Inglês
Triple Killing in Coffee Shop Stirs Death
Penalty Debate
By JOHN FILES
01. WASHINGTON, Feb. 19 – Federal prosecutors are
pressing for the death penalty against a man charged
with murdering three employees at a Starbucks coffee
shop here in July 1997, clearing the way for the city’s
first death penalty case in nearly 30 years.
02. In an outline issued this week, the prosecutors
said they wanted to press a capital charge because the
defendant has a history of violent crime. They said he
shows no remorse and poses a continuing threat.
03. Carl D. Cooper, 30, has been charged with the
three killings in the affluent Georgetown section of the
city. The bodies of Emory Allen Evans, 25; Mary Caitrin
Mahoney, 24; and Aaron David Goodrich, 18, were
found by another Starbucks employee.
04. The case gained national attention because it
happened in one of the city’s fashionable
neighborhoods, a 34-square-block area northwest of
downtown Washington known for bars, restaurants,
boutiques and narrow residential streets of expensive
town houses. Georgetown is home to members of
Congress, Secretary of State Madeleine K. Albright and
other major political figures, as well as Georgetown
University, but not to a great deal of crime or violence.
05. Attorney General Janet Reno decided to seek the
death penalty for Mr. Cooper with advice from Wilma
A. Lewis, the United States attorney for the District of
Columbia. A death penalty review panel at the Justice
Department concurred.
06. Kenneth L. Wainstein, assistant United States
attorney, in a 35-page document, cited Mr. Cooper’s
“continuing pattern of criminal conduct,” including
armed robberies dating to 1989 and possession of
firearms and drugs dating to 1988; laundering of
money obtained from robberies; and threats to murder
witnesses and law enforcement officers.
07. The case moved to federal court in August with a
48-count indictment against Mr. Cooper, charging him
with crimes from 1993 to 1997. His trial is to start on
May 2 in United States District Court in Washington.
08. The last person executed in the city was Robert E.
Carter, 28, an unemployed laborer electrocuted on April
27, 1957, for killing an unarmed, off-duty police officer.
The last trial in a capital case was in 1972.
09. The city repealed the death penalty in 1980.
Residents voted overwhelmingly in the 1992 election
to reject a provision that would have reinstated the
death sentence.
10. City officials, many of whom are opposed to the
CURSO OBJETIVO

decision to make this a capital case, criticized Ms.
Reno for ignoring the views of the city’s residents and
urged that the city be allowed to handle the situation
with some autonomy. If Mr. Cooper were prosecuted
under local jurisdiction, the maximum sentence he
could receive would be life in prison without the
possibility of parole.
11. Eleanor Holmes Norton, the city’s delegate to
Congress, wrote to Ms. Lewis: “The Cooper case is
essentially a local homicide matter with federal
charges tacked on. If the District had a local
prosecutor, she could not ask for the death penalty.
The application of the harshest and most controversial
penalty in our law should not depend on whether the
U.S. attorney or a locally chosen prosecutor litigates
the case. Where the local jurisdiction of taxpaying
citizens is deprived of a local prosecutor, the U.S.
attorney has a special obligation to respect local law.”
12. Ms. Norton said in an interview that “serious equal
protection questions are raised” when a high-profile
case is chosen for the death penalty. She said it is
disturbing that, with about 300 homicides in the city in
a year, most of them in poor neighborhoods, federal
officials chose to elevate a case from the “most
glamorous part of Washington.”
13. Mayor Anthony A. Williams said he agreed with
the attorney general on “the need for harsh penalties,
including life in prison without parole.” But, he added,
“I do not support the death penalty.”
14. Ms. Norton and Amnesty lnternational USA have
drawn comparisons to a 1995 triple murder at a
McDonald’s in Southeast Washington. Kenneth J.
Marshall pleaded guilty and received 80 years to life in
prison.
The New York Times, Sunday, February 20, 2000
Vocabulário principal do texto referente às questões 1
a 10.
• to stir = provocar, incitar
• death penalty = pena de morte
• prosecutors = promotores públicos
• charged with = acusado de
• employees = empregados, funcionários
• to clear the way = abrir o caminho
• nearly = quase, aproximadamente
• outline = resumo, esboço
• to issue = publicar
• defendant = réu
• to pose a continuing threat = fazer uma ameaça
constante
• affluent = próspero
1
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a) Federal law allows murder to be punished by death.
b) The accused has murdered before.
c) The accused doesn’t feel sorry for what he did.
d) The accused is too dangerous to be allowed to live.
e) The accused has been a dangerous criminal for
many years.

fashionable = elegante
neighborhood = vizinhança
narrow = estreito
major = importante
as well as = bem como
a great deal of = muito
attorney = advogado
to seek for = solicitar, pedir
advice = parecer, conselho
review = revisão
armed robberies = assaltos à mão armada
to date = datar
firearms = armas de fogo
laundering of money = lavagem de dinheiro
to obtain = obter, conseguir
threats = ameaças
to murder = matar, assassinar
witness = testemunha
trial = julgamento
unemployed = desempregado
laborer = operário
off-duty = de folga
officer = autoridade
to repeal = revogar, anular
overwhelmingly = esmagadoramente
provison = cláusula
to reinstate = restabelecer
city officials = autoridades municipais
to urge = incentivar, coagir
to allow = permitir
to handle = lidar com
to be prosecuted = ser processado
to receive = receber
parole = liberdade condicional
matter = assunto
charges = acusações
the harshest = a mais rígida (severa)
whether = se
taxpaying citizens = cidadãos que pagam impostos
interview = entrevista
to raise = levantar
to be chosen = ser escolhido
about 300 homicides = cerca de 300 homicídios
most of = a maioria de
mayor = prefeito
to add = acrescentar
to support = apoiar
to plead guilty = declarar-se culpado

Resolução
O texto, em momento algum, afirma que o acusado havia assassinado alguém antes do crime triplo que
cometeu.

2

Which of the following does the article mention as a
conflict associated with the Starbucks coffee-shop
murders?
a) Though most inhabitants of Washington are against
the death penalty, federal prosecutors are in favor of it.
b) Though the U.S. Attorney General is in favor of the
death penalty, the U.S. Secretary of State is against it.
c) If the murder had occurred in another city, it would
not have caused such a scandal.
d) If the victims of the killings had been black instead of
white, the crime would not have been so important.
e) Though the local Washington prosecutor is in favor of
the death penalty, the federal prosecutor is against it.
Resolução
No parágrafo 9, lê-se que “...a cidade repeliu a pena de
morte... e que em 1992 votou esmagadoramente contra
um projeto que restabeleceria a sentença de morte”.

3

Resolução
No parágrafo 4, lê-se “...Georgetown não é um lugar
de muitos crimes ou violência”.

4

d

The person most responsible for attempting to impose
the death penalty in the Starbucks coffee-shop
murders case is
a) Kenneth L. Wainstein
b) Madeleine K. Albright
c) Wilma A. Lewis
d) Janet Reno
e) Eleanor Holmes Norton

b

Resolução
No parágrafo 5, lê-se que “...a procuradora Janet Reno
decidiu pedir a pena de morte para o Sr. Cooper com o
parecer de Wilma A. Lewis, a procuradora do distrito
de Columbia”.

Which of the following is not stated or implied in the
article as a reason why federal prosecutors are seeking
the death penalty for the Starbucks coffee-shop
murders?
CURSO OBJETIVO

c

According to the information in the article, Georgetown
a) has lately been experiencing an increase in violent
crime.
b) is the site of many important political institutions.
c) is normally a safe place to live.
d) is a rich neighborhood in an essentially poor city.
e) was the scene of only one murder in 1997.

TRIPLE KILLING IN COFFEE SHOP STIRS
DEATH PENALTY DEBATE

1

a

2
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5

surrounding it.
c) the legalization of the death penalty in Washington.
d) the hiring of a Washington prosecutor who is
independent of federal jurisdiction.
e) the possibility of putting Carl D. Cooper on trial in a
city outside of Washington.

e

According to the information in the article, in the city of
Washington, which of the following is most likely true?
a) City officials are rarely in agreement with federal
officials.
b) City officials know better than federal officials how
to deal with violent crime.
c) The federal government may not interfere in the
operations of the city government.
d) The federal government is introducing new legislation
to reduce the power of the city government.
e) Certain city laws do not agree with certain federal laws.

Resolução
No parágrafo 10, a “situação” refere-se ao julgamento por
assassinato de Carl Cooper e a controvérsia que o cerca.

9

You can infer from the information in Paragraph 11 that
Eleanor Holmes Norton thinks that the federal
prosecutors in the Starbucks coffee-shop murders
case
a) are wrong in seeking the death penalty.
b) have no respect for poor people.
c) should work in partnership with local Washington
prosecutors instead of acting alone.
d) are seeking the death penalty because they are
ignorant of local law.
e) would not seek the death penalty if the victims of
the crime had been poor.

Resolução
No parágrafo 11, lê-se que “...o advogado dos Estados
Unidos tem obrigação especial de respeitar as leis
locais”.

6

b

According to the information in the article, which of the
following is true about accused murderer Carl D.
Cooper and convicted murderer Kenneth J. Marshall?
a) Both may be executed for murder.
b) Carl D. Cooper may be executed for murder, but
Kenneth J. Marshall will not be.
c) Both committed their murders in Georgetown, but
only Carl D. Cooper will be tried under federal law.
d) Carl D. Cooper’s crime was more monstrous, and for
that reason he will be executed.
e) Kenneth J. Marshall escaped the death penalty
through the help of Amnesty International USA,
which was not the case with Carl D. Cooper.

Resolução
No parágrafo 11, Eleanor H. Norton afirma que o caso
é local e que, se o distrito tivesse uma promotora
própria, ela não poderia pedir a pena capital.

10

d

According to the information in the article, what is the
significance of Robert E. Carter?
a) He was executed for murder in 1972 in Washington.
b) He electrocuted a Washington police officer in 1957.
c) He was the last person tried for murder in Washington.
d) He was the last person in Washington to die
because of the death penalty.
e) He is a symbol of the inability of capital punishment
to deter crime.

Resolução
No parágrafo 10, lê-se que “...a pena máxima que o
assassinato receberia seria prisão perpétua”.
George Ryan in Cuba
SEVEN HOURS WITH FIDEL
HAVANA

Resolução
No parágrafo 8, lê-se que “...a última pessoa executada na cidade (Washington) foi Robert Carter...”

8

01. How did George Ryan, the avuncular governor of
Illinois, get on in Cuba? The answer is that, as the first
American governor to go there in 40 years, he did
rather well. Mr Ryan believes the American embargo
has failed; as he put it, “isolating Cuba is not in the
best interests of Illinois or in the best interests of the
United States.” On the other hand, he certainly does
not believe in mollycoddling Fidel Castro, Cuba’s

b

In Paragraph 10, “the situation” in the sentence “City
officials... urged that the city be allowed to handle the
situation with some autonomy” most likely refers to
a) the unpopularity of the death penalty in Washington.
b) Carl D. Cooper’s murder trial and the controversy
CURSO OBJETIVO

e

According to the information in the article, if Carl D.
Cooper were tried under local Washington law instead
of federal law,
a) his case would probably attract little attention
outside of Washington.
b) he would have a better chance of being judged
innocent.
c) he would receive a light sentence.
d) his chances of receiving a fair trial would be better.
e) the worst sentence he could receive would be life in
prison.

Resolução
No parágrafo 14, lê-se que “...Marshall declarou-se culpado e recebeu uma sentença de 80 anos de prisão”.

