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e
No Sistema Internacional, a unidade de potência é watt
(W).
Usando apenas unidades das grandezas fundamentais,
o watt equivale a 
a) kg m/s b) kg m2/s c) kg m/s2

d) kg m2/s2 e) kg m2/s3

Resolução

A equação dimensional da potência é dada por:

[Pot] = 

em que:

[τ] = M L2 T–2

[∆t ] = T

Assim:

[Pot] = = = M L2 T–3

c
Um carro faz uma viagem de São Paulo ao Rio. Os pri-
meiros 250 km são percorridos com uma velocidade
média de 100 km/h. Após uma parada de 30 minutos
para um lanche, a viagem é retomada, e os 150km res-
tantes são percorridos com velocidade média de
75km/h.
A velocidade média da viagem completa foi, em km/h:
a) 60 b) 70 c) 80 d) 90 e) 100
Resolução

1) No trecho AB (250 km), o tempo gasto ∆t1 é dado
por:

V1 = ⇒ ∆t1 = = (h) = 2,5h

2) No trecho BC (150 km), o tempo gasto ∆t2 é dado
por:

250
––––
100

AB
–––
V1

AB
–––
∆t1

2

u (Pot) = kg . m2 . s–3

M L2 T–2
–––––––––

T

[τ]
––––
[∆t]

[τ]
––––
[∆t]
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V2 = ⇒ ∆t2 = = (h) = 2,0h

3) O tempo total de trajeto é dado por:

∆t = ∆t1 + ∆t2 + ∆t3

∆t = 2,5h + 2,0h + 0,5h

∆t = 5,0h

4) A velocidade escalar média na viagem toda é dada
por:

Vm = = ⇒

b
Um corpo está submetido à ação exclusiva e simul-
tânea de três forças 

→
F,  

→
P e  

→
T ,  como é mostrado na

figura.

Dados: sen 37° = 0,60
cos 37° = 0,80
Sabendo que a intensidade da força 

→
F é de 40 N e que

o corpo está em repouso, as intensidades das forças
→
P e  

→
T  , em newtons, valem, respectivamente:

a) 30 e 40 b) 30 e 50 c) 40 e 30
d) 40 e 50 e) 50 e 30
Resolução

Estando o corpo em repouso, a força resultante é nula
e o polígono de forças é um triângulo:

Da figura:

cos 37° = 

0,80 = 
40
––
T

F
––
T

3

Vm = 80 km/h400 km
–––––––

5,0h

∆s
––––
∆t

150
––––
75

BC
–––
V2

BC
–––
∆t2
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T = (N) ⇒ 

Aplicando-se o Teorema de Pitágoras:

T2 = P2 + F2

(50)2 = P2 + (40)2

c
Um bloco de massa 5,0 kg se move sobre uma super-
fície horizontal e passa por um ponto A com velocidade
de 10 m/s. Em seguida, atinge uma rampa, como mos-
tra a figura, e sobe até o ponto B , que está a 2,0m de
altura.

Dado:  g = 10 m/s2

A energia mecânica dissipada pelo atrito no percurso
de A a  B, em joules, foi de:  
a) 50 b) 100 c) 150 d) 200 e) 250
Resolução

Para um plano de referência passando por A, temos:

EA = = (10)2 (J) = 250J

EB = m g HB = 5,0 . 10 . 2,0 (J) = 100J

A energia mecânica dissipada é dada por:

a
Um bloco de massa  3,0 kg  repousa sobre uma super-
fície horizontal, sem atrito. Uma força constante e hori-
zontal de intensidade  9,0 N  é aplicada no bloco,
durante  5,0 s.
O módulo da quantidade de movimento do bloco no
instante 5,0 s após a aplicação da força, em kg m/s,
vale:
a) 45 b) 30 c) 23 d) 15 e) 9,0
Resolução

Aplicando-se o teorema do impulso, vem:

IR = ∆Q

5

Ed = EA – EB = 150J

5,0
––––

2

m VA
2

––––––
2

4

P = 30N

T = 50N
40

––––
0,80
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FR . ∆t = Qf – Q0

9,0 . 5,0 = Qf – 0

e
Um cientista coloca um termômetro em um béquer
contendo água no estado líquido.
Supondo que o béquer esteja num local ao nível do
mar, a única leitura que pode ter sido feita pelo cien-
tista é:
a) –30K b) 36K c) 130°C
d) 250K e) 350K
Resolução

Estando a água no estado líquido, sua temperatura θ é
dada por:

0°C ≤ θ ≤ 100°C

Na escala Kelvin:

c
Um gás ideal exerce pressão de 2 atm a 27°C . O gás
sofre uma transformação isobárica na qual seu volume
sofre um aumento de 20%. Supondo não haver altera-
ção na massa do gás, sua temperatura passou a ser,
em °C:
a) 32 b) 54 c) 87 d) 100 e) 120
Resolução

Segundo a lei geral dos gases perfeitos, temos:

= 

p1 = 2 atm; p2 = p1 = 2 atm (isobárica)

T1 = 300K; V2 = 1,2 V1

= 

T2 = 300 . 1,2 K

θ2 = T2 – 273

θ2 = 87°C

T2 = 360K

2 . 1,2V1–––––––––
T2

2 . V1–––––
300

p2 V2–––––
T2

p1 V1–––––
T1

7

273K ≤ θ ≤ 373K

6

Qf = 45,0 kg . m/s
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a
O gráfico abaixo representa a variação de uma gran-
deza física X em função do tempo.

A grandeza  X pode ser
a) a velocidade de um objeto em movimento uniforme-

mente acelerado.
b) a velocidade de um objeto em movimento uniforme.
c) a temperatura de um objeto que está sendo res-

friado.
d) a aceleração de um objeto em movimento unifor-

memente acelerado.
e) a posição de um objeto em queda livre nas proximi-

dades da superfície terrestre.
Resolução

a) Correta: V = V0 + γ t
A função V = f(t) é do primeiro grau (o gráfico é
uma reta oblíqua em relação aos eixos) e o módu-
lo de V é crescente (movimento acelerado).

b) Falsa: a velocidade escalar seria constante.

c) Falsa: a temperatura seria uma função decres-
cente.

d) Falsa: supondo a trajetória retilínea, a aceleração
teria módulo constante.

e) Falsa: Supondo que o objeto parte do repouso ou
é lançado verticalmente, o espaço seria função do
2º grau do tempo e o respectivo gráfico seria um
arco de parábola.

b
No esquema a seguir está representado, em escala,
um raio de luz que incide numa lente convergente e o
respectivo raio emergente.

9

8
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De acordo com o esquema e a escala anexa, a distân-
cia focal da lente, em centímetros, vale:
a) 45 b) 30 c) 23 d) 15 e) 10
Resolução

Supondo válidas as condições de Gauss, o raio que in-
cide na lente convergente, paralelamente ao eixo prin-
cipal, emerge passando pelo foco principal imagem F’.
Assim, a distância focal f da lente corresponde à dis-
tância OF’:

d
Uma onda se propaga numa corda, da esquerda para a
direita, com freqüência de 2,0 hertz, como é mostrado
na figura.

