumento na concentração de CO2 na atmosfera im-
plica maior retenção do calor, provocando uma altera-
ção na dinâmica climática global pelo aumento da tem-
peratura, denominado efeito estufa.

e
Os mapas constituem importante instrumento de auxí-
lio à gestão ambiental. Mapas na escala 1:250.000 e
1:25.000.000 seriam mais adequados para a represen-
tação dos seguintes problemas ambientais:
a) destruição das florestas tropicais e ocorrência das

ilhas de calor.
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b) previsão do fenômeno EI Niño e área de abrangên-
cia das chuvas ácidas.

c) ocorrência de chuva ácida e enchentes em áreas
urbanas.

d) destruição da camada de ozônio e abrangência do
fenômeno EI Niño.

e) ocorrência das ilhas de calor e elevação da tempera-
tura global (efeito estufa).

Resolução

Na questão da escala de um mapa, é preciso lembrar
que o conceito funciona de forma inversamente propor-
cional: quanto maior o divisor, menor é a escala. Assim,
um mapa na escala 1:250.000 é maior que na escala
1:25.000.000. Mapas na escala 1:250.000 seriam bons
para mostrar a ocorrência de fenômenos locais, como
ilhas de calor, áreas de abrangência de chuvas ácidas
etc., enquanto mapas na escala 1:25.000.000 mostra-
riam melhor fenômenos globais, como destruição de flo-
restas tropicais, previsão do fenômeno El Niño, des-
truição da camada de ozônio e elevação da temperatura
global (efeito estufa), entre outros.
É fundamental que o examinador especifique a quais es-
calas se referem os mapas, respectivamente.

d
Observe o croqui e as afirmações apresentadas a se-
guir.
Brasil: Modernização da Agricultura (1995-96)

Fonte: adaptado de Atlas Geográfico Escolar, IBGE.
Rio de Janeiro: 2002, p.140.

I – Na Região Norte, as áreas que apresentam bai-
xo grau de modernização podem ser explicadas
pelas restrições impostas pela legislação de pro-
teção ambiental do país. 

II – A deficiência hídrica é um dos fatores limitantes
à modernização agrícola no interior do Nordeste. 

III – O grau de modernização agrícola na Região Cen-
tro-Oeste pode ser explicado, entre outros fato-
res, pela expansão das lavouras de soja. 

IV – O predomínio de pequenas propriedades fami-
liares associadas à agroindústria explica o grau
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de modernização verificado no centro-sul do
Brasil. 

Interpretam corretamente as informações do croqui
SOMENTE:
a) I e II. b) I e III. c) Ill e lV.
d) II e III. e) II e lV.

Resolução

Sobre o processo de modernização da agricultura bra-
sileira, é verdadeiro afirmar que um dos fatores que o
limitaram, no interior do Nordeste, foi a deficiência hír-
drica, e a modernização no Centro-Oeste deveu-se à
expansão das lavouras de soja.
No entanto, não é correto explicar o baixo grau de
modernização na Região Norte segundo as restrições
impostas pelo quadro natural, mas sim pelo povoa-
mento rarefeito, precária infra-estrutura e baixos in-
vestimentos.
Ainda, no centro-sul, que engloba as regiões Sul, Su-
deste e a maior parte do Centro-Oeste, não há o pre-
domínio de pequenas propriedades familiares, mas
sim propriedades comerciais de médio e grande porte
– quanto à superfície – modernas e integradas a merca-
dos extra-regionais.

d
Sobre a mobilidade espacial e social no Brasil está cor-
reta a seguinte afirmação:
a) Atualmente o Estado de São Paulo já não é o prin-

cipal destino das correntes migratórias no país, fi-
cando atrás de estados com grande dinamismo eco-
nômico, como o Paraná e Mato Grosso. 

b) A mecanização subsidiada pelo governo, para o cul-
tivo da soja, constitui uma importante explicação
para os fluxos migratórios que partem do Sudeste,
Centro-Oeste e Norte para a Região Sul, principal-
mente para o Estado do Paraná.

c) A região Sul apresenta a maior participação de mi-
grantes de outras regiões na composição de sua
população, em razão da abertura recente de sua
fronteira agrícola e da retomada dos projetos gover-
namentais de colonização.

d) Cresceram os movimentos migratórios intra-regio-
nais, em função de novos pólos de atração em cida-
des médias do interior do país, relacionados à des-
concentração da indústria e ao crescimento do setor
agropecuário. 

e) A corrente migratória do Nordeste para o Sudeste
deixou de ser a mais importante no fim da década
de 90, com a diversificação intra-regional e as migra-
ções de retorno.