7
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leader, or in concealing his own democratic ideas.
02. No sooner had Mr Ryan arrived at his Havana hotel
than he stepped out of his Ford Grand Marquis
(impressively new-fangled, for Cuba) and waded into
the crowd of onlookers to shake hands. The governor
told the story to the president of the National
Assembly, explaining that his natural impulse was to
treat the crowd like voters. He then added, “Maybe
they can be voters someday, Mr President”—at which
point all members of the press were rapidly ushered
out of the room by anxious Cuban officials.
03. After a private meeting with a small group of
dissidents, Mr Ryan told Cuban and American
journalists that “basically... the problem with Cuba is
Fidel Castro.” When asked by a Cuban about the
criticism he may endure at home for speaking out
against the American embargo, the governor shot
back, “It’s a free country. I can say whatever I want.”
He told his Cuban hosts after a tour of a children’s
hospital that the hospital would be shut down if it were
in Illinois.
04. Mr Ryan’s jabs at the regime did not disqualify him
and selected members of his delegation from a sevenhour audience with Mr Castro, in which he, and
occasionally they, ranged over everything from
baseball to human rights. The governor managed to
get one concession from the president—or, more
surprisingly, Senator Jesse Helms managed to extract
one. At Mr Helms’s request, a seven-year-old Cuban
boy was allowed to fly back to the United States with
the delegation to receive treatment for liver disease in
North Carolina, where he has relatives.
05. The trip was also filled with talk of potential trade
between Cuba and Illinois. That was the point of it.
The small but influential anti-Cuba lobby, based
primarily in Miami, at last has a counterweight in the
shape
of
mid-west
farmers
(and
related
agribusinesses) who have been hit by low prices. The
private groups represented in the governor’s
delegation tell the story: John Deere, Caterpillar,
Archer Daniels Midland, the Illinois Corn Growers
Association.
06. The Illinois House of Representatives was the first
state legislature to pass a unanimous resolution calling
for Congress to lift the ban on the delivery of food and
medicine to Cuba, a country that imports roughly
$800m a year in food products, some from as far away
as New Zealand. American farmers, closer and more
efficient, reckon they could quickly gain much of that
market. Farmers have long complained that they carry
a disproportionate share of the cost of America’s
foreign policy. The Agriculture Department reckons
that food embargoes around the globe cost them $1.2
billion a year.
07. Mr Ryan is not alone. Earlier this autumn, the
Senate voted 70-28 to tack an amendment on to the
annual agricultural appropriations bill that would have
ended all prohibitions on the sale of food and medicine
CURSO OBJETIVO

and required congressional approval for any such
sanctions in the future. The amendment, sponsored by
John Ashcroft, a Republican from Missouri, and
supported by a bipartisan coalition of other farm-belt
senators, ran into anti-Castro fury in the House and
was left out of the final farm bill. But the same
senators hoped to pass it as a separate measure at the
end of October and to try to persuade the House again
next year. These actions suggest “a silent seismic
shift” in thinking towards Cuba, says Philip Peters,
vice-president of the Lexington Institute and a former
State Department official in the Reagan and Bush
administrations.
08. Any change in the embargo will have to come from
Washington. But the trip has done Mr Ryan no harm in
Illinois. Local farmers feel they are being listened to,
and local Latinos mostly seem to have approved of the
trip (the complaints came from Florida). There is still
some doubt as to how Cuba would ever pay for all
those imports from Illinois, if they appeared; the
regime is as desperate for hard currency as ever. But
Illinois is at least standing ready, at the head of the line,
for the day when the gates open.
THE ECONOMIST OCTOBER 30TH 1999
Vocabulário principal do texto referente às questões 11
a 20.
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answer = resposta
to believe = acreditar
to fail = falhar
the best = os melhores
interests = interesses
on the other hand = por outro lado
to mollycoddle = subproteger
no sooner… than = tão logo que
to step out = sair
crowd = multidão
onlookers = espectadores
to shake hands = apertar as mãos
to treat = tratar
to add = acrescentar
maybe = talvez
to point = apontar, indicar
press = imprensa
to usher out = ser levado para fora
officials = autoridades
meeting = reunião
to endure = passar por
against = contra
to shoot back = revidar
free = livre
to want = querer
hosts = anfitriões
to shut down = fechar
to range from… to = variar de… a
human rights = direitos humanos
to manage = conseguir
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• request = pedido
• to allow = permitir
• to fly back = voar de volta
• liver disease = doença hepática
• relatives = parentes
• trip = viagem
• to fill = preencher
• talk = conversa
• trade = comércio
• That was the point of it = Este foi o ponto (crucial)
disso (a viagem)
• small = pequena
• at last = finalmente
• counterweight = contrapeso
• shape = formato
• mid-west = meio-oeste
• farmers = agricultores, fazendeiros
• to hit = atingir
• low prices = preços baixos
• to lift the ban = acabar com a proibição
• delivery = entrega
• food = alimentos
• medicine = remédio
• roughly $ 800 m a year = aproximadamente US$ 800
milhões por ano
• as far away as = tão distante quanto
• closer = mais próximo
• to reckon = reconhecer, admitir
• quickly = rapidamente
• to gain = ganhar
• long = há muito tempo
• to complain = reclamar
• share = parte
• foreign policy = política externa
• alone = sozinho
• earlier this autumn = no começo deste outono
• bill = conta, projeto, lei
• sale = venda
• to require = exigir
• approval = aprovação
• to sponsor = patrocinar
• the same = os mesmos
• to hope = esperar
• measure = medida
• to try = tentar
• again = novamente
• shift = mudança
• towards = em relação a
• any change = qualquer mudança
• to do no harm = não fazer mal
• to feel = sentir
• mostly = principalmente
• to seem = parecer
• doubt = dúvida
• still = ainda assim
• ever = alguma vez
• to appear = aparecer
• hard currency = moeda forte
• as ever = como sempre
CURSO OBJETIVO
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at least = pelo menos
ready = pronto
gates = portões
to open = abrir

11

e

SEVEN HOURS WITH FIDEL

According to the information in the article, which of the
following was most likely George Ryan’s main purpose
in visiting Cuba?
a) To secure human-rights reforms.
b) To meet and talk with Fidel Castro.
c) To set up a bilateral U.S/Cuba industrial agreement.
d) To research the effects of the American embargo on
the Cuban economy.
e) To explore the possibility of initiating commerce
between Cuba and the state of Illinois.
Resolução
No parágrafo 5, lê-se que “...esta foi a razão da viagem”.

12

b

According to the information in the article, which of the
following is a unique aspect of George Ryan’s trip to
Cuba?
a) He visited Cuba even though it is illegal for
Americans to do so.
b) He is the first United States governor to visit that
island in four decades.
c) He negotiated a US$1.2-billion trade deal with the
Cuban government.
d) He is the first United States governor to speak to
Fidel Castro in 40 years.
e) Though he is governor of Illinois, he visited Cuba as
a representative of several businesses.
Resolução
No parágrafo 1, lê-se que “...como primeiro governador a ir a Cuba em 40 anos...”

13

c

One of the first things George Ryan did when he
arrived at his hotel in Havana was to
a) rent a car.
b) have a meeting with Fidel Castro.
c) shake the hands of the people around him.
d) criticize the Castro regime.
e) visit a children’s hospital.
Resolução
No parágrafo 2, lê-se que “...ele se dirigiu à multidão
de espectadores para lhes apertar as mãos”.

14

e

In Paragraph 2, when George Ryan says, “Maybe they
can be voters one day, Mr President,”
a) he is referring to American democracy under
President Clinton.
b) he is indicating his support for Fidel Castro’s
5
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Cuba will never be a significant market for American
agricultural products.
e) the United States government should insist on real
democracy in Cuba before allowing trade with that
country to take place.

democratic reforms.
c) he is lamenting the absence of party politics in Cuba.
d) he is calling attention to the corruption in Cuban
politics.
e) he is implying that Cuba has no free and democratic
elections.

Resolução
No parágrafo 6, lê-se que “...os agricultores reclamam
há muito tempo que poderiam ganhar muito do mercado (cubano)”.

Resolução
“Talvez sejam eleitores um dia” implica dizer que Cuba
não tem eleições democráticas e livres.

15

d

18

d

According to the information in the article, in which of
the following ways is the Illinois House of Representatives unique?
a) It is the first state legislature to send a governor to
Cuba.
b) It is the only state legislature that maintains ties with
Cuba.
c) It is the first state legislature to ship food and
medicine to Cuba.
d) It is the first state legislature officially to request an
end to the prohibition against shipping food and
medicine to Cuba.
e) It is the only relatively pro-Castro state legislature in
the United States.

In Paragraph 7, the sentence “Mr Ryan is not alone”
most likely means that George Ryan is not the only
a) American who has gone to Cuba.
b) governor whose state have lost money because of
the American embargo.
c) politician who has criticized Fidel Castro.
d) politician who advocates the end of the American
embargo against Cuba.
e) American sending humanitarian aid to Cuba.

Resolução
No parágrafo 6, lê-se que “...Illinois foi o primeiro estado a acabar com a proibição de enviar alimentos e remédios a Cuba”.

19

16

Resolução
Nos parágrafos 1 e 7, lê-se que “...Mr. Ryan acredita
que o embargo americano falhou” e que não é só ele
que pensa assim.

You can infer from the information in the article that
many United States senators believe that the American
embargo against Cuba
a) has outlived whatever usefulness it once had.
b) is a great barrier against the spread of Communism.
c) will finally bring down Fidel Castro’s government.
d) should be left as it is.
e) is a symbol of American democracy at work.

c

Which of the following best describes George Ryan’s
opinion of the children’s hospital that he visited in Cuba?
a) He thought it was comparable to children’s hospitals
in Illinois.
b) He hoped that one day the children would be well
again.
c) He thought that the hospital was a disgrace.
d) He thought that the hospital was better than
nothing.
e) He attributed the hospital’s bad conditions to the
American embargo.

Resolução
O texto como um todo e, particularmente, no parágrafo
7, leva à conclusão de que o embargo contra Cuba
durou demais, qualquer que tenha sido a sua utilidade.

20

c

According to the information in the article, American
farmers believe that
a) the United States government will soon allow Cuba
to buy American agricultural products.
b) American agricultural prices will remain stable if
Cuba is allowed to trade with the United States.
c) they are losing money because of the United States
government’s foreign policy.
d) even if allowed to trade with the United States,
CURSO OBJETIVO

e

You can infer from the information in the article that
even if American farmers could sell their products to
Cuba,
a) it is doubtful that Cubans would want to buy them.
b) there would still be no market for Cuban goods in
the United States.
c) the low prices these products would receive would
discourage such a business.
d) it is doubtful that Fidel Castro would allow these
products to enter the country.
e) it is doubtful that Cuba would have the money to pay
for them.

Resolução
No parágrafo 3, lê-se que “...o hospital seria fechado
se fosse localizado em Illinois”.

17

a

Resolução
No parágrafo 8, lê-se que “...ainda existe alguma dúvida como Cuba pagaria pelas importações de Illinois”.

6
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História
21

d

23

d

Os legisladores tiveram importância fundamental para
apaziguar a crise social que se abateu sobre Atenas.
Sólon, o segundo legislador, realizou, em 594 a.C.,
várias mudanças quanto ao critério de participação no
poder. Entre elas podemos destacar:
a) a transformação dos costumes e tradições (transmitidas oralmente) em leis escritas;
b) a divisão da cidade em trinta grupos de demos;
c) a reserva dos direitos políticos para aqueles que
tinham a capacidade de se armar como hoplitas;
d) o fim do monopólio de poder político dos eupátridas;
e) a criação do Conselho do Areópago para ser o guardião das leis.

“Os reinos bárbaros que emergiram da destruição do
Império Romano tiveram curta duração. O reino dos
ostrogodos e o dos vândalos foram conquistados pelo
Império Bizantino. O reino dos visigodos acabou
destruído pelos árabes. A heptarquia – sistema de
governo de 7 reis, que só existiu na Inglaterra – anglosaxônica – terminou subjugada pelos normandos.
Apenas o Reino Franco deitou raízes e estruturou-se na
Gália.” (Mello e Costa. História Antiga e Medieval)
O texto refere-se ao período compreendido entre os
séculos:
a) II e III a.C.;
b) III e V a.C.;
c) III e VI;
d) V e XI;
e) II e VIII.

Resolução
A reforma de Sólon em Atenas, mais do que suprimir a
escravidão por dívidas, teve como principal mérito
estabelecer um regime político censitário, no qual a
riqueza móvel (dinheiro) dos mercadores ricos foi
equiparada à riqueza imóvel (terras) da aristocracia.
Com isso, a oligarquia ateniense sofreu uma ampliação, pondo fim ao monopólio dos eupátridas.

Resolução
O texto dá algumas pistas para se encontrar a
resposta: a Reconquista de Justiniano (século VI),
empreendida pelo Império Bizantino; a expansão árabe
na Europa (século VIII); a conquista da Inglaterra pelos
normandos (século XI); e a estruturação do Reino
Franco (a partir do século VI). Note-se que o século XI
corresponde ao fim da Alta Idade Média, caracterizado
pelo início da crise feudal.
Obs.: A Heptarquia Anglo-Saxônica não é um governo
de sete reis, mas um conjunto de sete reinos
independentes.

22

e

Os romanos denominavam de bárbaros os povos que
viviam fora de suas fronteiras, não tinham seus
costumes nem estavam submetidos às suas leis.
Entre os vários grupos de bárbaros que desarticularam
o poder do Império Romano e se apossaram de sua
parte ocidental, destacavam-se os germanos. Sobre a
sociedade germânica, é incorreto afirmar que:
a) vivia do pastoreio e da agricultura de subsistência;
b) sua vida social era regulamentada pelos costumes
(direito consuetudinário);
c) a instituição do Comitatus baseava-se em uma
relação pessoal e de lealdade entre o chefe
guerreiro e seus soldados;
d) era uma sociedade primitiva, não conhecia o
Estado;
e) era uma sociedade monoteísta.

