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1 CCCC
Uma empresa fabrica componentes eletrônicos; quan-
do são produzidas 1 000 unidades por mês, o custo de
produção é R$ 35 000,00. Quando são fabricadas 2 000
unidades por mês, o custo é R$65 000,00.
Admitindo que o custo mensal seja uma função poli-
nomial de 1º grau em termo do número de unidades
produzidas, podemos afirmar que o custo (em reais) de
produção de 0 (zero) unidade é:
a) 1 000 b) 2 000 c) 5 000 d) 3 000 e) 4 000

Resolução

Seja C(x) = ax + b o custo mensal de produção, em que
x é o número de unidades produzidas. Temos, então,
que:

C(1 000) = 35 000 1 000 . a + b = 35 000{ ⇔ {                   ⇔
C (2 000) = 65 000 2 000 . a + b = 65 000

a = 30
⇔  {b = 5 000

Portanto, C(x) = 30 . x + 5 000 e C(0) = 5 000

2 AAAA
Um computador desvaloriza-se exponencialmente em
função do tempo, de modo que seu valor y, daqui a x
anos, será y = A . kx, em que A e k são constantes posi-
tivas.
Se hoje o computador vale R$5 000,00 e valerá a me-
tade desse valor daqui a 2 anos, seu valor daqui a 6
anos será:
a) R$625,00 b) R$550,00 c) R$575,00
d) R$600,00 e) R$650,00

Resolução

Sendo hoje o ano n, daqui a 2 anos teremos o ano
n + 2.
Assim, de acordo com o enunciado, temos:

⇔ ⇔

⇔ ⇔

O valor do computador em reais, daqui a 6 anos será:

y = A . kn+6 = A . kn . k6 = 5 000 . 
3

= 625

3 AAAA
Daqui a t anos, o número de habitantes de uma cidade
será N = 40 000 (1,02)t.
O valor de t para que a população dobre em relação à
de hoje é:

)1—
2(

5 000 = A . kn

1k2 = —
2

{5 000 = A . kn

2 500 = 5 000 . k2
{

5 000 = A . kn

2 500 = A . kn.k2{5 000 = A . kn

2 500 = A . kn+2
{
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a) b) 50 c) (log 2)(log 1,02)

d) 2 . e) 2(log 2)(log 1,02)

Resolução

O número de habitantes de uma cidade será 
N = 40 000 . (1,02)t daqui a t anos. Assim sendo, o
número de habitantes hoje é 

40 000 . (1,02)0 = 40 000 . 1 = 40 000. Se T for o nú-
mero de anos necessários para que a população dobre,
em relação à de hoje, então:

40 000 . (1,02)T = 80 000  ⇔ (1,02)T = 2  ⇔

⇔ T = log
1,02

2  ⇔ T = 

4 EEEE
Em uma cidade freqüentada por viajantes em férias,
estima-se que o número de pessoas empregadas
dependa da época do ano, e pode ser aproximada pela
função:
N = 10 + 2 sen(2πx)
em que, N é o número de pessoas empregadas (em
milhares) e x = 0 representa o início do ano 2005, 
x = 1 o início do ano 2 006 e assim por diante.
O número de empregados atinge o menor valor:
a) No início do 1 ° trimestre de cada ano.
b) No início do 2° trimestre de cada ano.
c) No início do 3° trimestre de cada ano.
d) No início e no meio de cada ano.
e) No início do 4° trimestre de cada ano.

Resolução

A partir do enunciado, se N = 10 + 2 . sen (2 . π . x), o
número de empregados atinge o menor valor, quando:

sen (2.π.x) = –1 ⇔ 2.π.x = + n . 2.π ⇔

⇔ x = + n      (n ∈ Z)

Portanto, o número de empregados atinge o menor
valor no início do 4º trimestre de cada ano.

5 CCCC

A equação – = 0 tem uma raiz que é 

um número:
a) Maior que 2 b) Menor que –2
c) Par d) Primo
e) Divisor de 10

Resolução

5x + 3
––––––
x + 2

5x – 3
––––––
x – 2

3
—
4

3.π
——

2

log 2
––––––––
log 1,02

log 2
––––––––
log 1,02

log 2
––––––––
log 1,02
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– = 0   ⇔

⇔ = 0

⇔ = 0  ⇔ 14x = 0  ⇔ x = 0

6 AAAA
Pedro aplicou R$ 20 000,00 por um ano em dois fundos
A e B. O fundo A rendeu 10% e B rendeu 25%.
Sabendo que o ganho proporcionado pelo fundo B foi
superior ao de A em R$ 100,00, podemos afirmar que
a diferença (em valor absoluto) dos valores aplicados
em cada fundo foi de:
a) R$ 8 000,00 b) R$ 7 000,00
c) R$ 5 000,00 d) R$ 6 000,00
e) R$ 9 000,00

Resolução

Sendo y a quantia aplicada no fundo A e x a quantia apli-
cada no fundo B, em reais, tem-se:

A diferença dos valores aplicados, em reais e em valor
absoluto, é:
| x – y | = | 6 000 – 14 000 | = 8 000

7 EEEE
Dividindo o polinômio P(x) por x2 + x – 1 obtém-se quo-
ciente igual a x – 5 e resto igual a 13x + 5. O valor de
P(1) é:
a) 12 b) 13 c) 15 d) 16 e) 14

Resolução

Do enunciado, temos que

Logo, P(1) = (12 + 1 – 1) . (1 – 5) + 13 . 1 + 5 = 
= – 4 + 13 + 5 = 14

8 CCCC
Deseja-se criar uma senha para os usuários de um sis-
tema, começando por três letras escolhidas entre as
cinco A, B, C, D e E seguidas de quatro algarismos
escolhidos entre 0, 2, 4, 6 e 8.
Se entre as letras puder haver repetição, mas se os
algarismos forem todos distintos, o número total de

⇔ P(x) = (x2+x – 1).(x – 5)+13x + 5
x2 + x – 1

–––––––––
x – 5

P(x)

13x + 5

x  = 6 000{ y = 14 000

7x = 42 000{ ⇒
x + y = 20 000

x + y = 20 000{ ⇒
5x – 2y = 2 000

x + y = 20 000{ ⇒
0,25x – 0,10y = 100

14x 
–––––––––––––
(x – 2) (x + 2)

(5x – 3) (x + 2) – (5x – 3) (x – 2) 
–––––––––––––––––––––––––––––

(x – 2) (x + 2)

5x + 3
––––––
x + 2

5x – 3
––––––
x – 2
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senhas possíveis é:
a) 78 125 b) 7 200 c) 15 000
d) 6 420 e) 50

Resolução

As três letras poderão ser escolhidas de 5 . 5 . 5 = 125
maneiras.
Os quatro algarismos poderão ser escolhidos de 
5 . 4 . 3 . 2 = 120 maneiras.
O número total de senhas distintas, portanto, é igual a
125 . 120 = 15 000.

9 BBBB
Uma urna contém quatro fichas numeradas, sendo:
• A 1ª com o número 5
• A 2ª com o número 10
• A 3ª com o número 15
• A 4ª com o número 20
Uma ficha é sorteada, tem seu número anotado e é
recolocada na urna; em seguida outra ficha é sorteada
e anotado seu número.
A probabilidade de que a média aritmética dos dois nú-
meros sorteados esteja entre 6 e 14 é:
a) 5/12 b) 9/16 c) 6/13
d) 7/14 e) 8/15

Resolução

Se a média aritmética dos dois números sorteados está
entre 6 e 14, a soma desses números está entre 12 e
28.
Dos 16 pares possíveis de serem sorteados, têm soma
entre 12 e 28 os seguintes:
(5; 10), (5; 15), (5; 20), (10; 5), (10; 10), (10; 15), (15; 5),
(15; 10) e (20; 5).
Desta forma, a probabilidade pedida é .

10 CCCC
Em uma pesquisa de opinião sobre um projeto de lei,
uma amostra de adultos de uma cidade revelou que:
• 360 eram a favor da lei.
• 480 eram contra a lei.
• 44% dos entrevistados não tinham opinião forma-

da.
A porcentagem de adultos favoráveis à lei, em relação
ao total de entrevistados, foi:
a) 21% b) 22% c) 24% 
d) 23% e) 25%

Resolução

Se 44% dos entrevistados não tinham opinião formada,
então 56% (100% – 44%) da amostra é constituída por

9
——
16
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360 + 480 = 840 pessoas.
Se x é o número de adultos entrevistados, então

= 840 ⇔ x = 1 500.

A porcentagem de adultos favoráveis à lei, em relação

ao total de entrevistados é = = 24%.

11 AAAA
Uma função f(x) é tal que f(2) = 0,4 e f(3) = – 0,6.
Admitindo que para x entre 2 e 3 o gráfico seja um seg-
mento de reta, podemos afirmar que o valor de k, tal
que f(k) = 0, é:
a) 2,40 b) 2,35 c) 2,45 d) 2,50 e) 2,55

Resolução

Se entre 2 e 3 o gráfico de f(x) é um segmento de reta,
neste intervalo f(x) = ax + b.
De f(2) = 0,4   e   f(3) = –0,6, tem-se:

f(2) = 2a + b = 0,4 a = –1} ⇒ {f(3) = 3a + b = –0,6 b = 2,4

Desta forma, f(k) = –1 . k + 2,4 = 0 ⇔ k = 2,4

12 BBBB
Uma piscina com o formato de um paralelepípedo
retângulo tem dimensões, em metros, iguais a 20 por 8
por h, em que h é a profundidade.
Quando ela está cheia de água até 80% de sua capa-
cidade, o volume de água é 256m3. Podemos concluir
que a medida em metros de h é:
a) Um número racional não inteiro.
b) Um número inteiro.
c) Um número menor que 1,8.
d) Um número maior que 2,2.
e) Um número irracional.

Resolução

De acordo com o enunciado, temos:
80% . 20 . 8 . h = 256 ⇔ 128 . h = 256 ⇔ h = 2

13 DDDD
No plano cartesiano, seja P o ponto situado no 1º qua-
drante e pertencente à reta de equação y = 3x.
Sabendo  que  a  distância  de  P  à  reta  de  equação
3x +  4y = 0 é igual a 3, podemos afirmar que a soma 
das coordenadas de P vale:
a) 5,6 b) 5,2 c) 4,8 d) 4,0 e) 4,4

Resolução

Se P é o ponto do 1º quadrante e pertencente à reta de
equação y = 3 . x, então P (x; 3x), com x positivo.
Sabendo que a distância de P (x; 3x) à reta de equação
3x + 4y = 0 é igual a 3, temos:

24
—––
100

360
—–––
1 500

56
—–– x
100
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= 3 ⇔ u15 . x u =15 ⇔ x = 1 (pois x > 0)

O ponto P tem coordenadas (1; 3) cuja soma é 4.

14 CCCC
No plano cartesiano, a circunferência que passa pelo
ponto P(1,3) e é concêntrica com a circunferência

x2 + y2 – 6x – 8y – 1 = 0 tem a seguinte equação:

a) x2 + y2 + 6x + 8y – 40 = 0

b) x2 + y2 – 3x – 4y + 5 = 0

c) x2 + y2 – 6x – 8y + 20 = 0

d) x2 + y2 + 3x + 4y – 25 = 0

e) x2 + y2 – 3x + 4y – 19 = 0

Resolução

A circunferência x2 + y2 – 6x – 8y – 1 = 0 tem centro
C(3; 4) e a circunferência concêntrica a esta, que passa
pelo ponto P(1; 3), tem raio 

r = PC = Ïwwwwwwwwww(3 – 1)2 + (4 – 3)2 = Ïw5
Portanto, a circunferência procurada tem equação:

(x – 3)2 + (y – 4)2 = ( Ïw5 )2⇔ x2 + y2 – 6x – 8y + 20 = 0

15 DDDD
Um supermercado passou a vender certo produto com
10% de desconto; nessas condições, sua margem de
contribuição é igual a 35% do custo. Comumente,
chama-se “margem de contribuição” à diferença entre
o preço da venda do produto e o valor (custo) pago pelo
supermercado pelo produto.
Podemos afirmar que a margem de contribuição em
relação ao custo antes do desconto era:
a) 45% b) 47,5% c) 55%
d) 50% e) 52,5%

Resolução

Sendo v o preço de venda do produto antes do descon-
to e c o preço de custo do produto tem-se:
(1 – 10%) v – c = 35% c  ⇔ 0,90 v – c = 0,35c  ⇔
⇔ 0,90 v = 1,35 c ⇔ v = 1,5 c.
Desta forma, a “margem de contribuição” em relação
ao custo, antes do desconto, era:
v – c = 1,5 c – c = 0,5 c = 50% c

PPPPOOOORRRRTTTTUUUUGGGGUUUUÊÊÊÊSSSS

Leia atentamente o texto e responda às questões.

Texto 1

Independentemente das perspectivas adotadas — por
exemplo, de gênero, etnia, idade, religião ou orientação
sexual —, evidências dão conta de que o perfil da força
de trabalho vem se diversificando cada vez mais nas

u3 . x + 4 . 3 . x u
–––––––––––––––

Ïwwww32 + 42
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últimas décadas nos Estados Unidos e na União
Européia (Wentling e Palma-Rivas, 1998), levando pes-
quisadores de diversas áreas a intensificarem seus
esforços de investigação desse fenômeno, tal como
apontam Nkomo e Cox Jr. (1999)
Em geral, a gestão da diversidade tem sido defendida
com base em dois pontos. Primeiro, programas inter-
nos de empresas voltados à diversidade seriam social-
mente mais justos do que políticas de ação afirmativa
— impostas por uma legislação que remonta às lutas
por direitos civis nos Estados Unidos durante as déca-
das de 1960 e 1970 —, uma vez que se baseiam na
meritocracia e não no favorecimento. Segundo, um
bom gerenciamento da diversidade de pessoas nas
organizações conduziria à criação de vantagem compe-
titiva, o que, em tese, elevaria o desempenho da orga-
nização no mercado, tendo em vista a influência positi-
va de um ambiente interno multicultural, com membros
de distintas experiências e habilidades.
Em uma sociedade com graves problemas de justiça,
como a brasileira, há quem defenda que a valorização
da gestão da diversidade teria um aspecto altamente
positivo por representar iniciativas promissoras de
inclusão social (Fleury, 2000). No Brasil, vários grupos
são historicamente marginalizados e seus membros
excluídos do exercício da cidadania. As poucas políticas
públicas de ação afirmativa têm eficácia duvidosa,
como mostra a história recente. Nesse contexto,
seriam bem-vindas, portanto, práticas empresariais ino-
vadoras, como a gestão da diversidade por empresas
— brasileiras ou não — que atuam no contexto brasilei-
ro.
No entanto, pode-se perguntar: seria a gestão da diver-
sidade capaz de criar uma solução para a exclusão de
grupos tradicionalmente discriminados? Ou, ainda, a
gestão da diversidade não poderia ser uma forma, ideo-
logicamente articulada, de esconder conflitos que sur-
gem, prioritariamente, do campo social, como por
exemplo, da existência de preconceitos contra grupos
sociais marginalizados? 