Resolução

Durante o período colonial até o desenvolvimento in-
dustrial na década de 1930 em diante, as migrações in-
ternas constituíam-se em ciclos longos e extra-regio-
nais, como o ciclo do ouro ou do café.
Com o desenvolvimento socioeconômico recente,
houve um incremento na infra-estrutura de transpor-
tes, favorecendo os deslocamentos populacionais em
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número e em distâncias percorridas.
Atualmente, as migrações ocorrem em ciclos curtos e
intra-regionais, pois a economia permite uma descen-
tralização da produção e a expansão urbana favorece
um maior número de pólos atrativos em cidades mé-
dias pelo interior do país.

a
“Quarenta anos depois, bilhões de reais foram inves-
tidos criando um impulso econômico muito aquém dos
gastos, e resultados sociais insignificantes na luta con-
tra a pobreza. O Nordeste continuou pobre, apesar dos
investimentos e mesmo dos bons resultados eco-
nômicos.”

Fonte: Cristovam Buarque, Projeto Aprendiz,
15/10/2001.

O autor do texto refere-se:
a) aos resultados das políticas de desenvolvimento re-

gional gerenciadas pela Sudene desde a sua criação
na década de 60.

b) à "indústria da seca" nordestina, cujo objetivo prin-
cipal de aumento na oferta de água na região não se
concretizou até os dias atuais.

c) aos projetos educacionais desenvolvidos há vários
anos na região por Organizações Não-Governamen-
tais, com apoio de instituições internacionais. 

d) às conseqüências do programa Proálcool na região,
que beneficiou com verbas públicas apenas os gran-
des usineiros.  

e) aos projetos de reforma agrária no sertão nordesti-
no, que fracassaram no objetivo de estancar a saída
da população do meio rural.

Resolução

O texto refere-se à política de desenvolvimento regio-
nal estabelecida com a criação da Sudene, em 1959 e
não na década de 1960 como se apresenta na alterna-
tiva a.

b
“A trágica herança do garimpo se reflete nos números
levantados pelo projeto da CVRD. A taxa de analfa-
betismo entre os moradores adultos da vila é de 25%
– numa população cuja maioria tem entre 40 e 70 anos.
Além disso, 48% dos homens vivem sozinhos. O ouro
da Amazônia, em vez de servir para pagar a dívida ex-
terna brasileira, acabou gerando um débito interno
muito maior.”

Fonte: adaptado de Problemas Brasileiros, setem-
bro/outubro de 2003.

As conseqüências mencionadas no texto resultaram,
principalmente,
a) da mecanização da exploração do ouro e do ferro em

Carajás e na vila de Parauapebas, a partir da década
de 1980, com a entrada de grandes empresas mine-
radoras que deixaram milhares de garimpeiros autô-
nomos, chamados "faiscadores", sem trabalho.

b) das frentes de ocupação na Amazônia baseadas na
superexploração dos recursos naturais, como o
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garimpo de ouro em Serra Pelada, levando milhares
de garimpeiros para o sul do Pará no inicio da déca-
da de 1980.

c) do abandono, pelo governo federal, dos projetos de
colonização da Amazônia em função da crise da dívi-
da na década de 1980, inviabilizando os projetos de
ocupação baseados no garimpo de ouro, nos arre-
dores de Carajás.

d) das restrições ambientais para a ocupação da Ama-
zônia, a partir da década de 1990, que obrigaram o
fechamento da maioria dos garimpos de ouro nos
moldes de Serra Pelada, isto é, com garimpeiros
autônomos.

e) do pouco conhecimento sobre a riqueza mineral na
Amazônia, que se esgotou rapidamente em Serra
Pelada e Parauapebas, expulsando milhares de ho-
mens e mulheres que buscaram um eldorado na
região, na década de 1970. 