De acordo com a figura e a escala anexa, é correto afir-
mar que
a) o período da onda é de 2,0 s.
b) a amplitude da onda é de 20 cm.
c) o comprimento da onda é de 20 cm.
d) a  velocidade   de  propagação  da   onda  é  de

80 cm/s.
e) todos os pontos da corda se movem para a direita.
Resolução

Da figura: λ = 40cm; A = 10cm

10

f = OF’ = 30 cm
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Utilizando a equação fundamental da ondulatória, vem:
V = λ f

V = 40 x 2,0 (cm/s)

d
Um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfa-
toriamente a água. Para resolver esse problema, fecha-
se um pouco a torneira.
Com esse procedimento estamos
a) aumentando a corrente elétrica que atravessa o chu-

veiro.
b) aumentando a diferença de potencial nos terminais

do chuveiro.
c) diminuindo a resistência elétrica do chuveiro.
d) diminuindo a massa de água que será aquecida por

unidade de tempo.
e) economizando energia elétrica.
Resolução

Ao fechar-se um pouco a torneira, diminui-se a vazão
de água que atravessa o resistor, diminuindo, dessa
maneira, a massa de água que será aquecida por umi-
dade de tempo.

b
No circuito abaixo os aparelhos de medida são ideais.
O voltímetro  V1 indica  24V.

As indicações do amperímetro  A e do voltímetro  V2

são, respectivamente:
a) 1,0 A  e  24 V b) 1,2 A  e  36 V
c) 1,2 A  e  24 V d) 2,4 A  e  36 V
e) 1,0 A  e  36 V
Resolução

12

11

V = 80cm/s
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Indicação do amperímetro A: i1

U = R20 . i1

24 = 20 . i1

Cálculo de i2
U = R40 . i2

24 = 40 . i2

i2 = 0,6A

Cálculo de i

i = i1 + i2

i = 1,2 + 0,6 (A)

i = 1,8 A

Indicação do voltímetro V2: tensão elétrica U2 no re-
sistor de 20Ω, com que V2 está em paralelo:

U2 = R20 . i

U2 = 20 . 1,8 (V)

U2 = 36V

i1 = 1,2A
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Comentário de Física

Uma prova bem simples, com enunciados claros e
precisos, que não apresentou nenhuma dificuldade pa-
ra um aluno bem preparado.

As questões foram de nível médio, abordando o
núcleo dos assuntos escolhidos.
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c
Observe a representação abaixo.

Fonte: Simielli, M.E. Geoatlas, 2000, p.18.

No planisfério estão representados
a) os países em que o petróleo responde por cerca de

70% do total de suas exportações.
b) os centros de inovação científica e tecnológica aco-

plados aos países recentemente industrializados.
c) os maiores consumidores de CFC, gás responsável

pela diminuição da camada de ozônio do planeta.
d) os maiores exportadores de alimentos, a maioria

com elevada participação da agricultura no PIB
nacional.

e) os países com megadiversidade, responsáveis pelo
controle dos santuários existentes nos continentes
e oceanos.

Resolução

O consumo do CFC tem se intensificado em países
ricos, cujo poder aquisitivo é bastante elevado, resul-
tando na emissão elevada desse gás, extremamente
prejudicial à camada de ozônio. Temos como destaque
Canadá, EUA, Europa Ocidental, países do leste euro-
peu, Austrália, Nova Zelândia e até mesmo Arábia
Saudita.

a
Cerca de meio bilhão de pessoas no mundo sofreram
com a falta de água, em 2001, segundo informações
divulgadas no Relatório do Fundo das Nações Unidas
para a População.
Essa crise de abastecimento ocorreu por várias razões,
dentre elas
a) as secas prolongadas, em países da América, Ásia,

África e Oceania, e a contaminação dos cursos de
água, por pesticidas e fertilizantes empregados na
agricultura.

b) a ausência de aqüíferos, na América Latina, para
abastecimento da numerosa população e a con-
taminação dos cursos de água, por pesticidas e fer-

14
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tilizantes empregados na agricultura.
c) as secas prolongadas, em países da América, Ásia,

África e Oceania, e o fato de os grandes depósitos
de água subterrânea  concentrarem-se nos países
desenvolvidos de baixa densidade demográfica.

d) a ausência de aqüíferos, na América Latina, para
abastecimento da numerosa população e a degrada-
ção do solo e das águas dos rios por dejetos indus-
triais, impedindo sua utilização.

e) a salinização de lagos no Canadá e países da
América do Sul  e o fato de os grandes depósitos de
água subterrânea concentrarem-se nos países
desenvolvidos de baixa densidade demográfica.

Resolução

A água pode parecer um recurso natural abundante,
mas a água potável está restrita a algo em torno de 2%
do total disponível.
Recentemente, os usos antrópicos têm consumido
grandes quantidades de água.
Atualmente, 7 em cada 10 litros de água potável estão
sendo consumidos na agricultura, com resultados dis-
cutíveis, como o uso excessivo de pesticidas e agrotó-
xicos, poluindo os recursos hídricos.
Além disso, mudanças climáticas têm afetado o ciclo
hidrológico, com redução nos índices pluviométricos
em quase todos os continentes.

d
Os efeitos da globalização da economia estão pre-
sentes em vários setores produtivos, podendo afirmar-
se que
a) o modelo de fabricação em série, com grandes esto-

ques, divisão e especialização do trabalho continua
fortalecido na maior parte dos países desenvolvidos.

b) os transgênicos, apesar de protestos, otimizaram a
produção agrícola ao reduzir os custos gerais, tanto
nos países ricos como nos pobres, contribuindo para
a gradual diminuição das diferenças econômicas
entre eles.

c) os países desenvolvidos gastam muito menos com
subsídios e protecionismo agropecuário e industrial,
que os países de economias emergentes.

d) a indústria do novo milênio produz bens de diversas
marcas em um mesmo lugar, graças à padronização
das linhas de montagem de empresas diferentes
em uma só fábrica.

e) a economia mundial do novo milênio apresenta uma
aceleração contínua, como resultado do elevado
crescimento das economias européias e japonesa,
além da expansão, sem precedentes, do consumo
de bens e serviços nos Estados Unidos.

Resolução

A globalização da economia deu o maior dinamismo à
produção. O trabalho esta cada vez mais especializado
e os estoques são, no entanto, cada vez menores. No-
vas técnicas, como os transgênicos por exemplo, a
despeito dos protestos dos ambientalistas, ampliam
seu espaço. As desigualdades entre ricos e pobres am-

15
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pliaram-se e a economia no novo milênio arrefeceu,
sobretudo na Europa e no Japão.
Uma nova estratégia industrial, devida à padronização
da produção, permite que uma única unidade de pro-
dução sirva a diversas marcas.

a
Observe os climogramas a seguir.