Mario Aquino Alves e Luis Guilherme Galeão-Silva. A Crítica da
Gestão da Diversidade nas Organizações.

RAE – Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 44, n.
3, p. 21, julho-setembro 2004. 

16 AAAA
A julgar pelo primeiro e pelo segundo parágrafos do
texto, a diversidade consiste em:
a) Juntar, por exemplo, pessoas de diferentes gêneros

ou etnias.
b) Separar pessoas de diferentes gêneros, etnias,

idade, religião ou orientação sexual.
c) Agrupar pessoas para o desenvolvimento de ações

afirmativas.
d) Agrupar pessoas, segundo seu gênero, sua etnia,

sua idade etc.
e) Juntar pessoas de diferentes religiões.

Resolução

Fica claro, já no início do primeiro parágrafo, que a diver-
sidade a que se refere o texto consiste na reunião, em
empresas, de trabalhadores de “gênero, etnia, idade ou
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orientação sexual” variados.

17 CCCC
Com base no que sugerem o texto e a leitura de jornais
e revistas sobre o assunto, pode-se dizer que as ações
afirmativas são aquelas que:
a) Declaram explicitamente que as minorias têm direi-

tos que a sociedade deve respeitar. Exemplo disso
seria a declaração a respeito dos direitos dos negros,
no Brasil.

b) Permitem maior diversidade no perfil dos emprega-
dos das empresas que atuam no Brasil, favorecendo
a criação de sua vantagem competitiva.

c) Favorecem certos grupos sociais. Exemplo disso
poderia ser o sistema de cotas reservadas, nas uni-
versidades, para grupos sociais tradicionalmente
marginalizados.

d) Podem permitir vantagens competitivas de empre-
sas que atuam no Brasil, sejam elas de origem brasi-
leira ou não.

e) Não permitem que o conjunto dos trabalhadores que
atuam em empresas brasileiras seja diversificado e,
com isso, mais competitivo.

Resolução

No texto, contrapõem-se a “gestão da diversidade” à
“ação afirmativa”. Esta última consistiria, nos termos
do texto, no “favorecimento” a “grupos… historica-
mente marginalizados”, do que é exemplo o sistema de
cotas nas universidades, como se verifica pelo noticiá-
rio a respeito.

18 BBBB
Segundo o texto:

a) Os defensores das políticas de ação afirmativa preci-
sariam introduzir no Brasil a legislação norte-america-
na das décadas de 1960 e 1970.

b) Um dos argumentos utilizados pelos defensores da
gestão da diversidade é que ela poderia criar vanta-
gem competitiva para as empresas.

c) Tanto a gestão da diversidade quanto as políticas de
ação afirmativa poderiam ser úteis para a sociedade
norte-americana, já que ambas têm seus méritos.

d) As políticas de ação afirmativa são meritocráticas.

e) A gestão da diversidade não é meritocrática.

Resolução

O argumento mencionado na alternativa correta encon-
tra-se expresso no período final do segundo parágrafo
do texto. As alternativas a e c são totalmente descabi-
das; as alternativas d e e afirmam o contrário do que se
encontra no texto.

19 CCCC
Segundo o texto, um dos argumentos em que se
baseiam os defensores da gestão da diversidade tem o
seguinte encadeamento lógico:
a) A existência de vantagem competitiva da organiza-

ção poderia conduzir a um ambiente multicultural de

FFFFGGGGVVVV    ----     AAAAddddmmmmiiiinnnn iiii ssss tttt rrrraaaaççççããããoooo    ----     ((((1111ªªªª     FFFFaaaasssseeee ))))     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000005555



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

trabalho, o que, por sua vez, elevaria o desempenho
da organização.

b) A coexistência de funcionários com diferentes expe-
riências e habilidades poderia levar a problemas de
comunicação entre eles, o que, por sua vez, acarre-
taria uma desvantagem competitiva.

c) A existência de funcionários com diferentes expe-
riências e habilidades poderia criar um ambiente mul-
ticultural de trabalho, o que, por sua vez, elevaria o
desempenho da organização e, assim, conduziria à
criação de vantagem competitiva para essa organiza-
ção.

d) Diferentes experiências e habilidades levam, obriga-
toriamente, a uma vantagem competitiva. 

e) Diferentes experiências e habilidades não levam a
vantagem competitiva alguma.

Resolução

A exposição do argumento, com todos os seus termos,
encontra-se no período final do segundo parágrafo,
como já se viu na resolução do teste anterior.

Leia atentamente o texto e responda às questões.

Texto 2

A última das três abordagens, entre as teorias idea-
listas, é a que considera cultura como sistemas
simbólicos. Esta posição foi desenvolvida nos
Estados Unidos principalmente por dois antropólo-
gos: o já conhecido Clifford Geertz e David
Schneider.
O primeiro deles busca uma definição de homem
baseada na definição de cultura. Para isto, refuta a
idéia de uma forma ideal de homem, decorrente do
iluminismo e da antropologia clássica, perto da qual
as demais eram distorções ou aproximações, e
tenta resolver o paradoxo (...) de uma imensa varie-
dade cultural que contrasta com a unidade da espé-
cie humana. Para isto, a cultura deve ser conside-
rada “não um complexo de comportamentos con-
cretos mas um conjunto de mecanismos de con-
trole, planos, receitas, regras, instruções (que os
técnicos de computadores chamam programa)
para governar o comportamento”. Assim, para
Geertz, todos os homens são geneticamente aptos
para receber um programa, e este programa é o
que chamamos cultura. E esta formulação — que
consideramos uma nova maneira de encarar a uni-
dade da espécie — permitiu a Geertz afirmar que
“um dos mais significativos fatos sobre nós pode
ser finalmente a constatação de que todos nasce-
mos com um equipamento para viver mil vidas,
mas terminamos no fim tendo vivido uma só!”

Roque de Barros Laraia. Cultura, um conceito antropológico.
16. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 62.

20 AAAA
Assinale a alternativa correta.
a) Geertz define o homem com base na cultura.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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b) Geertz não encontra uma definição de homem
baseada na cultura.

c) Geertz rejeita a noção de homens ideais, cujas idéias
provêm do Iluminismo.

d) O autor do livro rejeita a noção do homem ideal,
característica do Iluminismo.

e) É paradoxal a idéia de que o homem seja definido por
sua cultura.

Resolução

A alternativa correta retoma a afirmação que inicia o
segundo parágrafo do texto e é explicitada nele. As
alternativas c e d – as mais aptas a confundir os candi-
datos – estão erradas porque confundem elementos
presentes no texto. Na c, o erro está na afirmação de
que as “idéias” dos “homens ideais” provêm do
“Iluminismo”, quando o que se afirma no texto é que
“a idéia de uma forma ideal de homem” – ou seja, o
conceito de homem ideal – decorre do Iluminismo e da
antropologia clássica. Em d, o erro está em atribuir ao
autor do livro (Roque de Barros Laraia) algo que, no
texto, é atribuído a um dos autores citados (Clifford
Geertz).

21 CCCC
O texto introduz parágrafos duas vezes com a expres-
são “Para isto” (L. 8 e 14). Assinale a alternativa corre-
ta em relação a essa expressão no texto.
a) Na primeira ocorrência, isto significa definição de cul-

tura.
b) Na primeira ocorrência, isto significa cultura.
c) Na segunda ocorrência, isto significa resolver o para-

doxo.
d) Na segunda ocorrência, isto significa refutar uma

forma ideal de homem.
e) Na segunda ocorrência, isto significa a cultura deve

ser considerada um programa.

Resolução

O primeiro isto refere-se à “definição de homem basea-
da na definição de cultura”.

22 BBBB
De acordo com o texto:
a) Para Geertz, é um paradoxo a cultura assemelhar-se

a um programa de computador.
b) Para Geertz, a noção de cultura se assemelha à

noção de programa de computador.
c) Para o autor do texto, é um paradoxo a cultura asse-

melhar-se a um programa de computador.
d) Não fosse pelo fato de referir-se a computador, a

noção de programa seria semelhante à noção de cul-
tura.

e) O autor do texto é contrário às opiniões de Geertz
sobre cultura.

Resolução

A analogia em questão está explícita no segundo pará-
grafo, onde a noção de cultura é definida de uma forma
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que corresponde ao que “os técnicos de computadores
chamam programa”.

23 CCCC
Leia a afirmação de Geertz, transcrita nas últimas linhas
do texto. Com base nessa afirmação, podemos dizer
que:
a) O equipamento para viver mil vidas, com o qual nas-

cemos, é alterado pela cultura para que vivamos pou-
cas das possibilidades.

b) Ao nascer, o homem tem condições potenciais de
viver vários programas, mas vai escolher um só.

c) O ser humano tem condições potenciais de viver
variados estilos de vida, mas acaba por viver aquele
que lhe oferece a cultura em que nasce.

d) É uma pena a cultura restringir as opções de estilo de
vida do homem.

e) A vida que vivemos é determinada pelo equipamento
com que nascemos.

Resolução

Conforme a afirmação de Geertz citada nas últimas
linhas do texto, o ser humano nasce com a potenciali-
dade de viver conforme qualquer uma das múltiplas
(“mil”) culturas que definem a vida das pessoas (daí a
referência a “mil vidas”), mas vive apenas a vida con-
forme definida pela cultura da sociedade a que perten-
ce.

24 DDDD
Assinale a alternativa que não é abonada pela norma
culta, quanto à regência.
a) Tratou-o com fidalguia, como a um padre.
b) Não lhe perguntou nada, apenas concordou com o

que ele dizia.
c) É claro que Jesus a ama!
d) José agradeceu o homem que lhe trouxera o pre-

sente e retirou-se.
e) O chefe não lhe permitiu atender o cliente.

Resolução

A regência não abonada pela norma culta é a do verbo
agradecer, que é transitivo indireto quando se refere a
pessoas. O correto seria: “José agradeceu ao ho-
mem…”

25 BBBB
Assinale a alternativa em que um verbo, tomando outro
sentido, tem alterada a sua predicação.
a) O alfaiate virou e desvirou o terno, à procura de um

defeito. / Francisco virou a cabeça para o lado, indife-
rente.

b) Clotilde anda rápido como um raio. / Clotilde anda
adoentada ultimamente.

c) A mim não me negam lugar na fila. / Neguei o aces-
so ao prédio, como me cabia fazer.

d) Não assiste ao prefeito o direito de julgar essa ques-
tão. / Não assisti ao filme que você mencionou.
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e) Visei o alvo e atirei. / As autoridades portuárias visa-
ram o passaporte.

Resolução

A mudança de predicação ocorre com o verbo andar.
Na primeira oração da alternativa b, o verbo indica ação
e significa caminhar e é intransitivo; na segunda, é
verbo de ligação, expressa o estado do sujeito e tem o
sentido de estar.

26 EEEE
Assinale a alternativa em que a ausência da preposição,
antes do pronome relativo que, está de acordo com a
norma culta.
a) É uma quantia vultosa, que o Estado não dispõe:

falta-lhe numerário.
b) Vi claramente o bolso que você pôs o dinheiro nele.
c) Não interessava perguntar qual a agência que o

remetente enviou a carta.
d) A garota que eu gosto não está namorando mais.

Chegou a minha oportunidade.
e) Essa era a declaração que o alcaide insistia em fazer.

Resolução

Na alternativa apontada, o pronome relativo que não
precisa vir antecedido de preposição, pois o verbo fazer
é transitivo direto (fazer a declaração). Em a, o verbo
dispor rege preposição de (de que o Estado não dis-
põe); em b, o verbo pôr admite adjunto adverbial de
lugar com preposição em (... o bolso em que você pôs
o dinheiro); em c, o verbo enviar rege preposição a ou
para (... a agência a/para que o remetente enviou a
carta); em d, o verbo gostar rege preposição de (… ga-
rota de que eu gosto...).

27 AAAA
Das alternativas abaixo, assinale aquela em que a ora-
ção sublinhada indica uma condição.
a) A menos que ele faça o pagamento da fatura, seu

crédito não será restabelecido.
b) Não sabia se devia esperar pelo chefe naquela rua

deserta.
c) Se o trator derrubar o casebre, seus moradores vão

ficar na rua.
d) O garoto não era assim tão forte; por isso, devia-se

ajudá-lo.
e) Ei-la que passa sem perceber que é bonita como

uma deusa.

Resolução

A condição para que o crédito seja restabelecido é fazer
o pagamento da fatura, conforme expressa a oração
sublinhada.

28 DDDD
Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer,
haver e ser está de acordo com a norma culta.
a) Ele não se olhava no espelho haviam três dias. A

esposa se queixava muito daquela situação.
b) Faziam dias alegres naquele verão. Muito calor e
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muita mulher bonita.
c) Não houveram mais casos de dengue nas redon-

dezas, desde a intervenção do médico.
d) Meu maior incômodo são as aves noturnas que vêm

fazer ninho no forro da casa.
e) Agora são meio-dia. As pessoas que fazem a sesta

se dirigem a casa.