24

A unificação da Gália deu-se sob o controle de:
a) Clóvis, da dinastia merovíngia;
b) Carlos Magno, da dinastia carolíngia;
c) Carlos Magno, iniciador da dinastia merovíngia;
d) Carlos Martel, da dinastia capetíngia;
e) Filipe, o Belo, da dinastia carolíngia.
Resolução
A unificação das tribos francas deu-se com o rei Clóvis,
que batizou sua dinastia em homenagem a seu avô
Meroveu.

25

a

O surgimento do lslamismo permitiu à Arábia:
a) consolidar uma unidade política e religiosa,
fortalecendo-a e possibilitando a expansão de seu
Império;
b) o fortalecimento e a propagação da primeira
religião politeísta moderna;

Resolução
Os germanos eram politeístas. Sua religião, que valorizava as virtudes guerreiras, compreendia numerosos
deuses e deusas, sob a chefia de Wotan, correspondente ao Odin dos escandinavos (vikings).
CURSO OBJETIVO

a
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c)

a autonomia dos diversos Califados e, portanto, a
difusão e fortalecimento de seus interesses
comerciais e religiosos;
d) centralizar os diversos Califados e, portanto, a
expansão do politeísmo islâmico por todo o
Mediterrâneo;
e) unificar apenas religiosamente a região, permanecendo, portanto, os interesses comerciais
dos diversos Califados em conflito.

III.

IV.
V.

Resolução
O islamismo, fundado por Maomé, foi responsável
pela unificação política e religiosa da Arábia. A partir de
então, sob a liderança dos califas e baseando-se nos
preceitos da Guerra Santa, os árabes realizaram uma
importante expansão militar, religiosa e cultural.
Obs. – Ao contrário do que o enunciado dá a entender,
o Império Árabe somente se formou após a unificação
proporcionada pelo islamismo.

26

a)
b)
c)
d)
e)

Resolução
A afirmação II é falsa porque a primazia da expansão
marítima coube a Portugal.
A afirmação III é falsa porque o episódio da Invencível
Armada está associado à tentativa da invasão da Inglaterra por parte da esquadra luso-espanhola de Felipe II,
em 1588.
A afirmação V está errada porque a chegada às Índias
foi realizada por Vasco da Gama.

c

Sobre a formação do absolutismo na França, é
incorreto afirmar que:
a) seus antecedentes situam-se, também, nos
reinados de Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV, entre
os séculos Xll e XIV.

28

b) fez-se necessária nesse processo a centralização
dos exércitos, dos impostos, da justiça e das
questões eclesiásticas;
c) a abolição da soberania dos nobres feudais não
teve um importante papel nesse contexto;
d) a Guerra dos Cem Anos foi fundamental nesse
processo;
e) durante esse processo a aliança com a burguesia
fez-se necessária para conter e controlar a
resistência de nobres feudais.

Resolução
O belga André Vesálio é considerado o “Pai da
Anatomia Moderna”; Camões imortalizou-se com o
poema épico “Os Lusíadas”; Rafael notabilizou-se
como o “pintor de Madonas”. Os três pertencem ao
Renascimento dos séculos XV e XVI.

29

c

Os 14 pontos apresentados pelo presidente norteamericano Woodrow Wilson, em janeiro de 1918,
refletem alguns objetivos para a paz na Europa após a
Grande Guerra. Entre eles destacou-se a:
a) determinação da independência da Hungria, da
Polônia, da Iugoslávia e da Tchecoslováquia;
b) autorização para que os franceses passassem a
controlar a Síria, e os ingleses, a controlar a
Mesopotâmia e a Palestina;
c) correção do episódio que tinha perturbado a paz
mundial por muito tempo e determinava a
devolução do território da Alsácia-Lorena à França;
d) incorporação da Eslováquia à República Tcheca;

b

Leia atentamente as afirmações abaixo, sobre a expansão marítima e comercial moderna, e assinale a alternativa correta.
I. O papel pioneiro na expansão marítima e comercial
moderna foi dos Países Ibéricos, tendo Portugal
iniciado o feito.
II. O papel pioneiro na expansão marítima e comercial
CURSO OBJETIVO

e

Na ciência, na literatura e na pintura, representaram o
Renascimento moderno (séculos XV e XVl), respectivamente:
a) Kepler, André Vesálio e Rabelais;
b) Copérnico, Shakespeare e Morus;
c) Lavoisier, Cervantes e Goya;
d) Newton, Rubens e da Vinci;
e) André Vesálio, Camões e Rafael.

Resolução
A nobreza feudal constituiu o principal empecilho ao
fortalecimento do poder real na França, dentro do
processo que culminaria na instauração do absolutismo, durante a Idade Moderna. Assim, foi de
fundamental importância o apoio da burguesia
nascente ao rei, no decorrer da Baixa Idade Média,
para que o monarca pudesse eliminar a autonomia (e
não “soberania”) dos senhores feudais.

27

moderna foi dos Países Ibéricos, tendo a Espanha
iniciado o feito.
As conquistas espanholas em África (Ilhas
Canárias), durante o século XIV, demonstraram a
força da lnvencível Armada às demais nações
européias.
A Revolução de Avis foi um marco antecedente
fundamental para essa expansão.
Bartolomeu Dias, navegador português, foi o
responsável pela passagem pelo sul da África e
pela chegada às Índias.
Apenas as afirmações I, III e V estão corretas;
Apenas as afirmações I e IV estão corretas;
Apenas as afirmações II e V estão corretas;
Apenas as afirmações I, IV e V estão corretas;
Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.

8
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e) determinação de que a Bulgária cedesse para a
Romênia, a Iugoslávia e a Grécia, a maior parte dos
territórios anexados durante as guerras balcânicas.

(considerados “subversivos”) que estiveram nos
países vizinhos.

Resolução
A conquista da Alsácia-Lorena pelos alemães, na
Guerra Franco-Prussiana (1870-71), teve como
conseqüência o revanchismo francês, um dos fatores
que conduziram à I Guerra Mundial. Em seu programa
de “14 Pontos para uma paz justa”, o presidente norteamericano Wilson propôs a restituição da AlsáciaLorena à França, o que foi concretizado pelo Tratado de
Versalhes.

32

30

Leia atentamente as afirmações abaixo sobre a
Globalização e os Blocos Econômicos e assinale a
alternativa correta:
I. a desagregação do mundo soviético e, portanto, do
bloco socialista reforçou política e ideologicamente
os princípios do liberalismo.
II. a remoção das barreiras alfandegárias e o fim das
diversas formas de protecionismo reforçaram a
tendência da unificação dos mercados.
III. a maior potência da Comunidade Econômica
Européia é a Inglaterra.
IV. em 1994, o presidente Clinton conseguiu que o
Congresso americano aprovasse a criação de um
mercado comum – NAFTA, reforçando as ligações
comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos.
V. na América do Sul foi criado o MERCOSUL com a
intenção de eliminar os empecilhos à circulação de
produtos, pessoas e capitais entre o Brasil, o
Uruguai, a Argentina e o Chile.
a) Apenas II, III e IV estão corretas;
b) Apenas I e II estão corretas;
c) Apenas II, IV e V estão corretas;
d) Apenas III, IV e V estão corretas;
e) Apenas I, III e V estão corretas.

b

Em abril de 1917, o líder bolchevique Lenin, exilado em
Zurique (Suíça), voltou à Rússia lançando as Teses de
Abril. Nesse programa político é incorreto afirmar que
Lenin propunha a/o:
a) formação de uma República de sovietes;
b) concessão à defesa nacional, dando total apoio ao
governo provisório;
c) nacionalização dos bancos e das propriedades
privadas;
d) reconstituição da Internacional;
e) controle da produção pelos operários.
Resolução
Em abril de 1917, a Rússia encontrava-se sob a precária
autoridade de um Governo Provisório liberal, favorável à
manutenção do país na I Guerra Mundial. Lenin, que
lideraria a Revolução Bolchevique de outubro de 1917,
era favorável a uma paz em separado com a Alemanha e
à substituição do Governo Provisório por uma autoridade
revolucionária socialista marxista.

31

Resolução
A afirmação III é falsa porque a maior potência da
União Européia (e não “Comunidade Européia”) é a
Alemanha.
A afirmação IV é falsa porque o NAFTA foi criado em
1989 e inclui o México, além dos Estados Unidos e
Canadá.
A afirmação V é falsa porque o Mercosul é um tratado
de natureza comercial ainda limitado à circulação de
mercadorias; além disso, o Chile é apenas membro
conssultivo e a alternativa não considerou o Paraguai,
que integra o Mercosul.
Obs.: A afirmação II é sujeita a ressalvas, pois ainda
não ocorreu “o fim das diversas formas de
protecionismo” (os Estados Unidos e a União Européia
são os exemplos mais óbvios de protecionismo nos
dias de hoje) e “a unificação dos mercados”
representa atualmente uma tendência regional e não
global.

a

Operação Condor foi o nome dado ao plano integrado
de repressão aos opositores das ditaduras militarescivis implantadas na América Latina durante os anos 60
e 70. Este operativo transnacional, dos serviços de
inteligência e das polícias políticas, foi responsável por
muitas prisões ilegais, torturas, seqüestros e desaparecimentos de cidadãos de diferentes países deste
continente. Participaram ativamente da Operação
Condor os seguintes países:
a) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai;
b) Argentina, Bolívia e Chile;
c) Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai;
d) Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru e Paraguai;
e) Brasil, Bolívia, Chile e Paraguai.

33

d

Em dezembro de 1987, após décadas de impasses nas
relações entre soviéticos e norte-americanos, foi
assinado em Washington, entre Ronald Reagan e
Mikhail Gorbatchev, um acordo que estipulava:
a) o desenvolvimento mútuo de um complexo
sistema tecnológico avançado em defesa de

Resolução
O texto trata de um acordo não-oficial dos governos
militares da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai, com o objetivo de colaborar uns com os
outros para a eliminação de opositores políticos
CURSO OBJETIVO

b
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base no princípio romano do uti possidetis (direito
derivado da posse), conseguiu que a Espanha
aceitasse a incorporação, ao Brasil, de um enorme
território situado a oeste do Meridiano de Tordesilhas.
Dessa forma, o Brasil praticamente adquiriu sua
configuração atual com algumas exceções, das quais a
mais importante é o Acre.

mísseis nucleares;
b) a retirada dos conselheiros soviéticos da Nicarágua;
c) a ajuda econômica norte-americana no campo
tecnológico e da biotecnologia à URSS;
d) a desaceleração da corrida armamentista, por
prever a destruição dos mísseis atômicos;
e) a retirada do contingente militar norte-americano
do Afeganistão.

36

Resolução
A ascensão de Mikhail Gorbatchev ao poder na URSS
(1985) deu início ao processo que levaria ao fim da
Guerra Fria, em 1991, com a extinção da própria União
Soviética. O abrandamento das tensões entre as duas
superpotências, graças à abertura sinalizada por
Gorbatchev, permitiu que os dois governos pudessem
concretizar uma série de acordos visando encerrar a
corrida nuclear.

34

Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção
do Marquês de Pombal estão a/o:
a) criação da Companhia Geral do Grão-Pará e
Maranhão, a exploração direta das minas de
diamante e o incentivo à ampliação dos colégios
jesuíticos;
b) expulsão da Companhia de Jesus, a extinção das
capitanias hereditárias e a redução dos impostos
coloniais;
c) exploração direta das minas de diamante, a
extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e
Maranhão e a criação do Estado do Maranhão;
d) apoio e financiamento da Companhia de Jesus, a
redução de impostos coloniais e a extinção da
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão;
e) incentivo às instalações manufatureiras na Colônia,
a expulsão da Companhia de Jesus e a criação da
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão.

e

A reconstrução da Europa, após as guerras napoleônicas, foi direcionada pelo Congresso de Viena. É
incorreto afirmar que ele estabeleceu a:
a) criação de um pacto militar internacional (Santa
Aliança) para intervir onde houvesse manifestações revolucionárias;
b) devolução dos territórios conquistados pela
França, desde a Revolução;
c) desobrigação de pagamento de indenização pelos
franceses por terem ocupado territórios de outros
países;
d) restauração da monarquia dos Bourbon na França;
e) autonomia da Itália e da Alemanha, divididas e
submetidas à hegemonia húngara.

Resolução
O despotismo esclarecido português, criado pelo
marquês de Pombal, repercutiu no Brasil através de
algumas medidas reformistas, como a expulsão dos
jesuítas, a instalação de manufaturas e a criação de
companhias de comércio destinadas a estimular o
Renascimento Agrícola na Colônia.

Resolução
O Congresso de Viena, fundamentado nos princípios
da Legitimidade, da Restauração e da Intervenção,
decidiu manter a Itália e a Alemanha divididas em
diversos Estados, mas sob hegemonia austríaca.