Com base nos gráficos e nos conhecimentos sobre a
diversidade climática da Terra, I, II e III correspondem,
predominantemente, aos climas
a) Frio, Subtropical e Equatorial.
b) Polar, Temperado Continental e Subtropical.
c) Frio, Mediterrâneo e Temperado Oceânico.
d) Temperado Oceânico, Polar e Tropical.
e) Temperado Continental, Frio e Equatorial.
Resolução

Os climogramas representam aspectos de pluviosida-
des e temperaturas de diferentes regiões latitudinais
do globo terrestre.
O gráfico I apresenta um clima de elevada amplitude
térmica e com pluviosidade baixa, concentrada entre
junho e agosto. O gabarito oficial nos apresenta a clas-
sificação de clima frio, quando deveria ser considerada
a denominação de clima temperado frio.
O gráfico II apresenta um clima de latitude média  tran-
sitória entre a zona tropical e temperada, com chuvas
regulares durante todo o ano e períodos de tempera-
turas mais elevadas entre junho e agosto, carac-
terizando o clima subtropical do hemisfério norte.
O gráfico III apresenta alta pluviosidade durante o ano
e pequena amplitude térmica, tipicamente equatorial

16
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das baixas latitudes.

c
Um quarto de toda a produção mundial de bens e ser-
viços foi exportado no ano de 2000, registrando a
maior taxa de crescimento do últimos dez anos. 

(Adapt. OMC, Relatório 2000).

A esse respeito é correto afirmar que:
a) o crescimento do comércio internacional deveu-se

ao êxito da “Rodada do Milênio”, que resolveu im-
passes entre EUA e União Européia, sobre aplicação
de tarifas.

b) a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico
(APEC) destacou-se como o maior bloco, em nú-
mero de países-membros, mas o menor, em volume
de negócios.

c) a tendência de regionalização da economia, regis-
trando o aumento das transações comerciais de um
mesmo bloco, fortaleceu-se com o fim da Guerra
Fria.

d) o Acordo de Livre Comércio da América do Norte
(NAFTA) perdeu a liderança mundial, devido à dimi-
nuição do volume de circulação de mercadorias,
desde a crise do México e o separatismo em
Québec.

e) o Japão, graças aos investimentos em alta tecno-
logia, continua sendo, na atualidade, o país que mais
comercializa no mundo, respondendo por mais de
40% do volume de mercadorias em circulação.

Resolução

Com o advento da globalização, houve uma expressiva
redução de barreiras alfandegárias e o comércio inter-
nacional se dinamizou. Paralelamente com o processo
de globalização, ocorre o processo de regionalização,
no qual há a otimização do comércio interno dentro
dessas novas organizações como APEC, NAFTA e
MERCOSUL, por exemplo.

e
Considere as organizações I e II para assinalar a alter-
nativa correta.
I. Organização fundamentalista criada na década de

1980, para lutar contra o domínio soviético no
Afeganistão.

II. Grupo islâmico de combate a Israel, apoiado por
outros, como a Síria e o Irã.

Os nomes das organizações I e II, com os respectivos
países e/ou regiões em que elas têm a maior expres-
são, correspondem a:
a) Jihad, no Afeganistão, e Hamas, no Líbano.
b) Hezbollah, no Iraque, e OLP, na Palestina.
c) Al Qaeda, no Afeganistão/Paquistão, e Likud, em

Gaza.
d) Hamas, na Palestina, e OLP, em Gaza.
e) Al Qaeda, no Afeganistão, e Hezbollah, no Líbano.
Resolução

18
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O grupo Al Qaeda, acusado de responsabilidade pelos
atentados de 11 de setembro de 2001, liderado por
Osama Bin Laden, surgiu em oposição à ocupação
soviética do Afeganistão. Já o Hezbollah, constitui uma
organização surgida contra a ocupação israelense no
sul do Líbano, que teve início em 1982, com a ope-
ração “Paz na Galiléia”, e estendeu-se até 2000.
Atuando como partido político libanês de impres-
sionante cunho social, o Hezbollah, sob forte influência
IRANIANA, ainda é responsável por eventuais atenta-
dos.  

d
A população mundial soma mais de seis bilhões de
pessoas, vivendo em condições desiguais.
Com base em estudos demográficos é correto afirmar
que
a) a África continua a ser o continente mais populoso

do mundo, devido às elevadas taxas de crescimento
demográfico registradas na maioria de suas nações.

b) países europeus como Portugal, Espanha e Grécia,
em decorrência das baixas taxas de crescimento
demográfico, têm apelado para a mão-de-obra imi-
grante para suprir a falta de jovens e de população
em idade produtiva.

c) a China, graças a uma severa política de controle de
natalidade, perdeu sua condição de país mais po-
puloso do mundo para a Índia, que recusa a adoção
de políticas antinatalistas, por motivos religiosos.

d) as revoluções agrícola e industrial, as descobertas
médicas e as melhorias nas condições sanitárias são
fatores explicativos da primeira etapa da transição
demográfica registrada desde o final do século XIX,
na América do Norte e Europa.

e) os tipos de transição demográfica variam de acordo
com a duração do processo e a amplitude das varia-
ções da taxa de crescimento vegetativo, razão pela
qual nenhum país, até hoje, entrou na segunda
etapa da transição.

Resolução

A população absoluta mundial atinge a cifra de 6 bi-
lhões de pessoas distribuídas e vivendo de maneiras
desiguais. O continente mais populoso é o asiático e
não o africano, mencionado na alternativa a.
– A China continua sendo o país mais populoso, em-

bora tenha reduzido sua taxa de crescimento de-
mográfico graças à adoção de políticas antinatalistas,
o que não foi o caso da Índia, segundo país mais po-
puloso do mundo, que apresenta dificuldades para
controle demográfico devido à religião bramanista ou
hinduísta.

– Quanto à alternativa d, de fato, as resoluções agrí-
cola e industrial, além das descobertas médicas e
melhorias nos aspectos sanitários, podem ser apre-
sentadas como fatores que explicam a primeira
etapa de transição demográfica registrada desde o
final do século XIX na América do Norte e na Europa.

19
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b
Relacione o croqui apresentado abaixo com a legenda
numerada de I a IV para assinalar a resposta correta.

Resolução

A questão destaca o Nordeste Brasileiro que apresen-
ta uma regionalização em quatro áreas, com diversos
aspectos naturais e socioeconômicos típicos. 
De acordo com a legenda questão, a área I, de planta-
ções tropicais, é a Zona da Mata, onde se pratica a
plantation de cana-de-açúcar e cacau no Sul da Bahia.
A legenda II, de economia sertaneja, destaca o Sertão,
onde predominam os latifúndios de pecuária extensiva
e cultivos de subsistências nas áreas mais úmidas. A
legenda III, agro-extrativa, corresponde ao Meio-Norte,
área típica de extrativismo de babaçu e carnaúba, além
de cultivos de algodão, arroz e soja em grandes pro-
priedades. Por último, a área IV, agrária diversificada,
associa-se ao Agreste, caracterizado pela policultura
comercial, destacando-se feijão, milho, mandioca co-
mo subsistência e algodão, sisal e café em pequenas
propriedades.

c
Considere o texto apresentado abaixo.
“Acredita-se que a qualificação do trabalhador é exigi-
da para que se consiga tirar das novas tecnologias o
máximo proveito. Mas as tecnologias avançadas são
muito versáteis e podem também ser operadas aquém
de suas possibilidades. Além disso, se o rendimento
do trabalhador é um terço do que poderia ser, mas o
salário é um décimo do praticado em países desenvol-
vidos, a subutilização da máquina pode fazer bastante
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sentido.”
Fonte: OLIVA, Jaime; GIANSANTI Roberto . 