Resolução

O plural prevalece sobre o singular quando o verbo ser
for pessoal. Portanto, a concordância ocorre com o pre-
dicativo no plural (“as aves noturnas”) e não com o
sujeito no singular (“Meu maior incômodo”). Na locu-
ção verbal vêm fazer, o verbo principal fazer fica inva-
riável. Em a, b e c, os verbos são impessoais (haver e
fazer) e devem permanecer na terceira pessoa do sin-
gular (respectivamente “havia”, “fazia” e “houve”); em
e, o verbo ser é também impessoal, mas concorda com
o termo a que se refere (meio-dia), sendo a concordân-
cia correta “Agora é meio-dia”.

29 BBBB
Assinale a alternativa em que a grafia das palavras está
correta.
a) Beneficiente, asterístico, Ciclano, sombrancelha,

excessão.
b) Estorno, beneficente, pretensão, Sicrano, assessor.
c) Auto-falante, eletrecista, asterístico, exceção, losân-

gulo.
d) Estorno, previlégio, prazeiroso, sombrancelha, pre-

tenção.
e) Estorno, privilégio, beneficiente, acessor, celebral.

Resolução

Corrigindo-se as palavras grafadas incorretamente,
têm-se:
em a, beneficente, asterisco, Sicrano, sobrancelha,
exceção;
em c, alto-falante, eletricista, asterisco, losango;
em d, privilégio, prazeroso, sobrancelha, pretensão;
em e, beneficente, assessor, cerebral.

30 CCCC
Assinale a alternativa em que as formas mal ou mau
estão utilizadas de acordo com a norma culta.
a) Mau-agradecidas, as juízas se postaram diante do

procurador, a exigir recompensas.
b) Seu mal humor ultrapassava os limites do supor-

tável.
c) Mal chegou a dizer isso, e tomou um sopapo que o

lançou longe.
d) As respostas estavam mau dispostas sobre a mesa,

de forma que ninguém sabia a seqüência correta.
e) Então, mau ajeitada, desceu triste para o salão, sem

perceber que alguém a observava.

Resolução

“Mal”, na alternativa apontada, introduz oração subor-
dinada adverbial temporal. Em a, o correto seria “mal-
agradecidas”; em b, “mau humor”; em d, “mal dispos-
tas”; em e, “mal ajeitada”, respeitando-se a regra de
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que junto a substantivo emprega-se o adjetivo mau e
junto a adjetivo emprega-se o advérbio mal.

IIIINNNNGGGGLLLLÊÊÊÊSSSS

FAT CHANCE

1 Today the United States and many other countries are
faced with an epidemic. Most people tend to think of
an epidemic as an outbreak of a contagious illness.
But to public health officials, obesity rates since the
mid 1980s have exploded dramatically and unexpec-
tedly, just as if they reflected the outbreak of a new
infectious disease. Noting that obesity and physical
inactivity, along with tobacco smoking, are the major
causes of “noncommunicable diseases,” the World
Health Organization estimated that 60 percent of the
56 million deaths worldwide in 2001 were caused by
such obesity-related illnesses as heart disease and
type 2 diabetes.

2 Among children, obesity can have adverse effects
that persist for life, just as surely as a virus can. For
example, there is evidence suggesting that a perso-
n's general body weight reaches a “set point” some-
time during puberty, and so extreme obesity in child-
hood, left untreated, carries with it all the health risks
of obesity for the rest of one’s life: substantial increa-
ses in the risks of diabetes, heart disease, and other
adverse medical consequences. Some officials have
even begun to respond with the kind of alarm that
might greet the global resurgence of polio. As David
L. Katz of the Yale School of Public Health puts it:

3 “Children growing up in the United States today will
suffer more chronic disease and premature death
because of the way they eat and [because of] their
lack of physical activity than [they will] from exposure
to tobacco, drugs, and alcohol combined.”

4 Most people, of course, do not become severely
obese, even in today's calorie-rich environment. The
average person consumes between 7.5 million and
10 million calories per decade, yet Americans and
people in other developed countries typically gain
only half a pound to a pound a year throughout their
adult lives. To gain any weight at all, they must eat
more calories than they burn—but the amount nee-
ded to account for the typical weight gain is only
about ten to twenty calories a day. That’s about the
equivalent of one Ritz cracker, or less than 1 percent
of the average adult’s daily intake.

by Susan Okie
Natural History – February 2005

FAT CHANCE
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31 AAAA
Which of the following is supported by the information
in the article?
a) In 2001 obesity was a factor in the majority of deaths

around the world.
b) Many doctors and public health officials fail to

understand the seriousness of the worldwide obe-
sity problem.

c) Doctors and public health officials ignored the world-
wide obesity epidemic until the mid 1980’s.

d) Obesity has become a problem only in developed
countries.

e) Nowadays obesity is more prevalent among children
than among adults.

Resolução

De acordo com o artigo, em 2001 a obesidade foi um
fator na maioria das mortes no mundo todo.
No texto:
“...the World Health Organization estimated that 60
percent of the 56 million deaths worldwide in 2001
were caused by such obesity-related illnesses as heart
disease and type 2 diabetes.”

32 CCCC
Which of the following can you most likely infer from
the information in the article?
a) The World Health Organization believes that a com-

bination of obesity, physical inactivity, and tobacco
smoking causes type 2 diabetes.

b) Considering that obesity affects only a small percen-
tage of the world’s population, it is not so great a pro-
blem as many public health officials believe.

c) Public health officials were surprised when obesity
became a serious problem. 

d) Lack of will power causes obesity.
e) Noncommunicable diseases are only a problem in

the world today because of the obesity factor.

Resolução

Infere-se do texto que as autoridades de saúde pública
ficaram surpresas quando a obesidade tornou-se um
problema sério.
No texto:
“But to public health officials, obesity rates since the
mid 1980s have exploded dramatically and unexpec-
tedly, just as if they reflected the outbreak of a new
infectious disease.”
• unexpectedly = inesperadamente

33 DDDD
As discussed in paragraph 2, the term “set point” most
likely refers to the
a) greatest amount of excess weight that an adoles-

cent’s body can sustain.
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b) moment when an obese child becomes an obese
adolescent.

c) moment when childhood obesity begins to cause
serious problems.

d) moment during puberty when a young person’s
weight is likely to become a more or less permanent
condition.

e) moment during puberty when a young person’s body
begins to change.

Resolução

Como discutido no parágrafo 2, o termo “set point”
muito provavelmente refere-se ao “momento durante a
puberdade quando o peso de um jovem provavelmente
torna-se um estado mais ou menos permanente”.

34 BBBB
In paragraph 2, the article probably cites David L. Katz
in order to
a) give an example of how a small group of public

health officials are over-reacting hysterically to the
obesity crisis.

b) give an example of a public health professional who
is very worried about the consequences of the
spread of obesity.

c) show how the American government is reacting to
the obesity epidemic.

d) show that public health officials are finally aware of
the risks of obesity and are now taking steps to fight
the epidemic.

e) show that public health officials worldwide are as
worried about obesity as they are about the current
spread of polio.

Resolução

No parágrafo 2, o artigo provavelmente menciona David
L. Katz com a intenção de dar um exemplo de um pro-
fissional de saúde pública muito preocupado com as
conseqüências da epidemia de obesidade.

35 AAAA
As mentioned in the last paragraph, “about ten to
twenty calories a day” most likely represents 
a) the excess caloric intake that contributes to a perso-

n’s normal weight gain during his adult years.
b) the standard variation in normal caloric intake of non-

obese adults in developed countries.
c) the excess caloric intake that results in adult obesity.
d) the caloric intake that maintains a stable weight level

during adulthood.
e) the minimum number of calories that an adult must

eat in order to avoid losing weight.

Resolução

Como mencionado no último parágrafo, “cerca de 10 a
20 calorias por dia” muito provavelmente representam
o “consumo calórico excessivo que contribui para o
ganho de peso normal de uma pessoa durante toda sua
vida”.
No texto:
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“... but the amount needed to account for the typical
weight gain is only about ten to twenty calories a day.”

PAINFUL MEMORIES

1 STALIN'S ghost must have smirked at the dilemma
facing the three Baltic presidents. Should they accept
President Vladimir Putin’s invitation to join the 60th
anniversary celebrations, in Moscow on May 9th, of
the Soviet victory in the “Great Patriotic War” against
Hitler—even though it cleared the way for the Soviet
Union to occupy and oppress the Baltics for the next
45 years? Or should they stay away and risk accusa-
tions that they were soft on Nazi Germany, for which
many of their citizens fought?

2 After hesitating for almost five months, President
Vaira Vike-Freiberga of Latvia broke ranks this week to
say she would go. Presidents Arrold Ruutel of Estonia
and Valdas Adamkus of Lithuania said they would
think a bit more, and sounded miffed by the Latvian
move. Conservatives will accuse Mrs Vike-Freiberga
of naively agreeing to celebrate not so much the
defeat of Hitler as the triumph of Soviet power under
Stalin. But she has calculated that the diplomatic cost
of staying away would be higher. A no-show would
let Russia claim that Latvia and the other Baltic coun-
tries were “Russophobes” who upset east-west rela-
tions and stood apart from European values.

3 The Baltics know that Russia will seize any chance to
drive wedges between them and the rest of Europe.
It resents their independence, almost 15 years after
they escaped from the Soviet Union. It thinks that
they and the other ex-communist countries that joi-
ned the European Union in May are scheming to
make the EU more anti-Russian.

4 Mrs Vike-Freiberga is snubbing Russia's offer to sign
a border treaty as a reward for her attendance. The
important thing, she says, is that  the Baltic side of
history should be heard. She has published a declara-
tion in which she blames Stalin equally with Hitler for
causing the 1939-45 war, by agreeing secretly to divi-
de Europe. And she calls on Russia to “express its
regret” for the Soviet “subjugation” of central and
eastern Europe.

5 Some hope. Russia insists that the Soviet Union was
a law-abiding state that the Baltics joined by choice.
Besides, Russia dodges responsibility for Soviet his-
tory except, now you come to mention it, for the vic-
tory over Hitler.

The Economist – January 2005

PAINFUL MEMORIES

36 EEEE
According to the information in paragraph 1, the difficult
decision that the three Baltic presidents must make is
whether or not to
a) celebrate the defeat of Nazi Germany in the Second

World War.
b) admit that their countries were secretly pro-Nazi
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during the Second World War.
c) publicly acknowledge that many of their countries’

citizens willingly fought on the side of the Nazis
during the Second World War.

d) make a united decision regarding the Russian
Second World War victory celebrations in Moscow.

e) go to Moscow to take part in the Russian celebra-
tions of the Soviet defeat of Nazi Germany in the
Second World War.

Resolução

De acordo com o primeiro parágrafo, a difícil decisão
que os três presidentes dos países Bálticos devem
tomar é se vão ou não a Moscou tomar parte nas cele-
brações russas da derrota dos nazistas alemães na 2ª
Guerra Mundial.
No texto:
“Should they accept President Vladimir Putin’s invita-
tion to join the 60th anniversary celebrations, in
Moscow on May 9th, of the Soviet victory in the “Great
Patriotic War” against Hitler...?”

37 CCCC
Which of the following can you most likely infer from
the information in the article?
a) When the Soviet Union defeated the Nazis 60 years

ago, the Baltic countries at first greeted the Soviet
troops as liberators.

b) Russia can do nothing to prevent the Baltic countries
from developing closer ties to the West.

c) With respect to Russia’s Second World War victory
celebrations, the president of Latvia seems to be
more worried about the consequences of not taking
part than do the presidents of Estonia and Lithuania.

d) Vladimir Putin invited the Baltic presidents to the 60th

anniversary victory celebrations in order to streng-
then his control over all aspects of the Russian
government.

e) The Baltic countries are in fact ashamed that they
supported the Nazis during the Second World War.

Resolução

De acordo com o texto, pode-se inferir que em relação
às comemorações da vitória da Rússia na Segunda
Guerra Mundial, a presidente da Latvia parece estar
mais preocupada com as conseqüências de sua não
participação do que os presidentes da Estônia e
Lituânia.

38 EEEE
According to the information in the article, if the three
Baltic presidents stay away from the 60th anniversary
victory celebrations in Moscow,
a) Russia will probably cut off diplomatic relations with

them.
b) Russia will use that fact in order to keep their coun-

tries out of the European Union.
c) Europe will see that as a symbolic act in favor of
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Hitler and his policies.
d) Russia will become more isolated than ever from the

rest of Europe.
e) Russia could then claim that their countries did not

support important European principles.

Resolução

De acordo com o artigo, se os três presidentes bálticos
não comparecerem às comemorações do 60º aniversá-
rio da vitória em Moscou, a Rússia pode alegar  que
seus países não apoiaram importantes princípios euro-
peus.
No texto:
“A no-show would let Russia claim that Latvia and the
other Baltic countries were “Russophobes” who upset
east-west relations and stood apart from European
values.”

39 DDDD
You can infer from the information in the article that
Vaira Vike-Freiberga most likely
a) wants no contact with Russia and Vladimir Putin.
b) wants Russia to renounce forever its claims on cer-

tain central Asian countries.
c) believes she can best serve the interests of Latvia by

actively helping Russia strengthen its ties with the
West.

d) believes that the question of the Latvian- Russian
border is not an urgent priority.

e) will never cooperate with Vladimir Putin until he ack-
nowledges and apologizes for Stalin’s role in causing
the Second World War.

Resolução

Infere-se da informação no artigo que Vaira Vike-
Freiberga muito provavelmente acredita que a questão
da fronteira Latvia-Russia não é uma prioridade urgen-
te.
No texto:
“Mrs Vike-Freiberga is snubbing Russia's offer to sign a
border treaty as a reward for her attendance. The
important thing, she says, is that  the Baltic side of his-
tory should be heard.”