Resolução

Quando o Estado brasileiro decidiu incorporar efetiva-
mente a Amazônia na década de 1960, foram criados
projetos de levantamento mineralógico, como o Ra-
dam, que processa o sensoriamento remoto da região,
permitindo aprofundar o conhecimento das riquezas do
local. A descoberta de concentração de recursos nas
proximidades de Carajás (próximo a Serra Pelada) dis-
parou uma corrida desordenada à região, onde o pro-
cesso de exploração acelerado resultou no rápido
esgotamento das reservas superficiais de ouro, res-
tando apenas as reservas subterrâneas. Com a justifi-
cativa de que a exploração subaquática (já que as
minas se cobriram com água da chuva) seria perigosa,
o Estado fechou a exploração por batéia, resultando
em conflito e posterior expulsão de milhares de traba-
lhadores.

e
Observe o planisfério e a seqüência de tipos climáticos
apresentados abaixo.

Tipos Climáticos

1. Temperado 
2. Mediterrâneo 
3. Semi-árido 
4. Desértico
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5. Semi-árido  
6. Tropical
7. Equatorial

No planisfério, essa seqüência de tipos climáticos po-
de ser encontrada no eixo:
a) A-B b) I-J c) C-D
d) G-H e) E-F

Resolução

Ao longo do segmento EF
––

, sucedem-se os seguintes
tipos climáticos: temperado, na Europa Ocidental;
mediterrâneo, na Europa Meridional e litoral norte da
África; semi-árido e árido/desértico, no norte afri-
cano, associados à formação do Saara; tropical, no
centro-norte da África; e equatorial, na África Central.

c
Em geral, o sistema agrícola das populações mais bem
adaptadas ________I________ é implantado em peque-
nos módulos e com rotação de terras. A técnica,
conhecida como  ___________II__________, permite a
reciclagem dos materiais orgânicos e a reconstrução
da vegetação original.

Fonte: Adapt. De ROSS, J. L. S. (org.), 1998, p. 145.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.

Resolução

Em países subdesenvolvidos ou com áreas de produ-
ção agrícola primitiva, é comum o emprego da agricul-
tura itinerante, sistema também conhecido, no Brasil,
pelo nome de “roça”, onde são abertas pequenas
áreas para cultivo de subsistência. São locais cobertos
por florestas tropicais onde se pratica a rotação de ter-
ras, isto é, um lote com solo esgotado é fechado e
abre-se outro lote, aplicando-se também a técnica da
coivara, pequenas queimadas controladas para a aber-
tura da clareira da mata onde se dará o plantio. Essa
técnica permite a reciclagem da matéria orgânica e
reconstrução da vegetação original, pois os pequenos
lotes abertos em meio a grandes áreas florestadas,
uma vez fechadas, são facilmente recuperados.

II

calagem

reflorestamento

coivara

silagem

jardinagem

I

às savanas

à floresta boreal

às florestas tropicais

aos campos

ao deserto

a)

b)

c)

d)

e)

75

FFFFVVVVGGGG ----     (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000003333



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

Geografia

A prova de Geografia do vestibular da FGV-2004
apresentou questões que exigiam uma boa fundamen-
tação teórica. Abordando temas atuais, valorizou a
maturidade dos candidatos e a capacidade de interpre-
tar textos bem elaborados, gráficos e representações
cartográficas, privilegiando, portanto, o aluno que ad-
quiriu um amplo conhecimento da matéria.

O examinador, a rigor, não foi preciso em alguns
enunciados ou proposições de respostas. Na questão
69, faltou para a identificação das escalas adequadas a
palavra “respectivamente”. Na questão 70, uma pro-
posição correta exigiria no item IV maior clareza quan-
to à natureza de pequenas propriedades que predomi-
naram: se eram quanto à área ou quanto ao tipo de pro-
priedade. Na alternativa a da questão 72, menciona-se
que a Sudene foi criada na década de 1960, quando na
verdade sua criação ocorreu no ano de 1959.
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