Temas da Geografia do Brasil. 
São Paulo: Atual, 1999 p. 93.

Considerando-se as mudanças recentes na localização
industrial no Brasil, pode-se afirmar que o conteúdo do
texto
a) não é válido para as mudanças mais recentes, já que

apenas as indústrias de bens de consumo não-durá-
veis, que utilizam muita mão-de-obra, deslocaram-se
do Sudeste para o Nordeste, em busca de menores
salários.

b) está relacionado às estratégias das empresas trans-
nacionais no país, que dispõem de uma organização
capaz de qualificar trabalhadores em qualquer local
escolhido para seus investimentos.

c) ajuda a explicar a instalação de indústrias automo-
tivas fora das principais regiões metropolitanas do
país, nas quais ainda se concentram a mão-de-obra
mais qualificada e, também, os maiores salários.

d) refere-se à organização da indústria instalada na
Zona Franca de Manaus, cujos lucros são prove-
nientes da isenção de impostos e dos baixos sa-
lários dos trabalhadores.

e) é válido para aqueles setores da indústria nos quais
a tecnologia empregada na produção ainda não é
um fator de peso no custo de seus produtos, como
a indústria extrativa mineral, petrolífera e de papel e
celulose.

Resolução

Muitas atividades da indústria têm sido reestruturadas
com o emprego de novas tecnologias. Deste modo, a
qualificação da mão-de-obra, necessária a processos
mais complexos e automatizados de produção, tornou-
se um fator estratégico para a instalação de novas
indústrias.
Contudo, outros fatores ainda têm grande importância
para a rentabilidade das empresas, como baixos salá-
rios, isenção de impostos, subsídios e menor rigor em
relação a processos degradantes ao meio ambiente.
Dessa forma, entende-se o processo de desconcentra-
ção espacial da indústria brasileira através de um cres-
cimento moderado no Sudeste e de um grande cres-
cimento em outras regiões do País.

e
Assinale a alternativa que associa corretamente o fator
causador de impacto ambiental ao ecossistema brasi-
leiro.

22
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Resolução

A exploração de recursos minerais na Amazônia, como
o minério de ferro (Carajás) e a cassiterita (Amazonas,
Rondônia) tem sido causa da degradação ambiental.

d
Considere a figura a seguir.

Disponível em:
<http://www.abrasil.gov.br/infra/transportes>

Acesso em: outubro de 2002.

A grande concentração de fluxos e fixos representada
na figura acima caracteriza, de modo geral, uma eco-
nomia
a) planificada, constituída pelos principais centros de

gestão governamental, responsáveis pela oferta dos
serviços e da rede de transportes.

b) semelhante a fronteira de recursos, pois os meios
de circulação abrangem apenas uma pequena ex-
tensão do seu território.

c) estagnada e pouco diversificada, com desigualdades
sociais profundas, herança do período colonial, no
qual predominou o latifúndio e a mão-de-obra escra-
va.

d) de aglomeração, possuindo a maior concentração
de indústrias do país, rede de cidades complexa,
densa rede de serviços, comunicações e trans-
portes.

23

Ecossistema

Pantanal

Cerrado 

Mata Atlântica

Caatinga

Floresta
Amazônica

Fatores de impacto

Pólos industriais e/ou grandes
indústrias

Prospecção e exploração de
combustíveis fósseis – petróleo
e gás natural

Invasão de reservas indígenas

Expansão urbana desordenada

Mineração industrial: ferro,
manganês,  cassiterita.

a)

b) 

c)

d)

e) 
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e) de enclave, ou seja, apenas mantém relações com
os lugares próximos e com a economia mundial.

Resolução

A Região Sudeste, representada na questão, destaca-
se pela concentração econômica, em especial nos se-
tores urbano-industriais – secundário e terciário –, com
a formação de uma densa e complexa rede de ser-
viços, comunicações e transportes, se comparada às
demais regiões brasileiras.

b
Observe a figura abaixo:

PARTICIPAÇÃO NO PIB NACIONAL

Fonte: IBGE . (apud MAGNOLI, D.; Araújo,  R. Projeto de Ensino de

Geografia. Geografia do Brasil.  São  Paulo: Moderna, 2001. p.99.)

Considere as afirmações relacionadas à figura que
representa as áreas das Unidades da Federação (UF)
proporcionais à porcentagem de sua participação no
PIB do país.
I.  Os maiores PIBs correspondem, comparativa-

mente, às sociedades das UF de maior extensão e
maior povoamento.

II. A representação das porcentagens corresponden-
tes ao PIB das diferentes UF revela  a existência de
graves disparidades geoeconômicas no país.

III. O PIB do conjunto dos Estados da região  NE é
menor do que o atribuído aos três Estados da
Região Sul.

IV. A implantação recente de novas indústrias automo-
bilísticas em Minas Gerais explica seu maior desta-
que no Centro-Sul.  

Estão corretas apenas as afirmações assinaladas em
a) I e II. b) II e III. c) I e III. 

24
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d) II e IV. e) I e IV.
Resolução

A afirmativa I é falsa, porque a participação no PIB das
unidades não corresponde à extensão territorial. O
Estado do Amazonas, por exemplo, revela no mapa
pequena participação, apesar de ser a mais extensa
unidade em território.
A afirmativa IV é falsa, pois a unidade que revela maior
destaque no Centro-Sul é São Paulo.

Comentário de Geografia

A prova de Geografia do vestibular da Fatec 2003,
mostrou-se equilibrada. Conceitualmente rica, procu-
rou abranger todo o programa do ensino médio, de for-
ma concisa e com questões atuais.

Mais difícil que em anos anteriores, privilegiou a
capacidade de análise do candidato, exigindo reflexão.
Colocou à disposição do aluno recursos como carto-
gramas e gráficos, que valorizaram o trabalho de sala
de aula e o conhecimento adquirido ao longo de sua
formação escolar.
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d
O esquema representa quatro categorias de classifi-
cação inclusivas.