40 AAAA
According to the information in the article, at the
moment it appears useless to hope that Russia will
a) admit that the Baltic countries were unwilling mem-

bers of the Soviet Union.
b) give up its imperialistic ambitions in Europe and Asia.
c) establish diplomatic relations with the countries of

the European Union.
d) allow the Baltic countries to tell the truth about their

participation in the Second World War.
e) admit that Stalin secretly supported Hitler and his

policies in the years leading up to the Second World
War.
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Resolução

De acordo com as informações do artigo, atualmente
parece inútil se esperar que a Rússia admita que os paí-
ses bálticos eram membros que não desejavam fazer
parte da União Soviética.
No texto:
“And she calls on Russia to “express its regret” for the
Soviet “subjugation” of central and eastern Europe.
Some hope. Russia insists that the Soviet Union was a
law-abiding state that the Baltics joined by choice.“

MIDDLE EAST

1 Every country, culture and people yearns for freedom.
But building real, sustainable democracy with rights
and protections is complex. In Lebanon, for example,
the absence of Syria will not mean the presence of a
stable democracy. It was the collapse of Lebanon's
internal political order that triggered the Syrian inter-
vention in 1976. That problem will have to be solved,
even after Syrian forces go home. In Iraq, the end of
the old order has produced growing tendencies
toward separatism and intolerance. Building demo-
cracy takes patience, deep and specific knowledge
and, most important, the ability to partner with the
locals.

2 If President Bush is to be credited for the benefits of
his policies, he must also take responsibility for their
costs. Over the past three years, his administration
has racked up enormous costs, many of which could
easily have been lowered or avoided altogether. The
pointless snubbing of allies, the brusque manner in
which it went to war in Iraq, the undermanned occu-
pation and the stubborn insistence (until last summer)
on pursuing policies that were fueling both an insur-
gency and anti-Americanism in Iraq—all have taken
their toll in thousands of American and Iraqi lives and
almost $300 billion.

3 Perhaps an even more lasting cost is the broad and
deep shifts in public opinion against America around
the world. Look at countries as disparate as Britain,
Poland, Turkey and Japan, all allies of the United
States. In every one of them, public views have chan-
ged significantly in the past few years, and being pro-
American is now a political liability. Tony Blair, once
the most popular British leader in decades, has fallen
far in public esteem, largely because of his unflin-
ching support for the Bush administration.

4 For most countries, the debate over Iraq was not
really about Iraq. It was about how America would
wield its enormous global power. And to many coun-
tries, it seemed that the Bush administration was
doing it irresponsibly. On this front, the signs from
Bush's second term are heartening. In the Middle
East, however, everything will depend on success on
the ground. If, five years from now, Iraq, Afghanistan
and perhaps an independent Palestine and a demo-
cratic Lebanon are thriving countries with modern
political and economic systems, America will be
honored and respected—and the talk of anti-
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American terror will have dissipated considerably. If,
on the other hand, these countries are chaotic and
troubled—more like Central Asia than Central
Europe—people there will blame America.
Remember, all politics is local.

by Fareed Zakaria
Newsweek - March 14, 2005

MIDDLE EAST

41 DDDD
With respect to the information in the article, which of
the following can you most likely infer about the people
of Lebanon and Iraq?
a) They want an end to Syrian intervention in their coun-

tries.
b) They want an end to dependence on American finan-

cial and military help.
c) They want to build democratic institutions based on

traditional Muslim values.
d) They want to live their lives freely, without foreign or

domestic oppression.
e) They want to avoid dividing their countries along eth-

nic lines.

Resolução

De acordo com o texto, infere-se que o Líbano e o Ira-
que querem viver livremente, sem opressão estran-
geira ou interna.

42 AAAA
In paragraph 1, the phrase “…the ability to partner with
the locals” most likely refers to which of the following?
a) For democracy to form, the people in all regions of a

country must be able to participate in an effective
and meaningful way.

b) To build a strong democracy, a central government
must put an end to terrorism. 

c) Democracy means cooperation among dominant
political and religious factions.

d) To strengthen its democracy, Iraq must build strong
partnerships with neighboring countries.

e) A strong democracy must consider opposing points
of view.

Resolução

No parágrafo 1, “... the ability to partner with the
locals.”, muito provavelmente refere-se a “para que a
democracia se forme, as pessoas de todas as regiões
de um país devem ser capazes de participar de uma
maneira eficaz e significativa.”

43 BBBB
The author of the article most likely believes that
President Bush 
a) is more interested in strengthening American domi-

nance in the Middle East than in establishing inde-
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pendent and democratic countries.
b) has achieved some success in the Middle East but

has also made serious and unnecessary mistakes.
c) was justified in implementing his controversial

Middle Eastern policies because they helped overth-
row Saddam Hussein and establish democracy in
Iraq.

d) has implemented policies in the Middle East that
have permanently damaged American prestige
around the world.

e) has achieved some success in the Middle East but in
the end will find it impossible to end violence and
build democracy.

Resolução

O autor do artigo provavelmente acredita que o Presi-
dente Bush alcançou certo sucesso no Oriente Médio
mas também cometeu erros sérios e desnecessários.
No texto:
“If President Bush is to be credited for the benefits of
his policies, he must also take responsibility for their
costs. Over the past three years, his administration has
racked up enormous costs, many of which could easily
have been lowered or avoided altogether. The pointless
snubbing of allies, the brusque manner in which it went
to war in Iraq, the undermanned occupation and the
stubborn insistence (until last summer) on pursuing
policies that were fueling both an insurgency and anti-
Americanism in Iraq—all have taken their toll in thou-
sands of American and Iraqi lives and almost $300 bil-
lion.”

44 EEEE
According to the information in the article, a considera-
ble number of countries around the world most likely
believe that
a) the United States had a duty to build a universal con-

sensus before invading Iraq.
b) the American invasion of Iraq was the first step in an

attempt to gain total dominance over the Middle
East.

c) the American invasion of Iraq was regrettable but
necessary.

d) the United States will abandon Iraq before that
country has built a stable democratic government.

e) in invading Iraq as it did, the United States used its
power in a way that was neither cautious nor wise.

Resolução

Um número considerável de países do mundo acredita
que, ao invadir o Iraque como o fizeram, os Estados
Unidos usaram seu poder de uma forma que não foi
nem cuidadosa nem tampouco sábia.
No texto:
“For most countries, the debate over Iraq was not
really about Iraq. It was about how America would
wield its enormous global power. And to many coun-
tries, it seemed that the Bush administration was doing
it irresponsibly.”
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45 BBBB
You can infer from the information in the article that the
last phrase, “…all politics is local,” most likely means
the same as which of the following?
a) All politicians, even the most important ones, must

come from the people.
b) To be truly effective, governmental policies must

take local customs and cultures into account.
c) The ultimate success or failure of all politics depends

on how it affects people at the local level.
d) Arab leaders, as well as world leaders, will not forgi-

ve the United States if its policies fail in the Middle
East.

e) American foreign policy must reach out to all people
in the Middle East.

Resolução

Pode-se inferir das informações do artigo que a última
frase “all politics is local” mais provavelmente significa
o mesmo que: Para ser verdadeiramente eficaz, as polí-
ticas governamentais devem levar em consideração os
costumes locais e as culturas.

LLLLIIII TTTTEEEERRRRAAAATTTTUUUURRRRAAAA

46 EEEE (teste defeituoso)

Então, no fundo da floresta, troou um estampido horrí-
vel, que veio reboando pelo espaço; dir-se-ia o trovão,
correndo pelas quebradas da serrania.
Era tarde.
Não havia tempo para fugir; a água tinha soltado o seu
primeiro bramido, e, erguendo o colo, precipitava-se,
furiosa, invencível, devorando o espaço como um
monstro do deserto.
Peri tomou a resolução pronta que exigia a iminência do
perigo: em vez de ganhar a mata suspendeu-se a um
dos cipós, e, galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se
com Cecília.
A menina, despertada violentamente e procurando
conhecer o que se passava, interrogou seu amigo.
— A água!… respondeu ele apontando para o horizon-
te.

José de Alencar. O guarani.

Sobre o fragmento acima, afirma-se que:
1. Enaltece a força da natureza brasileira.
2. Exalta a coragem do silvícola.
3. Refere um símbolo da fusão dos valores nativos e

europeus.
4. “Pronta” (4.° parágrafo), no texto, significa “prepara-

da”.
5. “Monstro do deserto” (3.° parágrafo) e “A água!” (6.°

parágrafo) são duas metáforas.
Assinale a alternativa que contém duas afirmações
INCORRETAS.
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a) 1 e 2. b) 2 e 3. c) 3 e 4.
d) 1 e 5. e) 4 e 5.

Resolução

A afirmação 4 está incorreta, pois no quarto parágrafo
pronta significa “imediata”, “urgente”. Já a quinta
asserção apresenta erro ao identificar “monstro do
deserto” e “A água!” como metáforas. A primeira
expressão é uma comparação e a segunda está em seu
sentido denotativo, ou seja, deve ser entendida literal-
mente. Ocorre, porém, que as demais afirmações só
podem ser aceitas com muitas restrições, pois, a rigor,
estão todas erradas. Com efeito, diferentemente da
afirmação 1, não há no texto nenhuma palavra que sugi-
ra o enaltecimento da “força da natureza brasileira” – o
que há é, apenas, a menção dessa força, sem que a ela
se associe qualquer signo positivo ou encarecedor. Da
mesma forma, não há, como se afirma em 2, exaltação
da “coragem do silvícola” – há apenas referência a sua
“resolução pronta” diante da iminência do perigo.
Quanto à afirmação 3, o contexto é insuficiente para
que se conclua que a “menina” e “seu amigo” índio
constituam um “símbolo da fusão de valores nativos e
europeus”. Tal conclusão só poderia decorrer do conhe-
cimento integral da obra – mas a FGV não exigiu dos
candidatos a leitura de O Guarani.  

47 AAAA
O trecho a seguir foi retirado de um artigo publicado em
1921 por Mário de Andrade, no qual o poeta critica com
veemência a literatura tradicional, ainda apreciada na
época.
“Malditos para sempre os Mestres do Passado!
Que a simples recordação de um de vós escravize
os espíritos no amor incondicional pela Forma!
Que o Brasil seja infeliz porque vos criou! Que o 
Universo se desmantele porque vos comportou! E
não fique nada! Nada! Nada!”

Considerando a época e o teor da crítica de Mário de
Andrade, podemos identificar como seu alvo:
a) Os parnasianos. b) Os naturalistas.
c) Os modernistas. d) Os realistas.
e) Os românticos.

Resolução

Mestres do Passado, ensaio de Mário de Andrade, ana-
lisa o estilo de vários poetas parnasianos e faz crítica
demolidora, considerando inadequados e ultrapassados
os textos de Bilac, Alberto de Oliveira e afins.

48 BBBB    (teste defeituoso)

Isso é aquilo

O fácil o fóssil
o míssil o físsil
a arte o enfarte
o ocre o canopo
a urna o farniente
a foice o fascículo
a lex o judex
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o maiô o avô
(…)

Carlos Drummond de Andrade. Lição de coisas.

Assinale a única alternativa INCORRETA em relação a
esse fragmento.
a) Apresenta predomínio de aliteração e rimas internas

internas.
b) Enfatiza aspectos intimistas.
c) Contém uma mensagem sintética.
d) Joga com a sonoridade das palavras.
e) Atende a uma proposta estética do Futurismo.

Resolução

O poema de Drummond, cuja primeira estrofe vem par-
cialmente transcrita no teste, corresponde ao que o
próprio poeta classificou como um “exercício lúdico”,
um jogo com as palavras, fundamentalmente constituí-
do de jogos paronomásticos (ou seja, trocadilhos), que
resultam no conjunto de efeitos sonoros, com alitera-
ções e rimas internas a que se referem as alternativas
a e d. A alternativa b é totalmente descabida, pois nada
há de “intimista” no texto – e isso sugere que esta seja
a resposta esperada pelo Examinador. Ocorre que é
descabido falar, a propósito deste texto, em “mensa-
gem sintética” (qual a mensagem? e por que não proli-
xa, tratando-se de um poema muito mais longo do que
o fragmento transcrito?) e em “proposta estética do
Futurismo” (qual proposta?). O Examinador parece não
ter-se dado conta da complexidade e da dificuldade de
interpretação do texto que escolheu e sobre o qual pro-
pôs um teste leviano e, a rigor, irrespondível. Mais um
teste a ser anulado.

49 EEEE
TEXTO 1 – “Ser valentão foi em algum tempo ofício no
Rio de Janeiro; havia homens que viviam disso: davam
pancada por dinheiro, e iam a qualquer parte armar de
propósito uma desordem, contanto que se lhes pagas-
se, fosse qual fosse o resultado.”

TEXTO 2 – “Mas a mantilha era o traje mais conve-
niente aos costumes da época; sendo as ações dos
outros o principal cuidado de quase todos, era muito
necessário ver sem ser visto. A mantilha para as mulhe-
res estava na razão das rótulas para as casas; eram o
observatório da vida alheia.”
Assinale a alternativa que diz respeito a aspectos dos
fragmentos acima, das Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida.
a) Predominância do sentimentalismo romântico.
b) Elementos que têm valor documental para o estudo

da vida da corte no tempo do Império.
c) Contraste entre o comportamento do protagonista e

as personagens populares.
d) Referência aos trajes como expressão da piedade e

do recato das mulheres.
e) Presença de tipos populares articulados à descrição

de costumes da cidade.
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Resolução

O romance de costumes Memórias de um Sargento de
Milícias aborda a vida popular no Rio de Janeiro à época
de Dom João VI. As personagens-tipo, como o barbei-
ro, a cigana, a parteira, o padre libertino, articulam-se
em torno da vida do protagonista, o anti-herói Leonardo,
e servem para apresentar os costumes da cidade no
“tempo do rei”. Na alternativa b é errada a referência a
“tempo do Império”, pois a ação se passa antes ainda
da independência do Brasil.

50 CCCC
MARIA (sorrindo) - Tu gosta de eu?
TIÃO - Ó dengosa, eu sem tu não era nada...
MARIA - Bobagem, namoradô como tu era...
TIÃO - Tudo passou!
MARIA - Pensa que eu não sei? Todas elas
miando: “Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra lá...”
(Abraçando-o.) Mas eu roubei ´ocê pra mim!
TIÃO - Todo eu!
MARIA (fazendo bico) - Fingido!
TIÃO - Palavra, dengosa!
MARIA - Sei tudo tintim por tintim. Quando ´ocê mora-
va na cidade era o garoto mais sapeca do Flamengo.
Namorava uma filhinha-de-papai que era vizinha dos
seus padrinhos e por causa dela levou uma bronca
deles. Viu como sei tudo?...