35

37

e

“A propagação das idéias republicanas, antiportuguesas e federativas (...) ganhou ímpeto com a
presença no Recife de Cipriano Barata, vindo da
Europa, onde representava a Bahia nas Cortes. É
importante ressaltar (...) o papel da imprensa na
veiculação de críticas e propostas políticas (...). Os
Andradas, que tinham passado para a oposição depois
das medidas autoritárias de D. Pedro, lançaram seus
ataques através de O Tamoio; Cipriano Barata e Frei
Caneca combateram a monarquia centralizada,
respectivamente na Sentinela da Liberdade e no Tífis
Pernambucano.”
(Boris Fausto, História do Brasil)
A conjuntura exposta no texto acima refere-se à
emergência da:
a) Rebelião Praieira;
b) Cabanagem;
c) Balaiada;
d) Sabinada;
e) Confederação do Equador.

d

O princípio do Uti possidetis esteve presente como
base à solução dos conflitos de fronteira entre Portugal
e Espanha no século XVIII. O resultado efetivo dessa
negociação foi o Tratado de Madri (1750), que definiu,
no caso brasileiro, limites territoriais muito próximos dos
atuais. Foi o principal articulador desse tratado/princípio:
a) Diego de Mendonça Corte Real;
b) Francisco Pereira Coutinho;
c) Luís Antônio de Sousa;
d) Alexandre de Gusmão;
e) João VI.
Resolução
O diplomata luso-brasileiro Alexandre de Gusmão, com
CURSO OBJETIVO

e
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metros através de 13 Estados do país.
Os tenentes tinham um plano claro e objetivo para
a tomada do poder e o estabelecimento de uma
nova ordem social com ampla participação popular.
a) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas;
b) Apenas as afirmações lI, III e IV estão corretas;
c) Apenas as afirmações lI, III e V estão corretas;
d) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas;
e) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.

Resolução
Em oposição à formação, no Brasil independente, de
uma monarquia cujo centralismo era agravado pelo
autoritarismo de D. Pedro I, eclodiu em Pernambuco,
em 1824, um movimento de caráter republicano,
liberal, federativo e separatista, liderado por Cipriano
Barata e Frei Caneca, entre outros. Paraíba, Ceará e Rio
Grande do Norte aderiram à rebelião, que recebeu o
nome de Confederação do Equador. Esse movimento
foi duramente reprimido por D. Pedro I.

38

V.

Resolução
A proposição I é falsa porque a Coluna Prestes (que é
apenas uma das manifestações tenentistas, se bem
que a mais significativa) não contou com “amplo apoio
popular”. A afirmação V é falsa porque os tenentes
eram reformistas mas também elitistas, e suas propostas eram bastante vagas.
Obs.: Siqueira Campos e Eduardo Gomes, por serem
oficiais, tornaram-se sobreviventes famosos do levante
dos 18 do Forte; mas houve também um soldado raso
que sobreviveu, aliás ileso (os dois oficiais foram
gravemente feridos).

c

O acerto do funding loan, entre o presidente Campos
Sales e a Casa Rothschild, representou para a
economia brasileira:
a) as condições necessárias para o primeiro investimento industrial do país;
b) uma reacomodação da dívida brasileira com os
EUA, que permitiu subsidiar por mais alguns anos
os cafeicultores paulistas;
c) um novo empréstimo e a suspensão da amortização do débito até 1911;
d) o fim do ciclo de dependência em relação aos
banqueiros ingleses, com o perdão da dívida e a
amortização dos juros até 1930;
e) uma política deflacionária que estabilizou o país
pelas décadas seguintes.

40

“Perdendo o terreno na luta mobilizatória, os golpistas
militares e civis aceitaram uma solução de compromisso aprovada no Congresso: a instauração do
regime parlamentarista. Entre os dias 5 e 7 de
setembro, Jango retornou a Brasília, prestou juramento
como presidente da República e iniciou um governo
extremamente tenso e instável.” (Edgard Luiz de
Barros. O Brasil de 1945 a 1964)
Esta “perda de terreno na luta mobilizatória”, à qual o
texto se refere, é:
a) ampla participação dos trabalhadores no comício
da Central do Brasil, em apoio às medidas
nacionalistas propostas pelo presidente Jango;
b) denominada Rede da Legalidade, liderada por
Leonel Brizola, com apoio de outros governadores
e do III Exército, pela posse constitucional de
Jango;
c) ampla participação de diferentes setores sociais
progressistas na Marcha da Família com Deus pela
Liberdade na defesa do parlamentarismo, como
uma saída controlada para a posse de Jango;
d) articulação de Tancredo Neves com parlamentares,
radicalizando-os contra os militares e civis
golpistas, em prol da política proposta por Jango;
e) apoio e, simultaneamente, paralisação, por 72
horas, de trabalhadores da cidade e do campo pela
posse de Jango.

Resolução
Campos Sales, segundo presidente civil da República
Velha, renegociou a dívida externa brasileira com os
banqueiros londrinos, obtendo um empréstimo de 10
milhões de libras esterlinas e a moratória da dívida
externa brasileira por 13 anos (os três primeiros sem
qualquer pagamento e os dez seguintes apenas com a
quitação dos juros).

39

b

Leia atentamente as afirmações abaixo, sobre o
Tenentismo, e assinale a alternativa correta.
I. O Movimento Tenentista (1922-1927) obteve, ao
longo de sua marcha de sul ao norte do país, amplo
apoio popular, destacando-se a adesão de
operários anarquistas e socialistas à marcha.
II. Os únicos sobreviventes do Levante do Forte de
Copacabana (1922) foram os tenentes Antônio
Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que se
tornou, décadas depois, ministro da Aeronáutica
da Ditadura Militar.
III. O Tenentismo representou um descontentamento
das camadas médias urbanas com a política
excludente das oligarquias cafeeiras.
IV. É no campo do chamado Movimento Tenentista
que emerge o mito do Cavaleiro da Esperança,
atribuído a Luís Carlos Prestes, comandante de
importante coluna que percorreu 25 mil quilôCURSO OBJETIVO

b

Resolução
A “Rede da Legalidade”, liderada pelo governador
gaúcho Leonel Brizola, mobilizou a população no
sentido de garantir a posse de seu cunhado João
Goulart e evitar um possível golpe militar já em 1961.
11
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Geografia
41

d

42

Observe com atenção os países abaixo:
Países do Grupo I
Países do Grupo lI
Somália
Dinamarca
Eritréia
Portugal
Burundi
Irlanda
Moçambique
Estados Unidos
Afeganistão
Bélgica

b

Brasil 1994

Fonte: Revista Veja, 10/02/1999, p. 54.
Segundo a classificação da ONU, os países do Grupo I
apresentam características opostas às do grupo lI, que
estão indicadas na alternativa:
Grupo I
a) conflitos políticos,
econômicos e religiosos.
b) baixíssimas densidades
demográficas.
c) os 5 menores PIBs
per capita do mundo.
d) desnutrição crônica.
e) clima desértico predominante.

Grupo II
estabilidade política
econômica e
religiosa.
elevadas densidades
demográficas.
os 5 maiores PIBs
per capita do mundo.
elevado consumo
de calorias.
clima temperado oceânico predominante.
Fonte: Graça Maria Lemos Ferreira. Atlas Geográfico,
S. P., Moderna, 1998, p. 23.

Resolução
Levando-se em consideração que a questão exige uma
resposta com base numa classificação da ONU, a
alternativa correta é a d, porque as características que
diferenciam os dois grupos de países tomam como
critério o nível de desenvolvimento econômico
apresentado por eles. Assim, o grupo I é formado por
países pobres, onde a relação PIB/per capita é crítica e
a desnutrição crônica é o aspecto mais marcante. O
grupo II, por sua vez, apresenta uma melhor relação
PIB/per capita, mas não necessariamente a melhor do
mundo. Neste grupo, o consumo de calorias é elevado,
o padrão alimentar muito alto e a subnutrição praticamente inexistente. Certamente encontram-se entre os
países desse grupo a Alemanha e o Japão, por
exemplo.

CURSO OBJETIVO

Na figura acima, I e lI representam a espacialização:
a) do consumo nacional de soja e laranja
b) da produção nacional de trigo e café.
c) das áreas exportadoras de soja e café.
d) do consumo nacional de trigo e laranja.
e) da produção nacional de uva e algodão.
Resolução
O mapa I ilustra a produção nacional de trigo, com
destaque para a tradicional produção do Paraná e do
Rio Grande do Sul e, em menor proporção, a de Santa
Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul
e Goiás.
O mapa II ilustra a produção nacional de café, com
destaque para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo,
Paraná, Rondônia e Bahia.
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Resolução
A Oceania, ou Novíssimo Continente, é constituída por
uma porção continental, ocupada na sua totalidade
pela Austrália, e por um vasto arquipélago subdividido
em Polinésia, Melanésia e Micronésia, em que o Japão, a Indonésia, os Estados Unidos, a Nova Zelândia,
a Austrália, além da França e do Reino Unido, têm
inúmeras possessões. Os pequenos Estados soberanos, na sua maioria constituídos por pequenos arquipélagos, obtiveram independência após a Segunda
Guerra Mundial. O Havaí é um Estado americano e a
Polinésia Francesa, território Ultramar Francês, foi, em
1995, palco de testes nucleares.
A Austrália, a Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, que
se tornou independente da Austrália em 1976, são
membros da Commonwealth – Comunidade Britânica
das Nações, e, portanto, têm como chefe de Estado a
Rainha Elisabeth II.

a

O sistema agrícola denominado Agricultura Irrigada ou
de Jardinagem, praticado principalmente no Sudeste
da Ásia, apresenta:
a) rizicultura nos vales dos rios e encostas / mão-deobra numerosa / grande subdivisão das pequenas
propriedades / cuidados manuais com solo e plantas.
b) monocultura do chá nas planícies fluviais / mecanização / grande subdivisão das pequenas propriedades /
seleção de sementes e mudas.
c) rizicultura nos vales dos rios e encostas / mecanização / seleção de sementes e mudas / produção para
o mercado externo.
d) plantação de seringueiras nas planícies e encostas /
mão-de-obra numerosa / grandes propriedades /
produção para o mercado externo.
e) monocultura do chá nas planícies fluviais / pequena
mecanização / grandes propriedades / produção para
o mercado interno e externo.

45

Resolução
A agricultura de jardinagem é um sistema agrícola de
produção utilizado em inúmeras nações do Sudeste
Asiático por se encaixar com facilidade nas condições
socioeconômicas desses países. Cultiva-se o arroz,
principal alimento das populações locais, aproveitandose desde as encostas até os vales de rios; a terra sofre
grande divisão para dar guarida a uma enorme
população; os agricultores por serem em grande
número, dedicam-se ao trabalho com extremados
cuidados manuais dos solos e plantas.
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Estruturação do espaço comum observada na maior
parte dos territórios indígenas do Brasil:

Nesse esquema, os algarismos II e IV correspondem,
na ordem, aos seguintes espaços:
a) Mata usada para caça e coleta. / Criação de animais
de pequeno e grande porte.
b) Roças familiares produzidas segundo o sistema de
coivara. / Mata usada para caça e coleta.
c) Aldeamentos pequenos. / Roças entremeadas por
vegetação nativa (capoeira).
d) Roças entremeadas por vegetação nativa (capoeira). /
Roças familiares produzidas pelo sistema de coivara.
e) Criação de animais de pequeno e grande porte. /
Conjunto de aldeias circundando as roças coletivas.

d

O termo Oceania costuma ser usado para identificar
as terras emersas localizadas entre os oceanos Índico
e Pacífico. Sobre elas pode-se afirmar que:
a) As ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia são
constituídas, predominantemente, por países que
completaram sua independência política na década
de 1950.
b) A Polinésia tem sido a área mais utilizada pelos EUA
para a realização de testes atômicos, como os da
década de 1970, que destruíram o Atol de Mururoa.
c) Um traço cultural comum na Oceania é a completa
adaptação das comunidades nativas aos padrões
europeus e norte-americanos estabelecidos com a
ocupação colonial, a partir do século XVI.
d) Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné são
consideradas países independentes, apesar de
terem como chefe de Estado a rainha Elisabeth lI, do
Reino Unido, ou alguém indicado por ela.
e) Em comparação aos outros continentes, a Oceania
apresenta o maior número de possessões do tipo
colonial, a exemplo do Havaí, Taiti e Tonga, controladas pelos Estados Unidos.
CURSO OBJETIVO

b

Resolução
Numa esquematização genérica dos territórios indígenas brasileiros, podem-se identificar quatro espaços
de uso específico, que são (partindo-se de sua área
central ou nuclear para o perímetro externo):
I.
aldeamento;
II.
roças familiares, em que a prática da coivara, ou
seja, o emprego do fogo para a limpeza do
terreno, é comum;
III. roças entremeadas por vegetação nativa, em
áreas de capoeira; e
IV. (na porção mais externa) a mata usada para a caça
e a coleta.
13
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continua indicando o município de São Paulo, comparativamente, como o de maior índice de crescimento industrial.
d) Nos últimos anos, não houve mudanças na tendência da distribuição geográfica das indústrias no país.
e) A Região Nordeste, dentro da atual política econômica, foi a que não se beneficiou com a instalação de
novas indústrias de transformação.