Se os triângulos representam uma determinada espé-
cie, o círculo será
a) um filo.
b) um reino.
c) uma ordem.
d) uma família.
e) um gênero.
Resolução

Se o triângulo representa uma espécie, o retângulo
representa um gênero; o círculo, uma família; o hexá-
gono, uma ordem.

c
O esquema abaixo representa reações químicas que
podem ocorrer no metabolismo celular:

Tais reações ocorrem
a) nas bactérias e em certos protozoários, quando há

falta de glicose.
b) na maioria dos organismos vivos atuais, quando a

glicose disponível é totalmente degradada na pre-
sença de oxigênio, produzindo gás carbônico e água.

c) nas leveduras, quando a quantidade  de oxigênio no
meio ambiente é insuficiente para a respiração
aeróbica.

d) no interior  das mitocôndrias das células de certos
fungos, quando a quantidade de oxigênio no meio
ambiente é suficiente para a respiração aeróbica. 

e) nas fibras musculares humanas, quando a atividade
física é intensa, e o oxigênio torna-se insuficiente
para a respiração aeróbica.

Resolução

As leveduras, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae,

26
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realizam a fermentação alcoólica, produzindo álcool etí-
lico ou etanol.

a
As células do corpo humano se especializam no de-
sempenho das diversas atividades necessárias à vida e
apresentam determinados tipos de organelas citoplas-
máticas mais predominantes do que outras. 

Assim, nas fibras musculares e nas células pancreá-
ticas, esperamos encontrar em grande número, res-
pectivamente,
a) mitocôndrias e complexo de Golgi.
b) lisossomos e mitocôndrias.
c) mitocôndrias e citoesqueleto.
d) citoesqueleto e vacúolos.
e) complexo de Golgi e peroxissomos. 
Resolução

As mitocôndrias fornecem energia para a contração
muscular. O complexo de Golgi armazena as secreções
produzidas pelas células do pâncreas.

c
Alguns antibióticos, como a eritromicina e o cloranfe-
nicol, são utilizados no tratamento de doenças in-
fecciosas, pois têm a capacidade de bloquear a sínte-
se de proteínas nas bactérias, sem interferir nas célu-
las afetadas ou contaminadas.

Com base nestas informações, é correto concluir que
esses antibióticos atuam nas bactérias
a) provocando a plasmólise das células.
b) impedindo a transcrição do DNA nuclear.
c) impedindo a transcrição ou a tradução no hialo-

plasma.
d) como agentes mutagênicos do DNA mitocondrial.
e) impedindo que os ribossomos aderidos ao retículo

endoplasmático atuem na montagem das proteínas.
Resolução

Os antibióticos, como a eritromicina e o cloranfenicol,
bloqueando a síntese de proteínas nas bactérias, ini-
bem a transcrição ou a tradução ribossômica.

d
Os esquemas mostram os planos básicos dos circuitos
cardiovasculares de dois vertebrados.

29
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I e II pertencem, respectivamente, a
a) ave e mamífero.
b) réptil e ave.
c) peixe e réptil.
d) peixe e anfíbio.
e) anfíbio e réptil.
Resolução

I pertence a peixe, pois só possui um átrio e um ven-
trículo.
II pertence a anfíbio, pois possui dois átrios e um ven-
trículo.

b
O gráfico abaixo mostra as curvas de saturação de dois
tipos de hemoglobina (Hb) que se ligam ao oxigênio
(O2).

Essas curvas nos permitem concluir que
a) a hemoglobina 1 possui menor afinidade pelo O2

que a hemoglobina 2.
b) a hemoglobina 1 possui maior afinidade pelo  O2

que a hemoglobina 2.
c) as hemoglobinas 1 e 2 possuem a mesma afinidade

pelo O2 .
d) a hemoglobina 1 fica saturada somente nas maiores

pressões parciais de O2 .
e) a hemoglobina 1 nunca fica saturada, uma vez que a

hemoglobina 2 impede tal evento.

30
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Resolução

A hemoglobina 1 atinge 100% de saturação pelo oxi-
gênio, numa pressão parcial desse gás inferior à neces-
sária para que a hemoglobina 2 também apresente
esse mesmo grau de saturação, portanto, a afinidade
pelo O2 da hemoglobina 1 é superior à da 2.

a
Analise a figura abaixo.

Os vegetais esquematizados pertencem ao cerrado
brasileiro, onde a vegetação arbustiva é esparsa e na
estação das chuvas desenvolvem-se algumas gramí-
neas, que desaparecem na época das secas.

Considerando-se as características dos dois sistemas
radiculares e as informações anteriores, conclui-se que
I é planta
a) perene e que tolera os períodos de seca, e II é anual

e não tolera a seca.
b) anual e tolera os períodos de seca, e II é perene e

não tolera a seca.
c) anual e não tolera os períodos de seca, e II é pere-

ne e tolera os períodos de seca.
d) xerófita,  e II é perene, sendo que  ambas toleram

longos períodos de seca.
e) herbácea, e II também, sendo que ambas não tole-

ram períodos de seca.
Resolução

A planta I, representada na figura, é arbustiva, perene
e suporta os períodos de seca que ocorrem nesse
ecossistema. A planta II é anual e morre no período de
seca.

e
Na evolução das plantas terrestres surgiram adapta-
ções para a vida fora d’água e ocorreu um processo de
redução gradativa de uma das fases do ciclo de vida,
redução essa que culminou no ciclo das Angiospermas.

Indique a alternativa que apresenta, respectivamente,
a fase do ciclo de vida que sofreu o processo de redução
e uma adaptação reprodutiva para a vida fora d’água.
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a) Fase gametofítica; presença de vasos condutores
de seiva.

b) Fase esporofítica; presença de tubo polínico.
c) Fase gametofítica; presença de cutícula espessa.
d) Fase esporofítica; presença de vasos condutores de

seiva.
e) Fase gametofítica; presença de tubo polínico.
Resolução

Durante a evolução das plantas, desde as briófitas até
as angiospermas, observam-se uma redução do game-
tófito e uma evolução do esporófito. A característica
evolutiva que permitiu a independência de água para a
fecundação e a conquista definitiva do meio terrestre
foi o aparecimento do tubo polínico.

e
O gráfico abaixo evidencia a atividade fotossintética de
plantas cultivadas em diferentes concentrações de  CO2 .

Com base no gráfico, é correto afirmar que
a) a eficiência fotossintética é a mesma para as plan-

tas, independentemente das concentrações de  CO2,
nas quais são cultivadas.

b) a maior taxa de atividade fotossintética ocorre no
período das 8h às 10 horas, apenas para as plantas
cultivadas em alta concentração de CO2 .

c) a atividade fotossintética é constante durante as 24
horas do dia.

d) as maiores taxas de utilização de  CO2 , no interva-
lo de tempo A , ocorrem nos horários das 10h às 14
horas, pois os estômatos provavelmente estão aber-
tos.

e) as menores taxas de utilização de  CO2 , no interva-
lo de tempo A , ocorrem nos horários das 12h às 14
horas.

Resolução

O gráfico permite concluir que a eficiência fotossin-
tética varia entre as diferentes espécies de plantas.
Por outro lado, entre 12 e 14 horas, observam-se as
menores taxas de fotossíntese, provavelmente, devido
ao fechamento dos estômatos, nesse período do dia.