Gianfrancesco Guarnieri. Eles não usam black-tie.

Observe as seguintes afirmações a respeito desse frag-
mento.
1. No diálogo, as personagens utilizam modismos colo-

quiais.
2. A fala participa da caracterização das personagens.
3. Miando, no texto, tem sentido denotativo.
4. A linguagem do texto mostra a preocupação do autor

com a verossimilhança das personagens.
5. A linguagem e a temática caracterizam o teatro do

Romantismo.
Podemos dizer, a respeito dessas afirmações, que:
a) Estão corretas as afirmações 1, 2 e 3.
b) Estão corretas as afirmações 2, 3 e 4.
c) Estão corretas as afirmações 1, 2 e 4.
d) Estão corretas as afirmações 3, 4 e 5.
e) Estão corretas as afirmações 2, 4 e 5.

Resolução

A afirmação 3 erra ao indicar que miando está em sen-
tido denotativo. Na verdade, tal forma verbal não pode
ser entendida literalmente, pois se trata de metáfora
que aproxima o assédio de certas mulheres ao miado
de gatas. A asserção 5, por sua vez, falha ao vincular o
texto ao Romantismo. Na verdade, suas características
são típicas da literatura moderna. Todas as outras ana-
lisam adequadamente o trecho.
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51 DDDD
Sobre o autor Gianfrancesco Guarnieri, são válidas
todas as afirmações abaixo, EXCETO QUE:
a) Também construiu carreira de ator.
b) Participou, em São Paulo, do Teatro de Arena.
c) Figura entre os nomes do teatro brasileiro contem-

porâneo.
d) Uma de suas peças serviu de base para o filme bra-

sileiro Policarpo Quaresma.
e) Suas obras teatrais questionam a realidade brasileira.

Resolução

O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma é de
autoria de Lima Barreto, autor pré-modernista. Não se
entende por que os candidatos devam ter as informa-
ções, inclusive biográficas, a respeito de Gianfrancesco
Guarnieri que constam das demais alternativas. Teste
descabido e medíocre.

52 AAAA
CENA VII

(CARLOS, com hábito de noviço, entra assustado e
fecha a porta.)

EMÍLIA (Assustando-se) - Ah, quem é? Carlos!

CARLOS - Cala-te!

EMÍLIA - Meu Deus, o que tens, por que estás tão
assustado? O que foi?

CARLOS - Onde está minha tia, e o teu padrasto?

EMÍLIA - Lá em cima. Mas o que tens?

CARLOS - Fugi do convento, e aí vêm eles atrás de
mim.

EMÍLIA - Fugiste? E por que motivo?

CARLOS - Por que motivo? Pois faltam motivos para se
fugir de um convento? O último foi o jejum em que vivo
há sete dias... Vê como tenho esta barriga, vai a sumir-
se. Desde sexta-feira passada que não mastigo pedaço
que valha a pena.

EMÍLIA - Coitado!

CARLOS - Hoje, já não podendo, questionei com o dom
abade. Palavras puxam palavras; dize tu, direi eu, e por
fim de contas arrumei-lhe uma cabeçada, que o atirei
por esses ares.

EMÍLIA - O que fizeste, louco?
Martins Pena. O noviço.

Leia as afirmações abaixo, a propósito do texto:

1. A forma de tratamento revela familiaridade entre
Carlos e Emília.

2. O diálogo retrata uma cena de ciúme.

3. A peça O noviço pertence ao teatro realista.

4. Comparado com o texto das questões anteriores, de
G. Guarnieri, este revela situação e temática diferen-
tes.

5. O tom da cena sugere tratar-se de uma comédia.

Podemos dizer, a respeito das afirmações acima:
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a) Estão corretas as afirmações 1, 4 e 5.

b) Estão corretas as afirmações 1, 2 e 3.

c) Estão corretas as afirmações 1, 3 e 5.

d) Estão corretas as afirmações 3, 4 e 5.

e) Estão corretas as afirmações 1, 2 e 4.

Resolução

No trecho da cena VII de O Noviço, tomamos conheci-
mento das dificuldades que Carlos enfrenta para se
adaptar à rigidez da vida no convento, o que invalida a
afirmação 2. Além disso, deve-se lembrar que O Noviço
é uma das obras mais importantes do teatro romântico
brasileiro, o que torna incorreto o que se afirma em 3.

53 DDDD
O texto de Martins Pena esboça um conflito gerado
pela falta de vocação sacerdotal. Outras obras focaliza-
ram mais particularmente a questão do celibato clerical.
Assinale a alternativa em que aparecem duas obras que
tratam dessa questão.
a) O crime do padre Amaro, de Eça de Queirós, e O

mulato, de Aluízio de Azevedo.
b) Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco, e

Quincas Borba, de Machado de Assis.
c) Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade, e São

Bernardo, de Graciliano Ramos.
d) Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano e O

seminarista, de Bernardo Guimarães.
e) Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo, e Frei

Luís de Sousa, de Almeida Garrett.

Resolução

As obras românticas referidas na alternativa d focalizam
o conflito entre o amor do padre e o voto de celibato
clerical. Os padres Eugênio (O Seminarista) e Eurico
(Eurico, o presbítero) vivenciam tragicamente esse con-
flito. Eurico prefere morrer a quebrar o voto de celibato,
Eugênio praticamente enlouquece após romper a casti-
dade. Neste teste descabido, o Examinador exige que
o candidato conheça um conjunto de romances de valor
muito desigual, cuja leitura ou estudo não consta de
nenhuma lista de requisitos para este vestibular da
FGV.

54 BBBB
A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um
casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer
os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísi-
ca e aflautada, de mulher, cantar em falsete a “gentil
Carolina era bela”, doutro lado da praça, uma preta
velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo,
seboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de
moscas, apregoava em tom muito arrastado e melan-
cólico: “Fígado, rins e coração!” Era uma vendedeira de
fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas
pelo costume de cavalgar as ilhargas maternas, as
cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ven-
trezinhos amarelentos e crescidos, corriam e guincha-
vam, empinando papagaios de papel. Um ou outro bran-
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co, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua,
suando, vermelho, afogueado, à sombra de um enorme
chapéu-de-sol. Os cães, estendidos pelas calçadas,
tinham uivos que pareciam gemidos humanos, movi-
mentos irascíveis, mordiam o ar, querendo morder os
mosquitos.

Aluízio de Azevedo. O mulato.

Algumas características do texto acima, como preocu-
pação com a observação e a análise crua da realidade,
o esmero ao configurar para o leitor a miserabilidade do
quadro físico e humano de uma cidade pobre, levaram
estudiosos a classificá-lo como iniciador, entre nós, do
movimento literário denominado:
a) Arcadismo. b) Naturalismo.
c) Simbolismo. d) Romantismo.
e) Classicismo.

Resolução

Nesse teste extremamente fácil, usou-se um longo
fragmento de O Mulato, de Aluísio Azevedo (e não
Aluízio de Azevedo, como está na prova), para que o
candidato identificasse o texto apresentado como per-
tencente ao Naturalismo. É de lamentar, entretanto, a
pobreza e a ineficiência da questão, pois, além de bas-
tar o nome do autor para se chegar à resposta correta,
o texto acabou por se tornar inútil, já que o caput do
teste sintetizou as características de tal estilo literário
presentes no excerto.

55 CCCC
Marianinha achou um dia na cesta de costura um

pedaço de fita azul. Era naturalmente resto de algum
cinto ou coisa que o valha. Lembrou-se de bordar na fita
dois nomes: Marianinha e Gustavo.

Gustavo! (interrompe neste ponto o leitor) mas por
que Gustavo e não Alfredo, Benedito, ou simplesmente
Damião?

Por uma razão muito clara e singela, leitor ignaro:
porque o namorado de Marianinha não se chamava
Alfredo, nem Benedito, nem Damião, mas Gustavo;
não Gustavo somente, mas Gustavo da Silveira, rapaz
de vinte e sete anos, moreno, cabelo preto, olhos idem,
bacharel, aspirante a juiz municipal, tendo sobre todas
estas qualidades a de possuir umas oitenta apólices da
dívida pública.

Amavam-se estas duas criaturas, se assim se pode
dizer, de um capricho começado num baile e não sei se
destinado a morrer numa corrida. A verdade é que, no
curto espaço de três meses, haviam já trocado cin-
qüenta cartas, todas cheias de protestos de amor até à
morte. Gustavo dizia-lhe mais de uma vez que ela era o
anjo com que ele sonhara durante toda a vida, e ela retri-
buía-lhe esta fineza dizendo a mesma coisa, mas com
estilo diferente, sendo o mais espantoso deste caso que
ele nem ela haviam sonhado com nenhum anjo.
Acrescentarei até que o jovem Gustavo havia já feito a
mesma revelação a quatro namoradas, o que diminui a
sinceridade da que fazia agora à quinta. Excluídas, porém,
estas e outras flores de retórica, a verdade é que eles
pareciam gostar um do outro, e se quiserem saber mais
alguma coisa, leiam a novela para diante.
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Machado de Assis. História de uma fita.

Desse trecho, pode-se dizer que:

1. O texto é reflexivo e difuso.

2. O caráter das personagens é idealizado.

3. Desprendimento e abnegação caracterizam Maria-
ninha e Gustavo.

4. As personagens apresentam o perfil típico da classe
média urbana.

5. O narrador estabelece contatos estimulantes com o
leitor.

São corretas as afirmações contidas em:
a) 1 e 2. b) 2 e 3. c) 4 e 5.
d) 3 e 4. e) 1 e 4.

Resolução

O fragmento contém características que marcaram a
produção ficcional de Machado de Assis, sobretudo na
sua chamada segunda fase. Apresenta personagens
desidealizadas, extraídas do contexto urbano, e contém
metalinguagem, na forma dos diálogos do narrador com
o leitor. Alguns desses elementos encontram-se em 4
e 5, embora, em 4, seja descabido falar “perfil típico”
(por que “típico”?) e “classe média” (Gustavo parece
ser rico). O conteúdo das afirmações “corretas” parece
provir, não propriamente do texto apresentado, mas
sim de lugares-comuns repetidos à saciedade a respei-
to da obra machadiana.

56 AAAA
Ainda sobre o fragmento de Machado de Assis, da
questão anterior, é correto afirmar que nele estão pre-
sentes exemplos da ironia característica do autor nos
parágrafos:
a) 3 e 4. b) 1 e 2. c) 2 e 3.
d) 1 e 3. e) 2 e 4.

Resolução

O problema deste teste é chamar ironia àquilo que
melhor se designaria como humor. Feita a ressalva,
admita-se que, embora todo o texto seja pontuado de
humor, este é mais evidente nos parágrafos 3 e 4.

57 BBBB
E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos cresci-
dos até aos ombros, barba inculta e longa; face esca-
veirada; olhar fulgurante; monstruoso, dentro de um
hábito azul de brim americano; abordoado ao clássico
bastão em que se apóia o passo tardo dos peregrinos...

Euclides da Cunha. Os sertões.

Nesse fragmento, o autor dá início à descrição física de:
a) Riobaldo. b) Antônio Conselheiro.
c) Padre Cícero. d) Lampião.
e) Antônio Beatinho.

Resolução

O fragmento, extraído de Os Sertões, de Euclides da
Cunha, descreve a figura de Antônio Conselheiro como
“o anacoreta sombrio” de “barba inculta e longa”,
“dentro de um hábito azul de brim americano” e sem-
pre apoiado “ao clássico bastão”, características mar-
cantes da personagem histórica da célebre guerra de
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Canudos.

58 CCCC
TEXTO 1
ASTROLOGIA
BARBARA ABRAMO ba@folhasp.com.br
LEÃO (22 jul. a 22 ago.) Como a Lua nova de hoje ocor-
re em seu signo, a melhor maneira de aproveitar as
ondas de criatividade é abrir-se para receber o que o
céu enviar como presságio e intuição. Retire-se da con-
fusão na hora em que ela ocorrer e sinta. Depois anote
tudo e confira nas próximas semanas.
TEXTO 2
O Jardim Japonês traz lagos com carpas coloridas, pon-
tes de madeira, jardins de pedra e bonsais, além de
uma casa de chá. Fica aberto todos os dias, das 10h às
18h, e a entrada custa 3 pesos para adultos e 1 peso
para crianças entre 6 e 10 anos.

FOLHA DE S. PAULO, 15/8/04, p. E11 (Ilustrada).

Quanto às funções da linguagem e sua relação com os
elementos que compõem o ato da comunicação, é cor-
reto afirmar que, nos textos acima, predomina:
a) A função emotiva.
b) A função poética.
c) No texto 1, a função conativa; no texto 2, a função

referencial.
d) No texto 1, a função fática; no texto 2, a função poé-

tica.
e) No texto 1, a função metalingüística; no texto 2, a

função emotiva.

Resolução

Infelizmente, têm sido comuns em vestibulares atuais
questões que abordam de forma banalizada a impor-
tante teoria sobre funções da linguagem, formulada
pelo lingüista Roman Jakobson. É uma das grandes teo-
rias da lingüística moderna, que os manuais escolares
e, agora, exames vestibulares têm  vulgarizado. De
qualquer forma, a função conativa – aquela voltada para
o receptor ou 2ª pessoa do discurso – constata-se no
texto 1 pela presença do imperativo verbal (“retire-se”
e “anote”) e a função referencial – aquela voltada para
o contexto que condiciona o ato de comunicação – per-
cebe-se no texto 2 pelas informações detalhadas sobre
o “Jardim Japonês”.

59 EEEE
Vai passar
Nessa avenida um samba popular
Cada paralelepípedo
Da velha cidade
Essa noite vai
Se arrepiar
Ao lembrar
Que aqui passaram sambas imortais
(...)
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Francis Hime e Chico Buarque.