a

Resolução
A rubrica “indústrias de transformação” inclui uma
ampla gama de indústrias, desde as de bens de
produção (pesada, ou de base) como, por exemplo,
siderúrgicas, químicas, petroquímicas, mecânicas e
outras, até as indústrias de bens de consumo (duráveis
e não-duráveis), como a automobilística, eletrodoméstica, têxtil, alimentícia etc.
Essas indústrias procuram se concentrar em áreas
urbanas por causa da proximidade do mercado
consumidor, do acesso fácil aos transportes e da mãode-obra abundante. As tentativas governamentais de
descentralização, movidas pela questão ambiental,
vêm surtindo efeitos apenas modestos.
A alternativa A está correta, porque se entende que a
expressão “em sua quase totalidade” implique que
haja exceções, ou seja, que algumas indústrias
estejam fora de áreas urbanizadas, como é o caso das
olarias, das madeireiras, das fábricas de carvão vegetal,
de papel e celulose, de cal e até mesmo de pequenas
indústrias de laticínios.
É importante lembrar que a alternativa B contém uma
afirmação que foi verdadeira durante décadas, mas o
que está ocorrendo atualmente é uma intensa
descentralização, com o movimento das indústrias
para fora das áreas metropolitanas, como comprova o
crescimento de áreas industriais em Santa Catarina, no
oeste de São Paulo, em Goiás etc.
Observe-se que há imprecisão tanto na alternativa A
quanto na B: na A fala-se em “quase totalidade”, na B
em “concentração”, sem que se indiquem as
quantidades em questão.

As legendas dos mapas referem-se à produção e ao
fluxo de:
a) trigo e arroz.
b) milho e trigo.
c) arroz e cana-de-açúcar. d) soja e trigo.
e) soja e arroz.
Resolução
O primeiro mapa retrata a produção e o fluxo do trigo,
cereal que se adapta melhor aos climas temperados e
ocupa, portanto, as áreas de países como a China e a
Índia, cuja produção está voltada para o consumo
interno, de países europeus, dos EUA, Canadá, Austrália, nos quais a produção, além de atender ao mercado interno, está voltada para a exportação, como se
pode observar pelos fluxos.
O segundo mapa retrata a produção de arroz,
destacando-se o leste da Ásia. Por concentrar, justamente, o maior consumo e a maior produção, os fluxos
ocorrem perceptivelmente dentro do próprio leste
asiático, para atender à alta demanda, tendo-se como
maiores produtores e consumidores desse produto a
China e a Índia.
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c

b

A análise da distribuição geográfica das indústrias no
Brasil permite afirmar que:
a) As indústrias de transformação estão localizadas,
em sua quase totalidade, nas áreas urbanizadas.
b) As indústrias de bens de consumo duráveis estão
concentradas nas regiões metropolitanas.
c) A tendência na concentração geográfica da indústria
CURSO OBJETIVO
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A partir da representação gráfica acima e dos
conhecimentos gerais sobre os Estados Unidos, vale
considerar que a área assinalada pelo(s) algarismo(s):
a) 1 – corresponde ao comércio eletrônico e à atividade
de biotecnologia de Seattle, que, desde os anos 80,
vem perdendo população para a região industrial do
Nordeste do país.
b) 3 – corresponde ao vale do Silício na Califórnia, sede
da H.P., Yahoo e outras empresas, que juntamente
com a Região Nordeste constituem as duas regiões
industriais mais antigas do país.
c) 6 e 7 – engloba as regiões industriais do Estado do
Texas, de elevado dinamismo econômico e de
atração de fluxo populacional de outras regiões do
país.
d) 8 e 9 – são exemplos de regiões industriais antigas
que hoje são consideradas de economia estagnada,
especialmente devido à grande perda de população
para o Nordeste e o Sun Belt.
e) 11 e 12 – são regiões industriais modernas que,
graças ao tecnopolo de Boston, têm atraído mão-deobra especializada das porções Norte e Central do
país.

Resolução
Um dos fatores marcantes da globalização econômica
é a transnacionalização das empresas, em busca da
otimização de seus processos produtivos e de
circulação. Os fluxos de capitais tendem a ser
carreados para as regiões que oferecem melhores
condições de expansão de lucros, como oferta
abundante de mão-de-obra qualificada e barata,
impostos e tarifas reduzidos, presença de infraestrutura de produção (energia, transportes e indústria
de base) e de mercado consumidor com poder
aquisitivo.
Além disso, constitui também um fator marcante a
multipolarização associada à formação de blocos
econômicos regionais como UE, NAFTA, APEC,
MERCOSUL, visando ao fortalecimento interno para
aumentar a capacidade competitiva externa. Como a
legislação e os acordos entre os países integrantes
desses blocos dificultaram-lhes uma ação isolada, a
estratégia empresarial tem de se adequar a essa nova
realidade, agindo de forma integrada.

Resolução
O Texas, pertencente ao chamado Sun Belt, é um dos
Estados mais ricos e desenvolvidos dos EUA. As
cidades de Dallas e Austin concentram tecnologia de
ponta, e o Estado é famoso pelo desenvolvimento
aeroespacial.
A região de Seattle, no Noroeste dos EUA, concentra
principalmente a indústria aeronáutica; o Nordeste
americano vem cambiando suas atividades econômicas para o setor de serviços. Assim, a indústria
moderna dos EUA caminha para o sudoeste.
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d

Brasil – Participação das fontes de energia no consumo
nacional em 1973 e 1994 (%)

a

A análise do atual processo de globalização no mundo
e da ação das empresas giobalizadas permite estabelecer que, de modo geral,
a) as empresas não pensam mais em estratégias por
país, mas sim em estratégias por regiões e blocos
econômicos.
b) as empresas procuram, cada vez mais, fortalecer os
Estados Nacionais para poderem competir nos
mercados mundiais.
c) no processo de trocas internacionais, as grandes
empresas procuram fortalecer as organizações
supranacionais, como a OMC (Organização Mundial
do Comércio) e a ação dos Estados Nacionais.
d) as políticas neoliberais vêm favorecendo o crescimento das pequenas empresas na competição do
mercado internacional.
e) a internacionalização da economia tem afetado
somente as empresas situadas no bloco denominado de “países emergentes”.
CURSO OBJETIVO

A partir do gráfico e dos conhecimentos gerais sobre o
balanço energético brasileiro nos anos indicados, podese afirmar que:
a) A substituição do petróleo pelo carvão mineral,
como insumo energético no Sul e SE, explica a
redução do primeiro e o crescimento dobrado do
segundo.
b) O programa nacional de substituição da gasolina
pelo álcool explica por que o consumo dos derivados
de cana-de-açúcar foi o que mais cresceu no
período, em termos comparativos.
c) O esgotamento das principais jazidas petrolíferas do
globo e a baixa produção nacional – inferior a 20% da
demanda – são as principais justificativas da posição
secundária do petróleo no ano de 1994.
d) A queda acentuada do consumo de lenha é uma
decorrência do processo acelerado de urbanização,
de eletrificação rural e de sua substituição, nas resi-

15

FGV (1ª Fase) Maio/2000

dências, pelo gás liquefeito de petróleo (GLP).
e) O salto verificado no consumo de energia hidráulica
está relacionado aos investimentos recebidos pelo
Estado, que optou apenas por essa fonte, rejeitando
o petróleo e a energia nuclear, por serem nocivos ao
ambiente.

Resolução
Em ambientes com climas quente e úmido, as águas
tendem a apresentar acentuado papel no processo erosivo, ou seja, no processo de desgaste que dá origem
a novas formas de relevos mamelonares (“meia laranja”).
As águas pluviais e fluviais exercem transformações
físicas ou mecânicas, e também transformações
químicas. Sobretudo no segundo caso, as águas
contribuem na dissolução de rochas, ao mesmo tempo
em que podem também colaborar no transporte de
materiais ou sedimentos.
Na Região Sudeste do Brasil, a área classificada como
“Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste por
Jurandir Ross, ou o domínio dos Mares de Morros por
Aziz N. Ab’ Saber, é exemplo deste tipo de processo
erosivo ocasionado por águas em climas quentes,
apresentando formas escarpadas e arredondadas.
Contudo, em ambientes predominantemente secos, a
escassez de água tende a ressaltar os agentes físicos,
tais como a temperatura, o vento e a pressão atmosférica. Tal condição inviabiliza todas as outras alternativas, que associam climas úmidos a intemperismo
físico ou climas secos a intemperismo químico.

Resolução
A partir dos anos 70, o processo desenvolvimentista
adotado pelo governo promoveu a implantação de uma
matriz energética com base na energia hidráulica, no
petróleo, no carvão mineral e nas fontes alternativas
como álcool combustível e energia nuclear.
O objetivo era promover a expansão da infra-estrutura
que alavancava os setores mais dinâmicos da
produção e apoiar o rápido crescimento urbano e de
suas atividades.
A alternativa a é falsa, pois o carvão mineral não é tão
utilizado no Sudeste. Na alternativa b, o Proálcool não
atingiu seus propósitos. A alternativa c é falsa, pois a
produção nacional de petróleo é superior a 60% da
demanda. Na alternativa e, o governo investe em
setores energéticos como petróleo e energia nuclear.
A alternativa d é correta, pois a dinâmica econômica
recente do país leva a uma diversificação de emprego
de fontes energéticas.
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ATENÇÃO: Observe a ilustração seguinte para
responder às questões 52 e 53

a

A combinação correta entre ambiente climático, processos erosivos e formas de relevo resultantes dessa
interação está contida na alternativa:
ambienprocesso exóexemplos de
te climágeno predomiformas de
tico
nante
relevo
a) tropical
intemperismo
topos arre(quente
químico das
dondados nas
e
águas fluviais
áreas de serras
úmido)
e pluviais
e planaltos
b) árido
intemperismo
campos de
e
químico maior
dunas e inselsemique a ação
bergs surgidos
árido
eólica
após a pediplanação
c) tropical
intemperismo
vales em U e
(quente
físico decordepressões
e úmido
rente das vainterplanálticas
riações térmicas
d) frio
intemperismo
topos arredone seco
químico maior
dados nas áreas
que a ação
de serras e
eólica
planaltos
e) árido e
intemperismo
vales em U e
semiquímico das
depressões
árido
águas fluviais
interplanálticas
e pluviais
CURSO OBJETIVO

52

a

Assinale a alternativa que completa na ordem correta
as lacunas do texto.
A cobertura vegetal desenhada na figura acima
pertence à classificação do bioma terrestre denominado ................... que inclui ............. e ............ .
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Manchas de variadas extensões da vegetação nativa
em destaque são encontradas em vários Estados do
Brasil, mas sua principal área de ocorrência localiza-se
na Região ................... em áreas de Clima ................. .
a) Savanas / Cerrados / Caatingas / Centro-Oeste /
Tropical, com verões úmidos e invernos secos.
b) Estepes / Campos / Cerrados / Nordeste / Tropical
Semi-Árido.
c) Savanas / Cerrados / Caatingas / Sudeste / Tropical
Úmido, com chuvas bem distribuídas durante o ano.
d) Estepes / Campos / Cerrados / Centro-Oeste /
Tropical, com verões secos e invernos chuvosos.
e) Pradarias / Campos / Caatingas / Nordeste / Tropical
Semi-Árido.

c) Destruição da metade das florestas aciculifoliadas
que cobriam a região e sua respectiva fauna regional, em razão de atividades extrativas predatórias.
d) Destruição de matas ciliares e morte de espécies
animais devido a queimadas e implantação de projetos agropecuários baseados na monocultura de
grãos.
e) Extinção de metade da floresta pluvial que caracterizava esse ecossistema, bem como o afogamento
das respectivas espécies animais, devido à produção de carvão vegetal e implantação de hidrovias
como a Paraná-Paraguai.
Resolução
A questão discute os impactos ambientais causados
por atividades econômicas no Cerrado, dentre as quais
a implantação de projetos agropecuários para a
produção de grãos, que se utiliza do desmatamento e
das queimadas na abertura das áreas de cultivo,
eliminando até mesmo as matas ciliares, o que
compromete a qualidade das águas e acentua a erosão
dos solos e o assoreamento dos rios.
Na alternativa a, a “contaminação da água e dos solos
por agrotóxicos” não pode ser causada pelos
garimpos, e a produção agrícola é realizada em grandes
propriedades. Na alternativa b, os solos do cerrado são
ácidos e pobres em nutrientes. Em c, as florestas
aciculifoliadas não são características do Cerrado. Na
alternativa e, a floresta pluvial não caracteriza o
Cerrado.