33
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a
O Brasil enfrenta sérios problemas com parasitas. Por
isso, em muitos municípios criaram-se os agentes
comunitários ligados às Secretarias da Saúde. Estes
visitam as famílias de risco, ensinando-lhes, entre
outras coisas, as medidas profiláticas adequadas.

Algumas dessas medidas são:
I. combate ao transmissor e suas larvas;

II. combate ao causador da doença e suas larvas;
III. observação dos nichos do transmissor e de suas

larvas;
IV. vacinação periódica.

As medidas corretas que os agentes comunitários devem
passar à população, no caso da doença de Chagas, são:
a) I e III. b) I e IV.
c) II e III. d) III e IV.
e) II e  IV.
Resolução

A profilaxia chagásica consiste na destruição do inseto
hemíptero, hemimetábolo (ovo → ninfa → adulto),
denominado barbeiro ou chupança. Não há vacina que
previna a doença de Chagas.
O agente etiológico dessa doença é o protista flagelado,
denominado Trypanosoma cruzi. Ele não possui larva.

e
Considere uma ovogônia de uma mulher heterozigota
para o par de alelos  Aa.
Entre os possíveis óvulos formados por essa ovogônia,
podem-se encontrar
a) um óvulo A e um óvulo a.
b) dois óvulos A e dois óvulos a.
c) um óvulo AA e um óvulo aa.
d) quatro óvulos Aa.
e) um óvulo A ou um óvulo a.
Resolução

Na ovogênese, a partir de uma ovogônia, são obtidos
um único óvulo e três glóbulos polares. Portanto, pode-
remos ter um óvulo A ou um óvulo a.

b
Analise o esquema abaixo.
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Esse esquema representa as vias de contaminação
direta e indireta realizada por agrotóxicos.

Em relação à contaminação, é correto afirmar que
a) as pessoas da cidade podem contaminar-se dire-

tamente, pela água de chuva.
b) as pessoas da cidade podem contaminar-se com o

consumo de produtos agrícolas.
c) a zona agrícola e a cidade oferecem às pessoas o

mesmo risco de contaminação. 
d) as pessoas que vivem somente na área urbana cor-

rem risco de contaminação direta.
e) as pessoas da zona agrícola  só correm risco de con-

taminação indireta.
Resolução

Os produtos agrícolas podem conter resíduos de agro-
tóxicos, contaminando os indivíduos da cidade pela
ingestão desses alimentos.

COMENTÁRIO DE BIOLOGIA

A prova de Biologia da Fatec foi bem elaborada,
com questões fundamentais que abordaram assuntos
explorados no curso médio.

Prova de bom nível e adequada para a seleção dos
candidatos às áreas tecnológicas.
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Leia o Texto I, para responder às questões de números
37 a 40.

TEXTO I

"Nesta época, no ano passado, começou a se
constatar nas prateleiras dos supermercados uma "ma-
quiagem" de produtos. Consistia, basicamente, em re-
duzir a quantidade da mercadoria embalada, mantendo
o preço de venda.

O assunto despertou celeuma entre associações
de consumidores, fábricas e autoridades governamen-
tais. O Ministério da Justiça acabou por reagir, multan-
do empresas que, segundo seu entendimento, haviam
ludibriado a boa-fé dos consumidores. Um ano depois,
pode-se dizer que houve alguma melhora na situação,
embora produtos "maquiados" ainda permaneçam à
venda.

Houve alguma confusão acerca do que estava erra-
do na prática da "maquiagem". Uma empresa tem todo
direito de diminuir, quando e quanto quiser, o volume
contido na embalagem de seus produtos. O que esta-
va errado na prática da "maquiagem", e que configura-
va um desrespeito ao Código de Defesa do
Consumidor, era que as empresas mudaram os seus
produtos sem avisar clara e antecipadamente o consu-
midor do que estavam fazendo.

Nem todas as "maquiagens" foram desfeitas, mas
o resultado daqueles embates, um ano depois, serviu
para fortalecer ainda mais a cultura de que o cidadão,
enquanto consumidor, tem uma série de direitos que
têm de ser respeitados."

(Folha de S. Paulo,13/09/2002)

a
De acordo com o texto, é correto afirmar que
a) o cumprimento do Código de Defesa do Consumi-

dor exige a comunicação antecipada, por parte da
empresa que produz as mercadorias, das caracte-
rísticas do que coloca à venda, bem como de suas
alterações .

b) a boa-fé dos consumidores impediu que as empre-
sas, mesmo depois de multadas, continuassem a
produzir produtos fora de suas especificações técni-
cas.

c) não há respeito aos direitos do consumidor, porque,
mesmo com a intervenção do Ministério da Justiça,
as empresas continuam com a prática de alterar as
características das mercadorias que comercializam,
o que é ilegal.

d) não se podem alterar preços de mercadorias sem
notificar, com clareza e antecipadamente, as razões
pelas quais as alterações foram realizadas, para não

37
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enganar os consumidores.
e) qualquer alteração das características de um produ-

to colocado à venda é ilegal e representa um des-
respeito ao Código de Defesa do Consumidor, já que
implica explorar a boa-fé dos consumidores.

Resolução

Segundo o texto, infringiram o Código de Defesa do
Consumidor as empresas que "mudaram os seus pro-
dutos sem avisar clara e antecipadamente o consu-
midor do que estavam fazendo". Daí se conclui que a
alternativa a é correta no que afirma sobre o Código,
pois é evidente que, se a empresa deve informar sobre
a alteração do produto, deve informar sobre "caracte-
rísticas do que coloca à venda".

c
Em "Nesta época" (1º parágrafo), o pronome adjetivo
demonstrativo "nesta" indica que a época a que se re-
fere o texto
a) remete ao momento em que se iniciou a "maquia-

gem" dos produtos.
b) é o ano de 2001.
c) é aquela que assinala o momento em que o arti-

culista escreve. 
d) não depende do contexto do discurso jornalístico.
e) não pode ser definida.
Resolução

Os pronomes demonstrativos este/esta referem-se à
primeira pessoa do discurso ou ao que está próximo
dela; no caso, à época do articulista, que é o emissor
da mensagem em questão, embora não apareça nela.

a
Considere os enunciados abaixo. 
I. O assunto despertou celeuma (tumulto) entre as-

sociações de consumidores, fabricantes e autori-
dades governamentais.

II. O Ministério da Justiça acabou por reagir, multan-
do empresas que haviam ludibriado a (apostado
na)  boa-fé dos consumidores.

III. O resultado daqueles embates (encontros) serviu
para fortalecer ainda mais a cultura de que o cida-
dão tem uma série de direitos que têm de ser res-
peitados. 