Nesses versos iniciais do samba Vai passar, é possível
identificar duas figuras de estilo. Assinale a alternativa
correta.
a) Metáfora e anáfora.
b) Ironia e hipérbole.
c) Gradação e eufemismo.
d) Antítese e anacoluto.
e) Prosopopéia e metonímia.

Resolução

No fragmento do samba de Francis Hime e Chico
Buarque, ocorre prosopopéia (personificação) em “Vai
passar / nessa avenida um samba popular” e também
em “cada paralelepípedo …vai se arrepiar / ao lem-
brar”. Encontra-se metonímia (parte pelo todo) na rela-
ção entre “samba” e o conjunto de cantores e dançari-
nos (a “Escola de Samba”) que vão passar pela aveni-
da.

60 AAAA
Jorge envolvia-a em delicadezas de amante, ajoelhava-
se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre de
bom humor, com muita graça; mas nas coisas da sua
profissão ou do seu brio, tinha severidades exageradas,
e punha então nas palavras, nos modos uma solenida-
de carrancuda. Uma amiga dela romanesca, que via em
tudo dramas, tinha-lhe dito: é homem para te dar uma
punhalada. Ela, que não conhecia ainda o temperamen-
to plácido de Jorge, acreditou, e isso mesmo criou uma
exaltação no seu amor por ele.

Eça de Queirós. O primo Basílio.

No fragmento, Luísa reconhece certas características
de Jorge que se confirmam no curso do romance,
EXCETO UMA, que é:
a) A extrema violência.
b) A delicadeza no trato.
c) O bom humor.
d) O rigor profissional.
e) O temperamento tranqüilo.

Resolução

Jorge é uma personagem pouco presente em O Primo
Basílio. É um engenheiro, típico pequeno burguês, inca-
paz de grandes exageros. Mesmo ao tomar conheci-
mento do adultério da esposa, perdoou Luísa e cuidou
da mulher durante sua enfermidade, de maneira desve-
lada, até a morte.

HHHHIIIISSSSTTTTÓÓÓÓRRRRIIIIAAAA

61 CCCC
Com a chamada Partilha de Verdun, de 843, o império
de Carlos Magno foi dividido entre seus três netos:
Lotário, Carlos e Luís. A esse respeito podemos afir-
mar:
a) Nesse acordo preservava-se a unidade político-ins-
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titucional, uma das características do sistema feu-
dal em processo de estruturação.

b) A partilha marca o início do processo de síntese
romano-germânico, que redundaria no aparecimen-
to de diversos pequenos reinos durante a Alta
Idade Média.

c) O resultado é o esboço da futura divisão européia,
uma vez que os domínios de Carlos e Luís darão ori-
gem aos reinos francês e germânico respectiva-
mente.

d) Nesse momento consagra-se a divisão da cristan-
dade, em razão da aproximação de Lotário e Carlos
com o papado e de Luís com o patriarcado de
Constantinopla.

e) O Tratado de Verdun marcou o fim dos conflitos
entre os poderes seculares e eclesiásticos, verifi-
cado desde o início da Idade Média.

Resolução

O Tratado (ou Acordo) de Verdun dividiu o Império Caro-
língio entre os três netos de Carlos Magno. Entretanto,
a porção atribuída a Lotário (e por isso chamada
Lotaríngia) não teve vida longa. Conseqüentemente, os
Reinos Francês e Germânico subsistiram como Es-
tados europeus até os dias de hoje.

62 AAAA
“Durante muito tempo, pensou-se que a Festa dos
Loucos, celebrada na altura da festa dos Santos-Ino-
centes (28 de Dezembro) e da Circuncisão (1º de janei-
ro), não era mais do que uma sobrevivência das festas
pagãs do solstício de Inverno e das calendas de janeiro
(...) Na realidade, a Festa dos Loucos aparece apenas
no século XII e num contexto urbano completamente
novo (...) Quaisquer que sejam as tradições antigas que
presidiram ao seu nascimento, o Carnaval é, como a
Festa dos Loucos, uma inovação da cidade medieval.”
(SCHMITT. Jean-Claude. História das Superstições. Trad. Mira-Sintra-

Mem Martins, Europa-América, 1997. p. 158)

A respeito da cultura urbana medieval podemos afir-
mar:
a) Manifestou-se também nas festas que foram in-

tegradas ao calendário anual, orientado pelas pers-
pectivas do tempo clerical.

b) Desenvolveu-se paralelamente à cultura religiosa
oficial e manteve-se completamente independente
dos poderes clericais e seculares.

c) Realizou uma profunda mudança de compor-
tamento e mentalidade, ao eliminar a Quaresma e
ao instituir festas marcadas por divertimentos e
excessos.

d) Floresceu durante a Alta Idade Média e declinou a
partir do ano mil, quando se verificou uma aguda
retração dos núcleos urbanos.

e) Foi duramente reprimida pelos poderes senhoriais
e eclesiásticos que se mostraram capazes de banir
as manifestações culturais de origem pagã.

Resolução

Tendo em vista a grande influência da Igreja sobre a
sociedade medieval, é correto inferir que a cultura
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popular e suas festividades tenham sido incorporadas
ao calendário anual com o beneplácito eclesiástico.

63 EEEE
“... As eleições de 1900 para a Câmara Federal e o
terço do Senado confirmam o benefício desta política
em favor das oligarquias que estão no poder. (...) Este
sistema de apoio às oligarquias vai significar a per-
manência daquelas que estão no poder. (...) As oposi-
ções oligárquicas agora não podem mais ter esperança
de uma vitória legal, e às vezes, nem mesmo de um
bom êxito revolucionário.”

(CARONE. Edgard. A República Velha. 166 edição. São Paulo: Difel.

pp. 193-194).

O autor se refere:
a) À política da conciliação.
b) Ao Encilhamento.
c) À República da Espada.
d) À promulgação da nova constituição republicana.
e) À política dos governadores.

Resolução

A questão refere-se ao período da República Velha
cujas bases de sustentação eram a política do café-
com-leite, a política dos governadores e o coronelismo.

64 DDDD
A respeito do salazarismo, estabelecido em Portugal
entre 1933 e 1974, é correto afirmar:
a) Foi inspirado no modelo soviético e apresentava -se

como um regime socialista, nacionalista e au-
toritário.

b) Preservou a monarquia portuguesa, mas estabele-
ceu um governo autoritário sob o comando de An-
tônio de Oliveira Salazar.

c) Tratava-se de um regime parlamentarista estabe-
lecido por Antônio de Oliveira Salazar após a Revo-
lução dos Cravos.

d) Tratava-se de um regime autoritário que impedia a
livre organização partidária e era orientado por uma
doutrina nacionalista.

e) Instaurou a República, manteve o catolicismo como
religião oficial e adotou uma política de aproxima-
ção com os setores oposicionistas.

Resolução

A alternativa caracteriza o salazarismo como um regime
totalitário de direita – isto é, vinculado ao fascismo, que
tinha no nacionalismo um  de seus principais aspectos
ideológicos.

65 AAAA
Em 21 janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado em
Paris. Chegava ao fim a monarquia francesa e iniciava-
se um novo período na história da França. Em meio a
um contexto de fortes turbulências, rebentaram revol-
tas internas e guerras externas. Sobre esse contexto,
pode-se afirmar que:
a) Em junho do mesmo ano, os jacobinos, coman-
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dados por Robespierre, assumiram o poder na
França, inaugurando o período da Convenção jaco-
bina, considerado o mais popular e radical de toda
a Revolução.

b) Foi marcado pela guerra civil, em que partidários do
rei e da república se enfrentaram, com a vitória dos
primeiros, que impuseram uma ditadura ao país,
sob o comando de Marat e dos girondinos.

c) A morte do rei desencadeou a revolta de toda a
nobreza européia e da Igreja Católica, levando à for-
mação de um exército multinacional – a Primeira
Coligação – contra a França. Em menos de um ano,
o exército francês, debilitado pelas baixas, rendeu-
se e a monarquia foi restaurada.

d) Em meio aos combates externos, destacou-se a
figura do general Napoleão Bonaparte que, am-
parado pelos girondinos, venceu os opositores
externos e internos e tornou-se Imperador dos fran-
ceses, em 1795, colocando um ponto final no pro-
cesso revolucionário francês.

e) A guerra civil e a guerra externa geraram uma crise
sem precedentes: lavouras arruinadas, inflação,
desabastecimento. A crise só foi superada com a
Restauraçao da monarquia em 1795 e com a subor-
dinação definitiva da França às demais potências
européias.

Resolução

O contexto caracteriza a Revolução Francesa em sua
fase popular, na qual os jacobinos ou montanheses, sob
a liderança de Robespierre, implantaram o “Terror” —
ditadura radical marcada por medidas voltadas para os
interesses das camadas populares.
Obs.: A Monarquia Francesa não “chegou ao fim” com
a execução de Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, mas
quatro meses antes, quando a recém-instalada Conven-
ção proclamou a República (20 de setembro de 1792).

66 DDDD
Eram características da doutrina defendida pela Ação
Integralista Brasileira:
a) Defesa da ditadura do proletariado e combate à

democracia.
b) Liberalismo econômico e autoritarismo político.
c) Liberdade de expressão e defesa da reforma agrá-

ria.
d) Concepção corporativista de sociedade e ideologia

nacionalista.
e) Ateísmo e perspectiva totalitária.

Resolução

A AIB (Ação Integralista Brasileira) surgiu em outubro
de 1932 e era liderada por Plínio Salgado, que defendia
a existência de um Estado forte, o nacionalismo e uma
concepção corporativa da sociedade.

67 EEEE
“Hoje sabemos que Stalin foi a principal vítima dessa
falta de realismo, recusando-se obstinada e siste-
maticamente a aceitar a acumulação de provas detalha-
das e absolutamente confiáveis do plano de Hitler de
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atacar a União Soviética, mesmo depois que os ale-
mães já haviam cruzado suas fronteiras.”
(Hobsbawm, Eric. Tempos Interessantes. São Paulo: Cia das Letras,

2002. p. 186)

A “falta de realismo” de Stalin, a que se refere
Hobsbawm, estava ancorada:
a) Na crença de que os governos dos EUA e da

Inglaterra não haviam atacado a URSS porque esta
se colocara ao lado dos nazistas no conflito.

b) Na crença que Stalin tinha na identificação entre as
ideologias socialista e nacional-socialista,

c) Na certeza de que Hitler não arriscaria uma invasão
à URSS devido à superioridade bélica evidente do
Exército Vermelho.

d) Na suposição de que o objetivo de Hitler era des-
truir as potências capitalistas para depois, com a
URSS, construir uma Europa socialista.

e) Na existência de um pacto de não-agressão entre a
Alemanha e a URSS, assinado em 1939.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão. O Pacto Germano-
Soviético (ou Molotov-Ribbentrop), de agosto de 1939,
realmente estabelecia um acordo de não-agressão por
cinco anos entre a URSS e o III Reich. E, conforme nota
Hobsbawm, Stalin não esperava o ataque alemão quan-
do ele ocorreu. Mas daí a aceitar que o descon-
fiadíssimo e astuto ditador soviético confiasse na pala-
vra de Hitler (tão desrespeitador de tratados como o
próprio Stalin) é uma afirmação no mínimo temerária.
Os motivos de seu erro de avaliação devem ter sido de
caráter estratégico e geopolítico.

68 CCCC
“Que obra-prima é o homem! Como é nobre em sua
razão! Como é infinito em faculdades! Em forma e
movimentos, como é expressivo e maravilhoso! Nas
ações, como se parece com um anjo!
Na inteligência, como se parece com um deus! A mara-
vilha do mundo! O padrão de todos os seres criados!”

Hamlet, William Shakespeare, trad., São Paulo: 

Martin Claret, 2002, p.47.

Nesse trecho do Hamlet de William Shakespeare pode-
mos identificar algumas características:
a) Do Catolicismo, com a afirmação da arte como um

ofício religioso.
b) Do Protestantismo, com a perspectiva da infalibili-

dade dos escritos bíblicos.
c) Do Renascimento, com a valorização do homem

como o centro ou a medida do Universo.
d) Do Hedonismo, com a identificação da beleza

como uma manifestação do espírito divino.
e) Do Teocentrismo, com a negação da influência do

classicismo grecoromano.

Resolução

O Renascimento Cultural ocorre na fase de transição do
mundo feudal, marcado pelo dogmatismo, pelo misti-
cismo e pelo teocentrismo, para o mundo moderno,
que valorizava o antropocentrismo, o racionalismo e o
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passado clássico ou greco-romano. Logo, a idéia central
de Shakespeare é a valorização do homem.

69 BBBB
Sobre a participação do Brasil na guerra contra Oribe e
Rosas, em 1851-1852, é correto afirmar:
a) O Brasil aliou-se aos governos argentino e uruguaio

contra o Paraguai.
b) A intervenção brasileira tinha em vista os interes-

ses dos estancieiros gaúchos.
c) O Brasil entrou na guerra para defender os interes-

ses imperialistas britânicos.
d) Os aliados do Brasil foram Buenos Aires, Paraguai,

Entre-Rios e Corrientes.
e) A intervenção brasileira visava garantir a estabili-

dade do Vice-Reino do Prata.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão, pois a intervenção
brasileira no Prata, em 1851-52, tinha um alcance muito
maior do que meramente impedir ataques dos “blan-
cos” uruguaios a estâncias (fazendas de gado) no Rio
Grande do Sul – até porque, naquele momento, os
esforços dos “blancos” se concentravam no cerco de
Montevidéu, que já durava nove anos. O que o Brasil
realmente pretendia era assegurar a sobrevivência do
governo “colorado” do Uruguai e, na seqüência, derru-
bar o ditador argentino Rosas. Este almejava recons-
tituir o território do antigo vice-reino do Prata, pondo em
risco interesses brasileiros na região.