Resolução
Típicas de ambientes da zona intertropical, as Savanas
são formações vegetais com predomínio de arbustos
com caules retorcidos, folhas pequenas e grande
ocorrência de espécies rasteiras.
As árvores, quando surgem, apresentam-se com
pequeno e médio porte, geralmente dispersas. Tal
formação vegetal é comum às áreas de clima tropical
com alternância de estações chuvosa e seca, ou verão
úmido e inverno seco.
A figura apresentada na questão é uma tentativa de se
representar essa formação vegetal. Em algumas áreas,
sobretudo naquelas com períodos de estiagem mais
prolongados, podem surgir xerófitas, no Brasil
chamadas de Caatinga.
As Savanas, conhecidas no Brasil como Cerrados, são
normalmente encontradas na região Centro-Oeste,
embora possam surgir também em outras regiões
onde a alternância de estações chuvosa e seca seja
também comum.
As estepes são típicas de ambientes normalmente
mais secos, sem uma estação pronunciadamente
úmida. As pradarias e os campos ocorrem normalmente em áreas de temperaturas mais amenas.
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Dispensar um tratamento adequado ao lixo é da maior
importância na atualidade, considerando-se que, em
1996, a produção de lixo sólido coletado em São Paulo
foi de aproximadamente 350 kg/pessoa, enquanto, em
Washington, atingiu a cifra de 1.300 kg/pessoa. Sobre
essa problemática está correta a seguinte afirmação:
a) Nos aterros sanitários dos países subdesenvolvidos
o lixo é compactado com a ajuda de tratores, o que
facilita o seu futuro reaproveitamento e minimiza o
risco de contaminação dos lençóis de águas subterrâneas.
b) A incineração do lixo urbano tem sido considerada a
melhor alternativa tanto para os países pobres como
para os ricos, porque evita a proliferação de insetos
e a contaminação do solo e das águas.
c) Mais de 70% do lixo brasileiro é depositado a céu
aberto, causando a poluição das águas subterrâneas,
pois a lixiviação provocada pela chuva libera
substâncias que podem ser nocivas à população.
d) A grande produção de embalagens plásticas e one
way levou países como Japão, Alemanha e Estados
Unidos a abandonarem o processo de reciclagem
desse lixo inorgânico, em razão dos elevados gastos
de energia nesse processo.

d

A ilustração da questão anterior corresponde a um dos
vinte e cinco hot spots de biodiversidade, ou seja, os
ecossistemas mais ameaçados do planeta. Das 10 mil
espécies de plantas que compõem sua vegetação,
4.400 são endêmicas (que só existem naquele local).
São exemplos de impactos ambientais causados por
atividades econômicas que têm colocado sob ameaça
este importante domínio natural:
a) Extinção de espécies animais e contaminação das
águas e dos solos por agrotóxicos, causadas por garimpos e pela produção agrícola intensiva nos
minifúndios.
b) Erosão acelerada dos solos, outrora básicos e ricos
em nutrientes, causada por queimadas sucessivas
para a formação de pastos e exportação de madeiras
de lei como a peroba e o jacarandá.
CURSO OBJETIVO

c
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e mortalidade devido à mudança de comportamento
das populações urbanas.
A frase II também é verdadeira, pois com o fim da
Segunda Guerra, técnicas simples e baratas de
saneamento básico, atingiram populações em cada vez
mais países, muito embora a mortalidade infantil ainda
seja alta.
A frase III é falsa pois existem ainda grandes
diferenças nos índices de esperança de vida ao nascer
entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Na frase IV, “países emergentes” como o Brasil, tiveram significativa diminuição do número de filhos.

e) A intensa produção de mercadorias gerada pelo
capitalismo acarretou aos países do Sul um
problema pouco verificado entre os do Norte: uma
enorme produção de lixo urbano que pode provocar
doenças e graves conseqüências para o meio
ambiente.
Resolução
O lixo é um dos grandes problemas ambientais da
atualidade. A urbanização e a utilização de embalagens
plásticas são responsáveis pela produção cada vez
maior de lixo.
Isso serve como elemento de comparação entre os
diferentes estágios econômicos dos países. É o caso
da produção de lixo em São Paulo e Washington, como
aponta o texto.
A alternativa a é a falsa, pois a compactação do lixo
inviabiliza o reaproveitamento e pode contaminar o
solo em caso de má impermeabilização dos terrenos
de aterro. Quanto à alternativa b, a incineração de lixo
gera poluição atmosférica. Na alternativa d, países
como Japão e Estados Unidos adotam a reciclagem do
lixo. Na alternativa e, os países do norte geram grandes
quantidades de lixo.
No Brasil, a maior parte do lixo é despejada em
depósitos a céu aberto, o que provoca poluição em
vários níveis. Assim, é correta a alternativa C.
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Os índios estão constantemente se recuperando da
mortandade causada pelo contato com o branco. Após
os primeiros contatos houve elevação nas taxas de
mortalidade devido a epidemias, mas também por causa do puro extermínio, como aconteceu ao longo da
hístóría do Brasil. Mas, em seguida, assistimos a uma
recuperação demográfica, em parte porque os sobreviventes agora estão imunizados e em parte porque, de
alguma forma, crescer numericamente passe a ser
uma prioridade para o grupo.
(Adapt. entrevista de Marta Azevedo, especialista da
Unicamp em demografia indígena. ln Jornal O Estado
de São Paulo, 16/04/2000, p. A8)

a

Assinale a alternativa que confirma as idéias do texto
acima e o complementa com dados corretos:
a) Um grande crescimento demográfico dos grupos
indígenas está ocorrendo apenas no Pará e em Mato
Grosso, pelo fato de se concentrar, nesses dois
Estados, a maior parte dos índios conhecidos no
Brasil.
b) A história demográfica da população indígena é
desconhecida, pois, em 500 anos de ocupação do
território brasileiro, os censos demográficos nunca
apresentaram levantamentos oficiais desses
grupos, ficando isso a cargo de especialistas.
c) Dizimada ao longo da colonização européia no país,
a população indígena, que já somou mais de cinco
milhões de habitantes, não recuperou seu crescimento natural no final do século XX, representando
apenas 10% da população brasileira.
d) A população indígena está crescendo a um ritmo
superior ao da média brasileira, devido ao maior
acesso às vacinas que reduziram a mortalidade
infantil e ao andamento, embora moroso, da demarcação e regularização de suas terras.
e) O elemento mais importante para entender a recuperação numérica da população indígena é o
processo de regulamentação de suas terras, que se
iniciou na Primeira República, com o Barão do Rio
Branco, e já atendeu a mais de 80% dos principais
grupos.

A evolução demográfica no decorrer dos séculos XIX e
XX permite tecer várias considerações:
I – O relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes
foi rompido nos países desenvolvidos, já no século
passado, e posteriormente nos países subdesenvolvidos, como resultado das transformações provocadas pelo processo de industrialização e urbanização.
II – A mortalidade no mundo subdesenvolvido declinou
após a Segunda Guerra Mundial, mas os índices de
mortalidade infantil ainda são muito elevados.
III – Os índices de esperança de vida ao nascer já são
equivalentes entre os países subdesenvolvidos
industrializados e os de industrialização clássica.
IV – Uma característica marcante das últimas décadas
foi a redução do número de filhos nos países
desenvolvidos capitalistas e socialistas, transformação que não foi alcançada pelos “países
emergentes”.
São verdadeiras apenas as afirmações:
a) I e II.
b) I e III.
c) lI e III.
d) III e IV.
e) II e IV.
Resolução
Sobre a população mundial, a frase I é verdadeira pois
a urbanização rompe o equilíbrio relativo entre natalidade e mortalidade diminuindo as taxas de natalidade
CURSO OBJETIVO

d
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Resolução
O texto do Jornal O Estado de S. Paulo, refere-se à
recuperação demográfica da população indígena no
Brasil, devido, em parte, à imunização e, em parte, à
prioridade do grupo em crescer numericamente.
A alternativa a está incorreta, pois restringe o
crescimento aos estados do Pará e Mato Grosso,
afirmando que esses estados concentram a maior
parte dos índios conhecidos no Brasil.
A alternativa b está incorreta, pois diz que os censos
demográficos nunca apresentaram levantamentos
oficiais da população indígena.
A alternativa c está incorreta, pois contradiz o texto
apresentado, ao afirmar que a população indígena não
recuperou seu crescimento.
A alternativa e está incorreta, pois afirma que o
processo de regulamentação das terras indígenas se
reporta à Primeira República e já atendeu a mais de
80% dos grupos.
A alternativa d confirma o texto ao afirmar que o
crescimento da população indígena é superior ao
crescimento médio da população brasileira, além de
apontar as causas desse fato.

57

Mundial, dividiram o território alemão em três zonas
de ocupação: norte-americana, germânica e russa.
b) A cidade de Berlim, localizada na ex-República
Democrática Alemã – de regime socialista – foi
dividida em dois setores: o ocidental capitalista, de
economia de mercado, e o oriental socialista, de
economia estatal.
c) A queda do muro de Berlim em 1989 possibilitou a
reunificação da Alemanha, mas, ao contrário do que
se previa, tal fato enfraqueceu sua condição de
potência mundial, devido à xenofobia e à ação de
grupos neonazistas.
d) A Alemanha Ocidental comandou o processo de
reunificação do território germânico no final da
década de 1980, sem altos custos, pois a Alemanha
Oriental figurava entre os países europeus mais
industrializados e de elevada renda per capita.
e) A ex-República Federal Alemã e a ex-República
Democrática Alemã constituíram o centro do
conflito entre EUA e ex-URSS durante a Guerra Fria,
sendo a primeira ligada ao Pacto de Varsóvia e a
segunda, à OTAN.
Resolução
A divisão da Alemanha foi um dos principais marcos
para o início da Guerra Fria. Dividida em zonas
(americana, francesa, britância e soviética), o setor
soviético converte-se ao socialismo, integrando-se
posteriormente ao Pacto de Varsóvia, constituindo a
República Democrática Alemã, enquanto os outros
setores mantém a estrutura capitalista e ligam-se à
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
Esses setores formam a República Federal da
Alemanha, cuja a recuperação econômica a transformou, novamente, numa grande potência econômica
(3º do mundo, após EUA e Japão). Ainda no contexto
da Guerra Fria, a cidade de Berlim, na Alemanha
Oriental, simbolizou todo o confronto do mundo bipolar
e a divisão da Europa entre o Ocidente (Capitalista) e o
Leste (Socialista), com a construção do Muro de
Berlim, dividindo a cidade entre os dois “Mundos”.
Sua derrubada em 1989 significou a reunificação da
Alemanha e a própria derrocada do socialismo, porém
com altos custos econômicos e sociais, em especial
para o lado oriental, com o fechamento de empresas
obsoletas e a falência de alguns setores econômicos
que não conseguiram acompanhar a modernidade do
lado ocidental, levando ao crescimento do desemprego
e das migrações para o lado ocidental.

a
I
II

1950
36%
64%

1970
56%
44%

1991
76%
24%

Fonte: FIBGE
Na tabela acima, os algarismos I e lI representam,
respectivamente, a dinâmica da população:
a) I - urbana; II - rural.
b) I - empregada no setor secundário; lI - empregada no
setor primário.
c) I - economicamente ativa; II - desempregada.
d) I - empregada no setor terciário; lI - empregada no
setor primário.
e) I - de 20 a 59 anos; lI - de 0 a 19 anos.
Resolução
A alternativa a está correta, pois apresenta o
crescimento da população urbana e o decréscimo da
população rural, refletindo o rápido processo de
urbanização no Brasil nas últimas décadas.

58

b

59

Derrotada nas duas guerras mundiais, a Alemanha
esteve dividida por quarenta anos. A respeito das
mudanças nas fronteiras alemãs, é correto afirmar que:
a) Os acordos de Potsdam, no final da Segunda Guerra
CURSO OBJETIVO

d

A África é cada vez menos “visível”. Diríamos que
“desertou” do mundo ou o mundo a esqueceu. Gostamos dela, mas viramos o rosto. Não compreendemos
mais nada do que se passa nesse continente.
19
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(adap. Gilles Lapouge. Jornal O Estado de São Paulo.
2/04/2000.p. A 27.)
Assinale a alternativa que interpreta corretamente as
idéias do texto acima:
a) Abandonado pela União Européia e pelos EUA, o
Canadá constitui hoje a maior fonte de recursos para
a África, inclusive intercedendo no BIRD para o
perdão de sua dívida externa.
b) A África desertou do mundo desde a Conferência
dos Países Não-Alinhados em Bandung, ocasião em
que os países de sua porção meridional posicionaram-se contra o capitalismo e o socialismo.
c) A França e os Estados Unidos passaram a controlar
a África Setentrional porque esta região é a mais
pobre do continente e a que tem maior número de
conflitos armados.
d) Após o fim da Guerra Fria, a perda de interesse político de algumas nações africanas que eram disputadas pelo bloco capitalista e socialista levou, nos anos
90, a um abandono do continente, principalmente da
chamada África Negra.
e) A África é cada vez menos visível porque a fome, a
miséria e as seitas religiosas contribuíram para
reduzir sua taxa de crescimento demográfico, em
torno de 3%, para menos de 1% ao ano.