Assinale a alternativa em que as palavras entre pa-
rênteses podem substituir as grifadas, do texto, sem
prejuízo do sentido em seu contexto de origem.
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e III apenas.
e) II e III apenas.
Resolução

O sentido de ludibriar é "enganar"; o de embate, "cho-
que, combate".
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e
Assinale a alternativa na qual a modificação da frase
entre parênteses resulta em concordância verbal que
atende à norma culta.
a) (O resultado daqueles embates serviu para fortale-

cer a cultura.) Os resultados daqueles embates ser-
viu para fortalecerem  a cultura.

b) (Pode-se dizer que houve alguma melhora.) Pode-se
dizer que houveram algumas melhoras. 

c) (O assunto pode despertar celeuma.) Os assuntos
podem despertarem celeuma. 

d) (Houve alguma confusão acerca do que estava erra-
do.) Devem ter havido algumas confusões a res-
peito do que estava errado. 

e) (Essa foi a falta que motivou a reação das autorida-
des.) Essas foram as faltas que motivaram a reação
das autoridades. 

Resolução

Em a, o correto seria serviram; em b, houve; em c,
podem despertar; em d, deve.

Leia o Texto II para responder às questões de números
41 a 46.

TEXTO II – NEGRINHA

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta?
Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos
assustados.

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus pri-
meiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozi-
nha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre
escondida, que a patroa não gostava de crianças.

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do
mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igre-
ja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as
banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de
jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário,
dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa
senhora em suma – "dama de grandes virtudes apos-
tólicas, esteio da religião e da moral", dizia o reverendo.

Ótima, a dona Inácia.
Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os

nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não a calejara
o choro da carne de sua carne, e por isso não suporta-
va o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na
cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa:

– Quem é a peste que está chorando aí?
Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão?

O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da
filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal,
torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero.

– Cale a boca, diabo!
No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão.

Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem*
pés e mãos e fazem-nos doer...

Assim cresceu Negrinha – magra, atrofiada, com

40
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os olhos eternamente assustados. Órfã aos quatro
anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pon-
tapés. Não compreendia a idéia dos grandes. Batiam-
lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o
mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas,
ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não anda-
va. Com pretextos de que às soltas reinaria no quintal,
estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala,
ao pé de si, num desvão da porta.

– Sentadinha aí, e bico, hein?
Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas.
– Braços cruzados, já, diabo!

(Monteiro Lobato)

(*) Forma do verbo "entanguir", que significa enregelar,
endurecer de frio.

b
Considere as seguintes afirmações sobre Dona Inácia.
I. Na seqüência, é caracterizada como "excelente

senhora", "ótima, a dona Inácia" e "boa senhora".
Essa gradação dos adjetivos, no conjunto do texto,
permite concluir que o narrador vai diminuindo as
qualidades da senhora, à medida que apresenta
suas ações ao leitor.

II. A caracterização dessa personagem resulta da
combinação de vários pontos de vista sobre ela e
expõe um jogo entre o parecer (o que ela aparenta
ser, para alguns) e o ser (o que ela é, para outros).

III. O narrador trata a personagem com ironia, porque
de fato rebaixa suas qualidades ao caracterizá-la
como "gorda" e "rica", embora reconheça que ela é
"virtuosa".

Deve-se afirmar que
a) apenas a I está correta.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
Resolução

A afirmação I é imprecisa. Ela pode ser considerada
verdadeira, embora não haja gradação entre excelente
e ótima,  já que, segundo o Dicionário Houaiss, o sen-
tido de excelente é "que excele; que é de ótima qua-
lidade; que é muito bom" e o de ótimo, "que ou o que
existe de melhor, que é demasiadamente bom; bonís-
simo, excelente". Mas é indiscutível que há gradação
entre esses dois adjetivos, que são superlativos, e o
que indica a mesma qualidade em um grau normal –
boa. Embora se possa, assim, "salvar" a afirmação I e,
pois, este teste, não há como fugir ao fato de que no
texto o narrador não "vai diminuindo as qualidades da
senhora, à medida que apresenta suas ações ao leitor";
ele só diminui tais qualidades  no último adjetivo. Outra
imprecisão está, na afirmação II, no adjetivo "vários",
que deveria ser substituído por dois, pois o autor não
caracteriza a senhora senão de dois pontos de vista
opostos: o da consideração social a ela atribuída e o de
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suas ações para com seus subordinados. Ainda assim,
pode-se admitir II como correta. Em III, o erro está, não
na afirmação de ironia, pois o texto é irônico, mas na
interpretação de que o autor rebaixa as qualidades da
figura descrita "ao caracterizá-la como ‘gorda’ e ‘rica’",
pois esses adjetivos, no contexto, não são ainda pejo-
rativos nem devem ser contrapostos ao reconheci-
mento de que ela seja "virtuosa".

d
As frases do texto que reforçam a informação de que
dona Inácia era "dona do mundo", fazendo alusão ao
poder, são:
a) Com (...) camarote de luxo reservado no céu; ali bor-

dava, recebia as amigas e o vigário.
b) Amimada dos padres; uma cadeira de balanço na

sala de jantar.
c) Dama de grandes virtudes apostólicas; excelente

senhora, a patroa.
d) Entaladas as banhas no trono; dando audiências.
e) Não a calejara o choro da carne de sua carne; esteio

da religião e da moral.
Resolução

Em d, as expressões "trono" e "dando audiências" des-
crevem Dona Inácia como uma rainha, uma autoridade
suprema. As alternativas a, b e c referem-se ao prestí-
gio da personagem, especialmente junto a autoridades
da igreja católica, mas não a sua posição de mando.

d
(I) Sempre escondida, (II) que a patroa não gostava de
crianças.
A relação de sentido entre as orações do período é de
a) oposição entre (I) e (II).
b) restrição (I) e concessão (II).
c) tempo (I) e adição (II).
d) causa (II) e conseqüência (I).
e) modo (II) e tempo (I).
Resolução

A relação de sentido entre as orações do período ci-
tado é de causa e conseqüência. O fato de a perso-
nagem  Negrinha  ficar  escondida  é  uma  decorrên-
cia (= efeito) de a patroa não gostar de crianças.

e
No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão.
Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem
pés e mãos e fazem-nos doer.
O pronome "nos", no trecho acima, faz referência a
a) fome ou frio.
b) choro e sem razão.
c) a gente.
d) fome e frio.
e) pés e mãos.
Resolução

44
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O objeto da locução fazem doer é o mesmo que o do
verbo entanguem.

e
Negrinha era uma pobre órfã de sete anos.
Órfã aos quatro anos...
As passagens grifadas acima expõem diferenças de
informação, sendo correto dizer que 
a) a primeira cria um efeito de realidade, e a segunda

indica estado.
b) a primeira afirma um fato, e a segunda sugere sua

conseqüência.
c) na primeira indica-se a condição de vida de

Negrinha, e na segunda sua evolução no tempo.
d) na primeira indica-se a idade; na segunda, contraria-

se essa indicação.
e) na primeira informa-se estado, e na segunda

mudança de estado.
Resolução

A primeira frase informa que a menina era uma órfã
que tinha sete anos; a segunda, que a menina se tor-
nara órfã aos quatro anos.

a
Apesar de ser reconhecido como intelectual partici-
pante, que defendia o progresso social e mental da
gente brasileira, Monteiro Lobato, num artigo denomi-
nado "Paranóia ou mistificação?", criticou enfaticamen-
te a exposição de pintura de Anita Malfatti. 
Essa exposição, alvo de sua crítica, difundia
a) procedimentos artísticos não realistas, posterior-

mente defendidos pelo Modernismo de 22, tais co-
mo os do cubismo e do futurismo.

b) valores morais defendidos pelo Regionalismo de 30,
tais como a dominação por meio do coronelismo.

c) expressões da estética simbolista, tais como a mis-
tura de sensações e cores.

d) princípios adotados pela estética da Geração de 45,
cuja poesia misturava realidade e fantasia.

e) a estética da poesia pós-simbolista, centrada na
sugestão de imagens de sonho.