70 AAAA
Sobre o processo de unificação da Itália e seus desdo-
bramentos, é correto afirmar que:
a) O processo de unificação levou ao agravamento

das tensões no campo, principalmente na parte sul
da península, o que provocou uma intensa onda
migratória de camponeses miseráveis para outras
partes da Europa e para a América.

b) A partir das divisões estabelecidas pelo Congresso
de Viena, no início do século XIX, as lutas pela uni-
ficação foram refreadas pela presença de tropas
alemãs nos territórios da península.

c) Nas lutas pela unificação, destacaram-se as lideran-
ças do conde Cavour, pelos republicanos, e de
Giuseppe Garibaldi, pelos monarquistas, este últi-
mo conhecido dos brasileiros por sua participação
na Guerra dos Farrapos.

d) Apesar de a unificação ter-se dado em 1871, ques-
tões com a Igreja Católica e com a Áustria se man-
tiveram até o século XX. No caso da Igreja, a ques-
tão só foi solucionada após a Segunda Guerra
Mundial, com a derrota do fascismo.

e) Norte e sul da península tinham propostas diferen-
tes para a construção do novo país. Sob o coman-
do de Garibaldi, os italianos do norte conseguiram
impor o modelo republicano ao novo país.

Resolução

A unificação da Itália colocou o Sul agrário e retrógrado
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sob o domínio de uma monarquia de procedência nor-
tista, industrializante e capitalista. Essa situação agra-
vou as condições socioeconômicas já difíceis nas áreas
meridionais, que sofreram uma expressiva perda de
seu papel político. Daí a formação de uma grande cor-
rente migratória do Mezzogiorno para a América.

71 BBBB
“Caros camaradas, soldados, marinheiros e trabalha-
dores, tenho o prazer de congratulá-los pela vitória da
revolução russa, saudá-los como a vanguarda do exér-
cito proletário internacional (...) A guerra do banditismo
imperialista é o começo da guerra civil na Europa. (...).
Na Alemanha, tudo já está fermentando! Não hoje, mas
amanhã, qualquer dia, pode ocorrer o colapso geral do
capitalismo europeu. A revolução russa que vocês rea-
lizaram deu o golpe inicial e inaugurou uma nova era.
(...). Viva a Revolução Social
Internacional!”

(Discurso de Lenin em 16 de abril de 1917, 

citado em Wilson, E., Rumo à estação Finlândia. São Paulo: Cia. Das
Letras, 1986. pg. 441)

Assinale a alternativa que melhor apresenta a temática
central do discurso de Lenin:
a) O apelo à manutenção da ordem interna em meio

ao processo revolucionário bolchevique.
b) A defesa da união de russos e alemães contra os

imperialistas, na Primeira Guerra Mundial.
c) a defesa da permanência russa na Primeira Guerra

Mundial como fator necessário à desestabilização
do capitalismo internacional.

d) O triunfo da revolução menchevique na Rússia co-
mo o primeiro passo para a revolução socialista
mundial.

e) A comemoração por conta da derrocada do sistema
capitalista internacional, com o fim da Primeira
Guerra Mundial.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão.
Supondo que a Alemanha também em breve enve-
redaria pelo caminho da revolução, Lenin previa em seu
discurso que os socialistas russos e alemães se alia-
riam para derrubar o capitalismo na Europa. Entretanto,
essa previsão de Lenin não chegou a se concretizar.
Por outro lado, não se deve descartar a alternativa d,
pois constitui um erro comum – inclusive entre os exa-
minadores – considerar que a primeira fase da
Revolução Russa foi liderada pelos mencheviques. Ora,
em abril de 1917, o governo provisório revolucionário
russo estava sob a chefia do príncipe LVOV (um consti-
tucional democrata/partido moderado burguês), sucedi-
do depois pelo advogado Kerensky (um socialrevo-
lucionário, mas em hipótese alguma menchevique).
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72 BBBB
O sucesso da imigração na década de 1880, como fór-
mula para substituir os escravos nas fazendas de café,
foi resultado:
a) Da Lei de Terras, que tornava acessível a terra aos

estrangeiros pobres.
b) Do financiamento da entrada de contingentes de

imigrantes pelo governo.
c) Da industrialização do país, que abria novas pers-

pectivas de empregos.
d) das colônias de parceria, introduzidas pelo senador

Vergueiro em 1882.
e) Da crise econômica nos EUA, que estimulou a emi-

gração para o Brasil.

Resolução

Trata-se da imigração de italianos, subsidiada principal-
mente pelo governo imperial, muito mais para propor-
cionar trabalhadores às novas fazendas de café do Oes-
te Paulista do que para substituir a mão-de-obra escra-
va — remanescente quase exclusivamente no Vale do
Paraíba.

73 CCCC
“Gostaria muito de ver no testamento de Adão a pas-
sagem em que ele divide o Novo Mundo entre meus
irmãos, o Imperador Carlos V e o rei de Portugal.”
Esta frase, proferida pelo rei francês Francisco I em
1540, reflete:
a) O descontentamento da França com relação aos

acordos firmados entre Portugal e Inglaterra acerca
do tráfico de escravos africanos.

b) A ironia do governo francês com respeito às inves-
tidas das potências européias, por ocasião da cha-
mada partilha da África.

c) O questionamento do apoio dado pelo poder ponti-
fício aos acordos celebrados entre as Coroas ibéri-
cas.

d) O inconformismo com o monopólio comercial esta-
belecido pelos portugueses com relação ao comér-
cio de especiarias orientais.

e) A aceitação da hegemonia portuguesa com respei-
to às chamadas viagens ultramarinas.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão. A versão usual do
comentário de Francisco I é “Gostaria muito de ver o
testamento de nosso pai Adão que dividiu o mundo

entre meus irmãos de Portugal e Espanha”. Neste
caso, Adão é considerado, ironicamente, como a única
autoridade legítima (na qualidade de “pai”) para dividir
o mundo entre seus sucessores (os reis europeus).
Ora, os Tratados de Tordesilhas (1494) e Saragoça
(1529) dividiram o mundo (América e Índias, respecti-
vamente) entre os reis de Portugal e de Espanha. O
“apoio dado pelo poder pontifício” à partilha das terras
descobertas entre Portugal e Espanha encerrou-se com
a Bula “Inter Coetera” (1493).
Obs.: Carlos V era imperador germânico; como rei de
Espanha, seu nome era Carlos I.
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74 EEEE
“... Os moradores desta Costa do Brasil todos têm ter-
ras de Sesmarias dadas e repartidas pelos Capitães da
terra, e a primeira cousa que pretendem alcançar, são
os escravos para lhes fazerem e grangearem suas
roças e fazendas, porque sem eles não se podem sus-
tentar na terra: e uma das cousas porque o Brasil não
floresce muito mais, é pelos escravos que se levanta-
ram e fugiram para suas terras e fogem cada dia: e se
estes índios não fossem tão fugitivos e mudáveis, não
tivera comparação a riqueza do Brasil.”

(GANDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da Terra do Brasil.

História da Província de Santa Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980, p.
42)

Sobre o trabalho no Brasil, no período colonial, pode-
mos afirmar:
a) Era executado por portugueses pobres que podiam

obter terras à vontade e assim desenvolver a eco-
nomia familiar baseada na pequena propriedade.

b) Foi realizado exclusivamente por negros africanos
escravizados, uma vez que os índios resistiram à
escravidão e fugiam para o interior da América
Portuguesa.

c) Desenvolveu-se o sistema de produção missioná-
rio, baseado na exploração da mão-de-obra indígena
que impediu a escravização dos povos indígenas.

d) Foi realizado principalmente por degredados portu-
gueses, que eram obrigados a trabalhar em lati-
fúndios pertencentes à Coroa portuguesa.

e) Era visto como uma atividade desonrosa para os
brancos e destinada, sobretudo, aos nativos e aos
negros africanos escravizados.

Resolução

A concepção sobre o trabalho braçal que prevaleceu no
Brasil durante o período colonial era medieval, que o
considerava desonroso.
Inicialmente, a colonização utilizou o trabalho escravo
índio e, posteriormente, Portugal estimulou o uso do
escravo africano, devido à alta lucratividade do tráfico
negreiro para a Metrópole.

75 EEEE
O código eleitoral de 1932 significou um avanço impor-
tante em termos de exercício da democracia no Brasil.
Entre as medidas nele consagradas estavam:
a) Direito de voto para maiores de 18 anos, direito de

voto para os analfabetos, direito de voto para as
mulheres.

b) Introdução do voto secreto, direito de voto para
maiores de 18 anos, direito de voto para analfa-
betos.

c) Criação da justiça eleitoral, voto censitário, direito
de voto para maiores de 18 anos.

d) Voto censitário, direito de voto para analfabetos, in-
trodução do voto secreto.

e) Introdução do voto secreto, criação da justiça elei-
toral, direito de voto para as mulheres.

Resolução

Na República Velha (1889-1930), prevaleceu o voto
aberto, masculino e para alfabetizados. Os costumes
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eleitorais eram marcados pelas fraudes, desvios e des-
mandos.
A Revolução de 1930 prometia acabar com todos esses
vícios. No Código Eleitoral de 1932, o avanço demo-
crático pôde ser observado na introdução do voto se-
creto, extensivo às mulheres e a criação da justiça elei-
toral.
O direito de voto aos analfabetos só foi concedido pela
Constitução de 1988, durante a Nova República.

GGGGEEEEOOOOGGGGRRRRAAAAFFFF IIIIAAAA

76 AAAA
Analisando a imagem (adaptada) do satélite TM-LAND-
SAT-5 obtida em 20/08/1997, podemos observar que,
exatamente na região de maior concentração urbano-
industrial do país, que abrange as regiões metro-
politanas de São Paulo (RMSP) e da Baixada Santista
(RMBS), existem os mais importantes remanescentes
de Mata Atlântica. Observa-se, também que, a despei-
to da pujança econômica do porto de Santos e da
RMSP, as manchas urbanas não se conurbaram.

Escolha o enunciado que melhor poderia explicar o con-
texto descrito:
a) A escarpa tectônica, mais conhecida como Serra do

Mar, que separa as duas regiões, representou um
obstáculo à conurbação, favorecendo, assim, a pre-
servação da Mata Atlântica.

b) A conurbação não ocorreu, pois, historicamente, os
desenvolvimentos da RMSP e da RMBS ocorrem de
forma paralela, com fraca integração.

c) A preservação da Mata Atlântica é decorrente do alto
nível de conscientização ambiental, característico das
regiões economicamente mais desenvolvidas.

d) O sistema viário que integra as duas regiões não é
suficientemente desenvolvido, o que impossibilitou a
conurbação.

e) A valorização imobiliária ao longo das áreas costeiras
foi determinante para gerar desinteresse pela inte-
gração econômica das duas regiões.

Resolução

A acentuada declividade da escarpa do Planalto Oriental
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é fator natural que limitou a expansão do processo de
conurbação que poderia unir as regiões metropolitanas
de São Paulo e da Baixada Santista, o que resultaria na
formação de uma megalópole.

77 BBBB
As imagens de satélite têm se desenvolvido acelerada-
mente e seu nível de resolução já alcançou a escala
centimétrica, chegando a assemelhar-se a fotos aéreas,
a exemplo desta adaptação da imagem do Parque
Ibirapuera, obtida pelo satélite QuickBird (03/03/2002).

O Brasil, embora ainda não produza imagens como
essa, já entrou para o seleto grupo de países que dis-
põem de tecnologia espacial, através do programa
CBERS (Cino-Brazilian Earth Resources Sattelite), que o
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desen-
volve em parceria com a China.
Assinale a alternativa que indica a atividade menos fa-
vorecida pelo uso de imagens de satélite, atualmente.
a) Monitoramento de desmatamentos e queimadas.
b) Monitoramento de trânsito para subsidiar sistemas

de rodízio de veículos.
c) Monitoramento de processos erosivos e assorea-

mento de rios e lagos.
d) Monitoramento da expansão urbana para efeito de

planejamento.
e) Monitoramento de processos climáticos para efeito

de previsão do tempo.

Resolução

O programa CBERS não permite imagens diárias, nem
tomadas de imagens em diferentes momentos do dia,
o que teria utilização restrita para o controle de trânsi-
to.

78 CCCC
O Brasil tem cerca de 90% de seu território sob clima
tropical úmido, com estação chuvosa de outubro a
março. Durante esse período, as áreas metropolitanas
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costumam apresentar problemas de enchentes que
causam grandes transtornos à população. Isso ocorre,
principalmente, em virtude de:
a) Aumento periódico do índice pluviométrico decor-

rente do fenômeno El Niño.
b) Barragens construídas ao longo dos rios que banham

essas áreas.
c) Má organização do espaço urbano com ocupação ina-

dequada de áreas de várzeas.
d) Poluição atmosférica muito acentuada, associada à

inversão térmica.
e) Deslizamentos de encostas decorrentes da ocupa-

ção inadequada das vertentes.

Resolução

O crescimento desordenado das regiões metropolita-
nas do Brasil resultou em inúmeros problemas, a exem-
plo das enchentes na Grande São Paulo.
Além da ocupação irregular das várzeas, áreas onde
naturalmente há inundações, podemos destacar
outros, como a impermeabilização dos solos e o asso-
reamento dos rios.
No primeiro caso, a cobertura de extensas áreas com
diferentes tipos de materiais diminui a absorção da
água, ao mesmo tempo em que acelera o escoamento
até os rios. Tal fenômeno explica a incapacidade dos
rios em suportar toda a água em pouco tempo, o que
provoca inundações nas várzeas.
O assoreamento dos rios, ou seja, o preenchimento de
suas calhas com sedimentos resultantes do processo
erosivo, também reduz a capacidade de carga dos rios
e, conseqüentemente, em transbordamentos.