A própria ajuda humanitária da ONU (Organização das
Nações Unidas) tem sido cada vez mais restrita, na
intervenção em diversos conflitos tribais e na solução
dos problemas agravados pelos péssimos indicadores
sociais (altas taxas de natalidade, mortalidade, analfabetismo etc).
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Povos do Oriente Médio
Cerca de 24
milhões de - - - I - - lutam para tornar
independente seu
território, repartido
entre Iraque, Irã,
Turquia e Síria,

Os - - - - II - - - -foram os
grandes perdedores
do conflito entre arábes e israelenses em
1948, pois, de moradores da região, passaram a ser refugiados.

Um recurso natural presente nessas
áreas de conflito é - - - - - III - - - - I, II e III correspondem a:
a) Drusos / Libaneses/ Petróleo.
b) Curdos / Líbios / Água.
c) Drusos / Palestinos / Gás natural.
d) Curdos / Palestinos / Petróleo.
e) Sírios-Libaneses / Jordanianos / Água.

Resolução
O continente africano constitui, dentro da Nova Ordem
Econômica Mundial, uma zona de exclusão e de
poucos atrativos para os investimentos globais, pois o
baixo poder aquisitivo, o restrito mercado de consumo,
além dos inúmeros conflitos de origens variadas,
afastam qualquer possibilidade de reversão atual do
quadro de grave crise econômica e social.
Tal situação piorou com o fim da Guerra Fria, quando o
término do conflito entre as grandes potências (EUA e
URSS) significou a retirada da ajuda econômica, política
e militar para os grupos, sempre rivais, que apoiavam
uma ou outra potência.
O agravamento da crise e dos conflitos é mais expressivo na África Negra (Somália, Etiopia, Eritréia, Serra
Leoa etc), embora não exclua a África Branca, ao norte,
onde a proximidade da Europa, do Oriente Médio, e
conjuntamente a presença de importantes jazidas de
petróleo (Líbia e Argélia) ainda a tornam uma área
estratégica.

CURSO OBJETIVO

d

Resolução
Os curdos lutam pela independência do seu território,
hoje repartido entre Iraque, Irã, Turquia, Síria e
Armênia. Os palestinos foram os grandes perdedores
do conflito entre árabes e israelenses em 1948,
passando de moradores a refugiados na Palestina. A
principal riqueza do Oriente Médio é o petróleo, encontrado na região do Golfo Pérsico.
Na alternativa a, os drusos vivem no Líbano, que foi
invadindo por tropas israelenses e sírias no final da
década de 70. Na alternativa b, a Líbia está no
continente africano. Em c, os drusos vivem no Líbano.
Em e, os sírios e libaneses possuem território próprio,
os palestinos, e não os jordanianos, foram os grandes
perdedores do conflito árabe-israelense.
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Ciências Naturais
61

respectivamente:
a) 10,2778 mol e 0,0408 mol.
b) 11,1111 mol e 0,0439 mol.
c) 10,2778 mol e 0,0439 mol.
d) 11,9444 mol e 0,0439 mol.
e) 11,1111mol e 0,4390 mol.

c

Misturou-se o mesmo volume de dois líquidos I e II em
um funil de separação e agitou-se. Após algum tempo
em repouso, pôde-se verificar o aparecimento de duas
fases distintas: o líquido II ficou por cima e o líquido I
ficou por baixo. Sabendo-se que 2g de I ocupam um
volume maior que 1,15mL e que 75mL de II pesam
mais que 76g, as densidades dos líquidos I e II são,
respectivamente:
a) 1.810kg•m–3 e 1.007kg•m–3;
b) 1.670kg•m–3 e 1.010kg•m–3;
c) 1.670kg•m–3 e 1.015kg•m–3;
d) 3.340kg•m–3 e 1.015kg•m–3;
e) 1.670kg•m–3 e 1.007kg•m–3.

Resolução
Massa molar da sacarose (C12H22O11):
12 x 12g.mol–1 + 22 x 1g.mol–1 + 11 x 16 g.mol–1 = 342g. mol–1
Massa molar da água (H2O):
2 x 1g . mol–1 + 16g . mol–1 = 18g . mol –1
Quantidade de matéria (nº de mols):
m
n = –––––
M.M

Resolução
A densidade (d) de um líquido é dada pela relação
m
m: massa
d = ––
V
V: volume

15g
nsacarose = ––––––––––––
= 0,0439 mol
342g . mol–1
200g
nágua = ––––––––––
= 11,1111 mol
18g . mol–1

Para o líquido I temos:
m = 2g = 2 .10–3kg
Considerando V = 1,15mL = 1,15.10–6m3

63

2 . 10–3kg
d = ––––––––––– ∴ d = 1739kg/m3
1,15.10–6m3

Na obtenção do ferro, a partir da hematita, uma das
reações que ocorrem é:
Fe2O3(s) + 3CO(g) → 3CO2(g) + 2Fe(s)

Como o volume ocupado pelo líquido é maior que
1,15mL, o líquido I terá uma densidade menor que
1739kg/m3.

Nesta reação:
a) os íons Fe3+ presentes no Fe2O3 são reduzidos a
íons Fe+.
b) os íons Fe3+ presentes no Fe2O3 são reduzidos a
átomos de Fe.
c) cada íon Fe3+ presente no Fe2O3 ganha 1 elétron.

Para o líquido II temos:
Considerando m = 76g = 76 . 10–3kg
V = 75mL = 75 . 10–6 . m3
76 . 10–3kg
d = ––––––––––– ∴ d = 1013kg/m3
75.10–6m3

d) cada íon Fe3+ presente no Fe2O3 perde 1 elétron.
e) os íons Fe3+ presentes no Fe2O3 são oxidados.

Como a massa ocupada pelo líquido é maior que 76g,
o líquido II terá uma densidade maior que 1013kg/m3.
Somente os valores apresentados na alternativa c
obedecem a essas duas condições.

62

b

Resolução
É uma reação de oxidorredução:

+2

b

Em um recipiente contendo 200g de água (H2O) foram
dissolvidos 15g de sacarose (C12H22O11). Consideran-

+4

Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 3CO2(g) + 2Fe(s)

do as massas molares do carbono = 12g•mol–1, hidrogênio = 1g•mol–1 e oxigênio = 16g•mol–1, os números
de moles de água e de sacarose nesta solução são,
CURSO OBJETIVO

oxidação

+3

21

redução
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Os íons Fe+3 presentes no Fe2O3 são reduzidos a

Um composto iônico é representado pela sua fórmula
mínima, no caso, Na2CO3.

átomos de Fe. Cada íon Fe+3 presente no Fe2O3 ganha
3 elétrons.

64

66

e

As propriedades radioativas do 14C usualmente são
empregadas para fazer a datação de fósseis. Sabe-se
que a meia-vida deste elemento é de aproximadamente 5.730 anos. Sendo assim, estima-se que a
idade de um fóssil que apresenta uma taxa de 14C em
torno de 6,25% da normal deve ser:
a) 17.190 anos.
b) 91.680 anos.
c) 5.730 anos.
d) 28.650 anos.
e) 22.920 anos.

O elemento hidrogênio, cujo número atômico é 1,
possui 3 isótopos: 1H (mais abundante), 2H (deutério),
3H (trício). Estes 3 isótopos apresentam entre si:
a) diferente número de prótons, mesmo número de
nêutrons e mesmo número de massa.
b) mesmo número de prótons, mesmo número de
nêutrons e diferente número de elétrons (1H = 1
elétron, 2H = 2 elétrons, 3H = 3 elétrons).
c) mesmo número de prótons, mesmo número de
nêutrons e diferente número de massa.
d) mesmo número de prótons, mesmo número de
elétrons e diferente número de nêutrons (1H = 1
nêutron, 2H = 2 nêutrons, 3H = 3 nêutrons).
e) mesmo número de prótons, mesmo número de
elétrons e diferente número de nêutrons (1H = 0
nêutron, 2H = 1 nêutron, 3H = 2 nêutrons).

Resolução
Meia-vida é o tempo necessário para a metade da
amostra desintegrar. No instante em que a espécie
morreu, a taxa de 14C era de 100%.
100% 5730a 50% 5730a 25% 5730a 12,5% 5730a 6,25%

Idade do fóssil = 4 x 5730a = 22920a
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Resolução
Podemos representar os 3 isótopos do hidrogênio da
seguinte forma:
1H
1

2H
1

3H
1

d

Resolução
A elevada concentração de SO2 no ar causa a chuva
ácida, de acordo com as seguintes equações:
SO2 + 1/2 O2 → SO3
SO3 + H2O → H2SO4
A elevada concentração de CO2 no ar causa o efeito
estufa, isto é, CO2 e outros gases absorvem uma
parte das radiações infravermelhas emitidas pela Terra,
impedindo essas radiações de “escapar” para o
espaço exterior. Como conseqüência, tem-se o aumento da temperatura da atmosfera.

Uma determinada substância apresenta, em massa,
43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de
oxigênio. Sua fórmula molecular será:
(Dados: Massas Molares de Na = 23g•mol–1,
C = 12g•mol–1 e O = 16g•mol–1.)
a) Na2CO.
b) Na2CO4.
c) Na2C2O5.
d) Na2CO3.
e) Na2C2O7.
Resolução
Determinação da fórmula mínima
Na:
C:
O:

}
12 g ––––––––– 1 mol ∴ y = 0,94 mol
11,3 g –––––––––
y }
16 g ––––––––– 1 mol ∴ z = 2,83 mol
45,3 g –––––––––
z }

23 g ––––––––– 1 mol ∴ x = 1,89 mol
43,4 g –––––––––
x
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1,89 0,94 2,83
––––– : ––––– : –––––
0,94 0,94 0,94
:

1

:

3

CURSO OBJETIVO

b

No tubo digestivo de ruminantes, vivem bactérias
produtoras de substâncias que participam da digestão
da celulose ingerida por estes animais. Nesta situação,
as bactérias obtêm a amônia, produzida no metabolismo das células dos ruminantes, e sintetizam os seus
aminoácidos. A associação em questão é:
a) Parasitismo.
b) Mutualismo.
c) Comensalismo. d) Sociedade.
e) Amensalismo.

Dividindo pelo menor resultado, teremos:

2

b

A queima de combustíveis fósseis eleva as concentrações de SO2 e CO2 na atmosfera, que causam,
respectivamente, os seguintes efeitos:
a) Efeito estufa e aumento da temperatura da atmosfera.
b) Chuva ácida e efeito estufa.
c) Degradação da camada de ozônio e efeito estufa.
d) Degradação da camada de ozônio e chuva ácida.
e) Chuva ácida e câncer de pele.

nº de prótons = 1 nº de prótons = 1 nº de prótons = 1
nº de elétrons = 1 nº de elétrons = 1 nº de elétrons = 1
nº de nêutrons = 0 nº de nêutrons = 1 nº de nêutrons = 2

65

e
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Resolução
A associação é do tipo mutualismo, porque, além de
ser imprescindível à sobrevivência das duas espécies,
fornece às mesmas vantagens mútuas (digestão da
celulose e produção de aminoácidos).
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c) I f, II d; III a; IV b; V e; VI c.
d) I b; II a; III c; IV f; V e; VI d.
e) I a; lI e; III c; IV d; V b; VI f.
Resolução
A correspondência correta é:
I = luz (a)
II = glicose (d)
III = água (c)
IV = oxigênio (f)
V = gás carbônico (e)
VI = ATP (b)
A relação VI com ATP não é correta, porque o ATP
produzido na respiração não é utilizado na fotossíntese,
e sim nas atividades celulares, como síntese de substâncias, transporte ativo, batimento de cílios e flagelos,
entre outras.
Na fase luminosa da fotossíntese ocorre produção de
ATP, que será consumido na fase escura para a síntese
de glicose.

c

Com relação à floresta amazônica, indique a alternativa
incorreta:
a) O solo amazônico apresenta geralmente baixos índices de nutrientes, é ligeiramente ácido e bastante
arenoso.
b) A Amazônia é uma floresta tropical úmida, ocorrendo chuvas abundantes e temperaturas altas durante
todo o ano.
c) A floresta amazônica é o “pulmão” do mundo, por
ser responsável pela maior parte do oxigênio do
planeta Terra.
d) O desmatamento da floresta amazônica leva a um
rápido empobrecimento do solo por lixiviação, tornando-o impróprio para a agricultura.
e) A floresta amazônica apresenta grande quantidade
de nichos ecológicos, com imensa diversidade biológica.