Resolução

A exposição de Anita Malfatti causou a ira de Monteiro
Lobato, porque seus quadros se afastavam dos pa-
drões da representação tradicional. Esse afastamento,
a ruptura com a tradição estética, é o núcleo da van-
guarda européia (Cubismo, Futurismo etc.) que consti-
tuiu a revolução modernista.

Leia o texto abaixo  para responder às questões de
números 47 e 48.

A educação pela pedra

Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal

46
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(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura concreta;
a de economia, seu adensar-se compacta:
lições da pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.

*
Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse, não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma.

(João Cabral de Melo Neto)

b
De acordo com o texto é correto afirmar que
a) a linguagem da poesia deve ser maleável e aderir

com emoção à realidade de que trata.
b) na primeira parte do poema, a pedra ensina ao poeta

uma lição de impessoalidade e de concisão. 
c) a poesia é diferente da realidade, pois a pedra no

sertão nada ensina aos homens.
d) a poesia considera que o sertanejo é ignorante, pois

não há quem lhe dê lições.
e) a pedra e as palavras são semelhantes, porque se

deixam moldar com facilidade.
Resolução

A lição de impessoalidade está explicitada “na voz
inenfática impessoal”; a concisão é sugerida pela “car-
nadura concreta”, pela “economia” pelo “adensar-se
compacto”, “lições da pedra” que a poesia de João
Cabral assimilou e que se projetam em toda a sua dic-
ção poética, marcada pela “secura”, pela construção
rigorosa e objetiva.

c
Considere as afirmações abaixo sobre a poesia de
João Cabral de Melo Neto.
I. Trata-se de uma poesia regionalista que procura

denunciar a realidade subdesenvolvida do sertão e,
nesse sentido, emprega recursos de linguagem
afinados com o romance regionalista de 30.

II. Implica a retomada dos ideais parnasianos, em
função dos abusos cometidos pela poética dos pri-
meiros anos modernistas, que abandonaram o
verso metrificado e os assuntos nobres da poesia.

III. Recusa-se à idealização da realidade cotidiana,
embora tal realidade sirva-lhe como motivo para
refletir sobre sua poética.

Deve-se concluir que 
a) somente I é correta.
b) somente II é correta.
c) somente III é correta.
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d) somente I e II são corretas. 
e) são corretas I, II e III.
Resolução

Em I, definir-se a poesia de João Cabral como “regio-
nalista” é ater-se a apenas uma das vertentes das
“Duas Águas” (a poesia social e a poesia de “constru-
ção”) em que o próprio poeta dividiu, grosso modo,
sua obra. Se em O Cão sem Plumas, O Rio e Morte e
Vida Severina avulta a nota nordestina e social, a
denúncia do subdesenvolvimento e a aproximação
com o romance regionalista, de feição neo-realista, es-
pecialmente com Graciliano Ramos, há outras dire-
ções, também relevantes: o fazer poético (Psicologia
da Composição, A Fábula de Anfion), a Espanha, as
artes plásticas etc. É uma limitação abusiva do âmbito
temático da poesia cabralina.
Em II, João Cabral nada tem a ver com o “reaciona-
rismo estético” de seus contemporâneos da denomi-
nada Geração de 45. Ao contrário, apesar do rigor, da
construção “cerebral”, a forma do poeta pernambuca-
no não tem parentesco com as formas fixas, com a
rigidez dos sonetos e da métrica decassilábica. Embo-
ra reaja contra o “espontaneísmo” de algumas cria-
ções modernistas da 1ª Fase, retoma e aprofunda o
sentido de liberdade formal e de pesquisa estética da
“Fase Heróica”.
Em III, a redação infeliz articula por uma cláusula con-
cessiva duas afirmações, ambas aceitáveis, mas o
nexo que as relaciona é frouxo. A recusa à idealização
da realidade cotidiana por certo não impede a utilização
dessa realidade nos textos de metapoesia “Catar
Feijão”, “Antiode”; o que não se entende é a relação
concessiva estabelecida pelo “embora”.

Português – Comentário

Prova de qualidade mediana, com testes de dificul-
dade mediana. Trata-se, possivelmente, de instrumen-
to apto à seleção dos melhores candidatos, apesar das
imprecisões que apontamos.
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R E D A Ç Ã O

Redação – Comentário

A Fatec solicitou a redação de um texto disserta-
tivo sobre o tema: “Direitos humanos na prática”. For-
neceram-se, como subsídios à produção textual do
candidato, princípios da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, alguns dos quais assegurando “direi-
tos iguais e inalienáveis” a todos os seres humanos,
independentemente de “raça, cor, sexo, língua, reli-
gião, opinião política ou de outra natureza”.

O candidato deve ter observado que a Banca Exa-
minadora esperava um questionamento da legitimi-
dade desses princípios no tocante à sua aplicação –
não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo.
Caberia, assim, selecionar alguns exemplos de desres-
peito aos direitos humanos, seja na esfera social, em
que não se oferecem condições dignas de sobre-
vivência; seja na política, em que muitos cidadãos são
privados da liberdade de exercer plenamente sua cida-
dania, sem mencionar a intolerância e o preconceito
em suas mais diferentes manifestações.

Para além da denúncia de violação crescente des-
ses e de tantos outros direitos, caberia apresentar
sugestões sobre formas de se colocarem em prática
as determinações da Declaração, sem perder de vista
a necessidade de combater e punir toda forma de vio-

Leia os textos a seguir, que servem de subsídio
para o desenvolvimento de sua redação. Trata-se de
fragmentos da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, proclamada pela Assembléia Geral da
ONU em 1948.
O reconhecimento da dignidade inerente a todos os
membros da família humana e dos seus direitos
iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liber-
dade, da justiça e da paz no mundo.
Todo ser humano tem capacidade para gozar os di-
reitos e as liberdades estabelecidos nesta Decla-
ração, sem distinção de qualquer espécie, seja de
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispen-
sáveis.
Tendo por base as principais idéias contidas nesses
fragmentos, desenvolva uma redação sobre o tema:

Direitos humanos na prática

Apresente seus pontos de vista sobre o assunto e
argumente para defendê-los.
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lação da dignidade humana.
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