71

As curvas representadas no gráfico abaixo indicam os
fatores que regulam um crescimento populacional. O
potencial biótico da espécie, o crescimento populacional padrão e a capacidade limite do meio são representados respectivamente por:

Resolução
A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, porque, sendo uma comunidade clímax, todo o oxigênio
produzido pelos vegetais é consumido pela biomassa
(vegetais, animais e decompositores).

70

e

a

Os processos de respiração e fotossíntese são complementares e fundamentais para os seres vivos. Assinale as correspondências de letras (da tabela) e números (do esquema) que demonstram esta interação.

a) I; III; II.
d) II; III; I.

b) II; I; III.
e) I; II; III.

c) III; II; I.

Resolução
A curva I representa o crescimento da população quando todos os fatores ambientais são favoráveis, constituindo seu potencial biótico.
A curva II é a do crescimento real da população (curva
sigmóide).
O algarismo III, mal situado no gráfico, representa a
resistência ambiental.

72

A inversão térmica é um fenômeno bastante conhecido nas grandes cidades como São Paulo e México.
Além da falta de ventos, é correto afirmar que o acúmulo de poluentes deve-se:

a) I a; lI d; III c; IV f; V e; VI b.
b) I a; lI d; III c; IV e; V b; VI f.
CURSO OBJETIVO

a
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a) ao ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a
circulação vertical.
b) ao ar quente mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical.
c) ao ar quente menos denso que não sobe, permitindo
a circulação vertical.
d) ao ar frio menos denso que não sobe, não ocorrendo
a circulação vertical.
e) ao ar quente e ao ar frio que sobem, permitindo a
circulação vertical.

Resolução
A curva I representa as plantas de dia longo, porque
reflete o florescimento acima de um valor crítico, no
caso, 10 horas de luz. Contrariamente a curva II representa as plantas de dia curto, uma vez que reflete o
florescimento abaixo do valor crítico (16 horas de luz).
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Um guarda rodoviário munido de um binóculo e um
cronômetro verifica o tráfego de veículos em uma rodovia de mão dupla. Para autuar motoristas infratores,
o policial cronometra o tempo em que os veículos
passam entre duas marcas horizontais na pista, distantes 400m entre si. Um motorista imprudente passa
pela primeira marca a 100km/h. Exatamente a 200m da
primeira marca, e ainda na mesma velocidade, ele recebe um sinal de luz alta de um veículo que vem em
sentido oposto, na outra pista, alertando-o sobre a presença do policial. Sabendo-se que a velocidade máxima permitida em pista de mão dupla é de 80km/h, qual
será a velocidade média com que o motorista deverá
percorrer os próximos 200m para não ser multado?
a) 30,4km/h.
b) 66,6km/h.
c) 10m/s.
d) 79,9km/h.
e) 80km/h.

Resolução
Durante o inverno, o resfriamento do solo determina o
aparecimento de camadas de ar mais frias e mais densas
na porção inferior da atmosfera. O ar frio mais denso não
sobe e conseqüentemente não dispersa os poluentes.
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b

d

O comprimento do dia e da noite (fotoperíodo) é fundamental para o processo de floração, sendo utilizado
para classificar as plantas em diferentes tipos. No gráfico
abaixo, as curvas I e II representam, respectivamente:
Para observar a Figura, favor girar a página 90° no
sentido anti-horário

Resolução

Deseja-se que no trecho de 400m a velocidade escalar
média seja de 80km/h (velocidade máxima). O tempo
total de trajeto será dado por:
∆s
Vm = –––
∆t

∆s
0,4
⇒ ∆t = ––– = ––– (h) = 0,005h
Vm
80

No trecho AB o tempo gasto foi:
AB
AB
0,2
V1 = ––– ⇒ t1 = ––– = –––– (h) = 0,002h
t1
V1
100
No trecho BC o tempo gasto deverá ser dado por:
t2 = ∆t – t1 = 0,005h – 0,002h = 0,003h
A velocidade escalar média no trecho BC será dada
por:
BC
0,2km
V2 = ––– = –––––– ⇒
t2
0,003h
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a) Plantas de dias curtos; plantas de dias longos.
b) Plantas indiferentes; plantas de dias longos.
c) Plantas indiferentes; plantas de dias curtos.
d) Plantas de dias longos; plantas de dias curtos.
e) Plantas de dias longos; plantas indiferentes.
CURSO OBJETIVO

V2 ≅ 66,6km/h

c

Três alpinistas estão em sérios apuros. Dois deles (b e c)
perderam a segurança e estão presos somente pela corda do primeiro alpinista (a), como está representado na
ilustração a seguir. A tensão entre a corda que une os al24

FGV (1ª Fase) Maio/2000

pinistas a e b é de 1.300N. Sabendo-se que a corda que
une o alpinista a e o rochedo suporta até 2.000N (marcado na etiqueta, mas testes do fabricante garantem 4%
a mais), qual a tensão nessa corda? Qual é a massa do
alpinista b? Os alpinistas escaparão dessa? Considerando-se desprezível o peso da corda e g = 10m/s2, as
respostas corretas são, respectivamente:
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d

Durante uma prova de 100m rasos, um fotógrafo tentou
tirar uma foto de um competidor famoso. Para isso, o
fotógrafo manteve a câmara fixa em um tripé. Quando o
competidor se aproximava, ele disparou a câmara. Por
azar, foram tiradas várias fotos em uma mesma chapa. O
intervalo entre as fotos foi o mesmo. Ao revelar, ele teve
uma surpresa: havia várias fotos do competidor,
mostrando-o em função de seu deslocamento. A Figura
abaixo ilustra esquematicamente a foto revelada.

Sabendo-se que o intervalo entre uma foto e outra foi
constante, o gráfico que representa a velocidade instantânea do corredor em função do tempo é:
a)

a) 2.040N,
b) 740N,
c) 2.020N,
d) 2.600N,
e) –1.300N,

67,5kg,
67,5kg,
67kg,
62kg,
67kg,

não.
sim.
sim.
não.
sim.

b)

Resolução
1) De acordo com o texto
T2 = 1300N
Considerando-se o sistema
formado por b e c vem:
T2 = Pb + Pc
1300 = mb . 10 + 630
130 = mb + 63

c)

mb = 67kg

2) Considerando-se o sistema formado por a, b e c
vem:
T1 = Pa + Pb + Pc
T1 = 720 + 670 + 630 (N)

d)

T1 = 2020N
A tração máxima suportada pela corda presa ao rochedo é dada por:
Tmáx = (2000 + 0,04 . 2000) N = 2080N
Como T1 < Tmáx os alpinistas vão escapar ilesos.
CURSO OBJETIVO
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e)

25 – 0
θp – (–1000)
––––––– = ––––––––––––––
100 – 0
1000 – (–1000)
25
θp + 1000
––––– = ––––––––––
100
2000
500 = θp + 1000

Resolução
As fotos aparecem da esquerda para a direita isto é a
1ª foto é a da extremidade esquerda e a última da
extremidade direita.

θp = –500°P
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a

Sabendo-se que cada pessoa libera a mesma energia
que uma lâmpada de 100W, qual será o circuito que
melhor represente a energia dissipada por cinco pessoas sentadas em uma pequena sala de espera sem
ventilação:
a)
b)

Como o intervalo de tempo entre fotos sucessivas é
sempre o mesmo ∆t = 1u’ temos:
u
u
u
V1 = 4 –– ; V2 = 2 –– ; V3 = 1 ––
u’
u’
u’
u
V4 = 2 ––
u’

u
; V5 = V6 … = 2 ––
u’

A velocidade começa com valor 4, na foto seguinte cai
para 2, na foto seguinte cai para 1, a foto seguinte volta
a valer 2 e daí para frente permanece constante.
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c)

e

d)

Em determinada localidade, a temperatura de ebulição
da água começa em 100°C e o congelamento, em 0°C,
na escala centígrada. No entanto, as pessoas dessa localidade adotam como unidade de temperatura, em
seus termômetros, o grau P (símbolo: °P). Nessa escala, a temperatura de 0°C eqüivale a –1.000°P e a
água entra em ebulição a 1.000°P. Qual a temperatura
em graus P (°P) que corresponde a 25°C?
a) 0°P
b) 500°P
c) 750°P
d) 250°P
e) –500°P
e)

Resolução
Estabelecendo uma relação linear entre as escalas, temos:

Resolução
Sendo de 100W a potência liberada por uma pessoa,
cinco pessoas liberam uma potência de 500W:
P = 500W
Numa associação de resistores, a potência é dada por:
P=U.i
CURSO OBJETIVO
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No circuito da alternativa a temos:

Considerando-se um carro que se desloca nos casos a)
horizontal e b) subindo uma ladeira, a sentença correta
é:
a) O atrito dos pneus independe do ângulo que faz com
a normal.
b) O atrito será maior no caso b), pois o ângulo que o
pneu faz com a normal é menor que 90°.
c) O atrito será menor no caso b), pois a componente
vertical da força normal será menor que a força peso.
d) A força de atrito depende somente dos sulcos nos
pneus.
e) Todas as forças que atuam no pneu dependem somente da velocidade do veículo.

P = 200 . 2,5 (W)
P = 500W
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c (?)

80

U = 200V e i = 2,5A

c

O choque de um automóvel a 144km/h contra um muro equivale a deixar cair o mesmo veículo de que altura? (considerando g = 10m/s2 e nula a resistência
com a ar).
a) 14,4m. b 144m. c) 80m. d) 12m. e) 100m.
Resolução

Resolução
No plano horizontal a força normal de compressão
sobre o chão será igual ao peso total do carro e a força
de atrito máxima (tração nas quatro rodas) terá intensidade dada por:

Epotencial = Ecinética

V2
m g H = m –––
2

Fat

máx

em que µ é coeficiente de atrito estático entre os
pneus e o chão.
No plano inclinado de θ a força normal será a componente normal do peso: P cos θ e a força de atrito máxima será dada por:

V2
H = ––––
2g

km
144
V = 144 ––– = –––– (m/s) = 40m/s
h
3,6

(40)2
H = –––––– (m) ⇒
2 . 10

CURSO OBJETIVO

= µ FN = µ Ptotal

F’at

máx

= µ F’N = µ P cos θ

> F’at
Portanto Fat
máx
máx
Nos parece que a alternativa pretendida seja a (c) porém o texto está impreciso e recomendamos que a
questão seja anulada.

H = 80m
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Comentários e Gráficos
INGLÊS
Prova boa, mais bem elaborada
que a dos últimos semestres, no
que diz respeito à escolha dos
textos e à redação das questões. O
aluno deverá provar conhecer a
língua e ser capaz de inferir e
reconhecer os aspectos que lhe são
apresentados para leitura e compreensão.

HISTÓRIA
Ao contrário dos exames anteriores, a prova de História da GV2000 priorizou a visão factual em
detrimento da História mais analítica
e interpretativa. doze questões
abordaram temas da História Geral;
sete trataram da História do Brasil e
apenas uma contemplou a História
da América.

GEOGRAFIA
A prova de Geografia do vestibular de graduação Ago/2000 da
EAESP-GV abordou predominantemente os aspectos gerais do espaço
terrestre em questões, quase ao
todo, bem elaboradas, que exigiam
do candidato uma boa leitura dos
enunciados e a interpretacão analítica dos mapas, ilustrações e tabelas a eles associados.

Ciências Naturais
QUÍMICA
Considerando-se que se trata de
uma prova de Ciências para o curso
de Administração, pode-se dizer que
foi bem elaborada e atendeu aos
seus objetivos. Critica-se apenas a
ausência de questões de Química
Orgânica.

CURSO OBJETIVO

BIOLOGIA
Como tradicionalmente acontece na prova de Ciências, as questões de Biologia versam principalmente sobre Ecologia.
Prova simples e relativamente fácil por abordar fenômenos fundamentais e clássicos do meio ambiente.
Duas questões revelam imprecisões técnicas, as de número 70 (a
fotossíntese não consome ATP produzido na respiração) e 71 (item III
mal localizado no gráfico).
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FÍSICA
A prova de Física foi relativamente difícil, com predomínio de
questões de Mecânica (5 questões
em um total de 7). O exame procurou apresentar formulações inéditas
e ligadas ao cotidiano.
Somente lamentamos as imprecisões da questão 80, que, a nosso
ver, deveria ser anulada.
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