79 DDDD
Analise o perfil esquemático do relevo paulista e esco-
lha a resposta que, ao mesmo tempo, identifique a uni-
dade de relevo e o problema ambiental que mais a
caracteriza, dados seus aspectos paisagísticos e a des-
peito das intervenções humanas.

a) 1-Planalto sedimentar / voçorocas;
2-Depressão periférica / deslizamento de encostas;
3-Planalto cristalino arqueado / inundações. 

b) 1-Planalto orogênico / deslizamentos de encosta;
2-Planície fluvial / inundações;
3-Planalto sedimentar / voçorocas. 

c) 1-Planalto cristalino arqueado / inundações;
2-Planície flúvio-lacustre / deslizamentos de encosta;
3-Planície sedimentar / contaminação de aqüíferos.

d) 1-Planalto sedimentar / voçorocas;
2-Depressão periférica / contaminação de aqüíferos;
3-Planalto orogênico / deslizamentos de encosta. 

e) 1-Planície sedimentar / deslizamentos de encosta;
2-Depressão periférica / inundações;
3-Planalto residual / voçorocas. 
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Resolução

O perfil 1 caracteriza-se como área planáltica de forma-
ção arenítica (sedimentar) e basáltica. Portanto, as
áreas desmatadas para plantio estão sujeitas às chuvas
tropicais e formação de enxurradas, resultando na for-
mação de voçorocas.
O perfil 2 é a depressão periférica, de formação sedi-
mentar, onde a cultura canavieira e a citricultura utiliza
adubos e defensivos agrícolas que se infiltram no sub-
solo, que tem porosidade suficiente para contaminar o
Aqüífero Guarani em área de grande captação de águas
– chuvas e irrigação.
O perfil 3 é formação planáltica de origem cristalina, for-
mando um cinturão orogenético caracterizado por mui-
tas escarpas, ou serras, onde as chuvas são mais inten-
sas devido ao efeito orogenético. Os deslizamentos são
freqüentes em áreas de desmatamento de encostas
para construção de estradas, ou por ocupações irregu-
lares.

80 EEEE
O esforço internacional que vem sendo feito para redu-
zir a emissão de gases nocivos à atmosfera enfatiza o
uso de energias alternativas, entre elas, a eólica. Nessa
modalidade, a região que apresenta maior potencial é:
a) Amazônia, em virtude dos ventos alísios, que aí inci-

dem o ano todo;
b) Região serrana do Sudeste, em cujas vertentes, a

barlavento, o aproveitamento dos ventos é muito
facilitado;

c) Vale do Paraíba paulista, pelo efeito de canalização do
ar entre as serras da Mantiqueira e do Mar;

d) Cerrados do Brasil central, onde o relevo aplanado
permite ventos em todas as direções.

e) Litoral nordestino, onde o fluxo de vento é constante
e com boa velocidade.

Resolução

A questão ambiental, relativa à emissão de gases
poluentes nocivos na atmosfera tem mobilizado as
nações ricas e pobres, em um esforço internacional, no
sentido de se buscar fontes alternativas de energia. A
fonte eólica (vento) tem como área geradora no Brasil,
o litoral nordestino, onde o fluxo de tal fonte energética
alcança boa velocidade e maior constância.

81 DDDD
A Cia. Vale do Rio Doce (CVRD) chega a 2005 como
uma das maiores empresas privadas da América Latina.
Em termos mundiais, passou a ocupar o terceiro lugar
entre os gigantes do setor. Sabendo que cerca de 85%
da produção da CVRD é comercializada no mercado
externo, assinale a alternativa que mostre corretamen-
te a(s) principal(is) área(s) de produção, o produto gera-
do e o principal mercado de exportação.
a) Rio de Janeiro – Aço – Japão.
b) São Paulo e Alagoas – Açúcar – EUA.
c) Minas Gerais – Celulose – União Européia.
d) Pará e Minas Gerais – Minério de Ferro – China.
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e) Amazonas – Minério de Ferro – Nafta.

Resolução
A Companhia Vale do Rio Doce atua, desde os anos 1960,
junto ao vale do Rio Doce, MG, extraindo minério de ferro que
é escoado para o porto de Tubarão (ES), de onde é exportado,
atendendo também a Cia. Siderúrgica de Tubarão (produção
de aço). A partir da década de 1980, a CVRD começou a atuar
também na Serra de Carajás, Sudeste do Pará, escoando a
produção de minério de ferro pelo porto de Itaqui (MA).
Ambas as produções atendem ao mercado externo.
A CVRD foi privatizada através de leilão, em 1994, o que cau-
sou intensa polêmica. Contudo, sua atuação vem crescendo
desde então.

82 AAAA
Os indicadores sociais, recentemente divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
apontam algumas alterações no perfil da população bra-
sileira. Destaque a única alternativa que não correspon-
de a uma dessas alterações:
a) Aumento do tamanho médio das famílias, especial-

mente nas áreas metropolitanas.
b) Gradual envelhecimento da população, com redução

na proporção relativa de crianças e jovens.
c) Redução na proporção da população masculina em

relação à feminina.
d) Queda na taxa de analfabetismo entre a população

de 15 anos ou mais.
e) Aumento dos domicílios sob a responsabilidade de

mulheres.

Resolução
A urbanização do Brasil caracterizou-se a partir do censo de
1970, implicando em inúmeras modificações na dinâmica
populacional brasileira. Alguns aspectos ficaram bastante evi-
denciados como o gradual envelhecimento da população, ou
a menor redução da população masculina em relação à femi-
nina, a queda na taxa de analfabetismo entre população de 15
anos ou mais ainda o aumento dos domicílios sob responsa-
bilidade de mulheres.
O mesmo não se pode dizer do aumento do tamanho médio
de famílias em áreas urbanas. O que se observa é justamen-
te uma diminuição do tamanho das famílias nas regiões
metropolitanas.

83 EEEE
Em relação aos recentes fatos noticiados pela mídia:
a) Conflitos relacionados à reforma agrária, resultando

em assassinatos encomendados.
b) Choque de interesses resultante da aprovação da Lei

de Biossegurança, especialmente no que se refere à
liberação do plantio da soja transgênica.

c) Tentativa de revalorização de espaços urbanos dete-
riorados pelo tráfico e consumo de drogas e, conse-
qüentemente, pela violência.

Os palcos desses fatos são, respectivamente, os
Estados:

a) Tocantins – Pará – Rio de Janeiro.

b) Goiás – Rio Grande do Sul – Rio de Janeiro.

c) Pará – Bahia – Paraná.

d) Amazonas – Santa Catarina – São Paulo.

e) Pará – Paraná – São Paulo.
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Resolução
Nos últimos meses foi destaque na mídia o assassinato da
missionária norte-americana Dorothy Stang no sul do Estado
do Pará, região de avanço da fronteira agrícola e palco de inú-
meros conflitos de terra entre colonos que migraram para a
região na década de 1970, grileiros, latifundiários e madeirei-
ras.
Em meio à discussão sobre a lei de biossegurança, que auto-
riza o plantio de transgênicos no Brasil, o governador do
Paraná, Roberto Requião, proibiu a exportação de soja pelo
porto de Paranaguá, que vinha de outros estados onde o plan-
tio havia sido autorizado por medida provisória.
Por fim, nos últimos anos, tem sido implantado um programa
de revitalização do centro de São Paulo, área  dotada de gran-
de infra-estrutura que é subutilizada, principalmente durante a
noite. Dentro deste programa tem-se intensificado a fiscaliza-
ção em áreas como a “cracolândia”, dominada pelo tráfico,
consumo de drogas, prostituição e violência.

84 BBBB
A tabela abaixo mostra o ranking dos países em relação
ao desenvolvimento de tecnologia da informação e
comunicação (ICT, sigla em inglês), publicada pela Folha
de S. Paulo em 10/03/2005. Entre os 104 países abran-
gidos pelo ranking, o Brasil caiu da 39ª para a 46ª posi-
ção, entre 2004 e 2005. A esse respeito, assinale a
alternativa que apresente o enunciado mais correto:

Fonte: Fórum Econômico Mundial

a) A queda de sete posições é reflexo da queda do cres-
cimento econômico do Brasil no período em ques-
tão.

b) Um maior investimento em ICT poderia significar
aumento da competitividade do País nos mercados
mundiais.

c) Um maior investimento em tecnologia seria neces-
sário para modernizar a economia brasileira, ainda
predominantemente agrária, além de gerar mais
empregos no setor agrícola.

d) O baixo investimento em ICT é a causa direta da
desigualdade social que caracteriza o País e, conse-

32º
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44º
50º
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35º
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46º
60º 
76º 
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Os dez primeiros do ranking de ICT

FFFFGGGGVVVV    ----     AAAAddddmmmmiiiinnnn iiii ssss tttt rrrraaaaççççããããoooo    ----     ((((1111ªªªª     FFFFaaaasssseeee ))))     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000005555



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

qüentemente, da violência.
e) A queda no ranking é resultado do déficit da balança

comercial acumulado no período em questão e da
desvalorização do real frente ao dólar norte americano.

Resolução
O volume de investimentos no desenvolvimento de tec-
nologia da informação é fator determinante do nível de inser-
ção de um país no contexto da economia globalizada.
O posicionamento menos provável do Brasil, a despeito do
crescimento econômico no período e dos sucessivos superá-
vits na balança comercial deve aos investimentos relativa-
mente limitados no setor.

85 CCCC
Considere a representação do continente asiático abaixo.
Leia os enunciados referentes a situações de tensão no
continente e responda:

I. Tensão provocada pela declaração da Coréia do
Norte de que possui armamentos nucleares.

II. Tensão provocada pela intervenção síria no Líbano.
III. Tensão provocada pelo não reconhecimento de

Taiwan, como nação independente, pela China.
IV. Tensão provocada por disputa territorial envolvendo

Índia e Paquistão.
Os enunciados acima referem-se, respectivamente, às
áreas marcadas na figura com os números:
a) 4, 5, 3 e 1. b) 3, 5, 4 e 2. c) 3, 5, 1 e 2.
d) 5, 3, 4 e 2. e) 1, 4, 3 e 2.
Resolução
As áreas identificadas no mapa da Ásia são:
1) Tensão entre China e a ilha de Formosa (Taiwan).
2) O separatismo da Cachemira, gerando disputa territorial

entre Índia e Paquistão.
3) A declaração da Coréia do Norte de que possui ar-

mamentos nucleares.
4) Tailândia – atingida pelos tsunamis.
5) Questão do Líbano e a retirada das tropas sírias em 2005.

86 BBBB
O Protocolo de Kyoto entrou em vigor recentemente,
ainda que sem a assinatura dos Estados Unidos.
A questão central desse Protocolo refere-se ao efeito
estufa ou aquecimento climático global, fenômeno
decorrente especialmente de:
a) Emissão de gases, como o CFC, que destroem a

camada de ozônio.
b) Aumento da quantidade de dióxido de carbono e

outros gases na atmosfera.
c) Aquecimento dos oceanos tropicais durante o fenô-
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meno El Niño.
d) Derretimento contínuo das calotas de gelo polares.
e) Diminuição sensível das chuvas em áreas desma-

tadas da Terra.

Resolução
O Protocolo de Kyoto foi proposto em 1997, no Japão. Na
oportunidade teve a adesão de 141 países, preocupados em
reduzir a emissão dos gases-estufa em 5%, aos índices prati-
cados em 1990. A questão central do Protocolo refere-se ao

aumento da quantidade de dióxido de carbono e outros

gases na atmosfera que interferem no aquecimento climáti-
co global. O Protocolo entrou em vigor recentemente, após a
adesão da Rússia que constituiu os 55 países necessários à
sua efetivação, mesmo sem a assinatura dos Estados Unidos.

87 EEEE
Algumas das características do que se tem deno-
minado de processo de globalização são: o avanço das
tecnologias de informação, a convergência dos mo-
mentos (a compressão do tempo), a unificação dos
mercados e o questionamento do poder do Estado.
Algumas das conseqüências desse processo são: 
a) A inserção igualitária de todos os Estados na econo-

mia globalizada e a formação de blocos econômicos
regionais como forma de garantir a competitividade
econômica.

b) O expressivo aumento do emprego urbano, a amplia-
ção da pobreza e o surgimento das cidades regio-
nais.

c) A maior previsibilidade da situação econômica mun-
dial, a redução das drogas e doenças contagiosas e a
neoliberalização dos mercados.

d) A ampliação de capitais diretamente produtivos, o
acesso universal às técnicas de informação e o sur-
gimento das cidades globais.

e) O expressivo aumento das atividades imateriais
urbanas, a redução da aplicação dos capitais direta-
mente produtivos, a especulação financeira e a cres-
cente massa de excluídos dos benefícios desse pro-
cesso.

Resolução
O advento da globalização capitalista tem como característica
mais marcante a expansão das redes imateriais, através das
quais estreitam-se os laços comerciais, otimizam-se etapas
da produção, amplia-se o comércio.
No entanto essa expansão absorve grande volume do capital,
que outrora era direcionado para o setor produtivo, ampliando
o número de excluídos.

88 DDDD
Considerando dois cursos fluviais hipotéticos, o rio
Amarelo (de planície) e o rio Azul (de planalto) e, consi-
derando as seguintes características e/ou usos a eles
relacionados, como:
1) maior gradiente fluvial
2) maior potencial hidroviário
3) erosibilidade mais acentuada
4) acúmulo maior de sedimentos
5) maior potencial hidroelétrico
6) ocorrência de meandros abandonados,
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escolha a alternativa que apresente as características
e/ou usos mais adequados a cada um deles, compa-
rativamente, a despeito de intervenções humanas:
a) Rio Amarelo: 1, 2 e 6; Rio Azul: 3, 4 e 5.
b) Rio Amarelo: 2, 5 e 6; Rio Azul: 1, 3 e 4.
c) Rio Amarelo: 3, 4 e 6; Rio Azul: 1, 2 e 5.
d) Rio Amarelo: 2, 4 e 6; Rio Azul: 1, 3 e 5.
e) Rio Amarelo: 1, 2 e 3; Rio Azul: 4, 5 e 6.

Resolução
Os rios de planície percorrem terrenos menos acidentados,
geralmente planos e, por isso, com menor gradiente e menor
potencial hidroelétrico.
São rios de mais fácil navegação e, devido à menor velocida-
de das águas, apresentam menor erosão, maior acúmulo de
sedimentos e ocorrência de meandros, muitas vezes abando-
nados.
Importante: Os rios Azul (de planalto) e Amarelo (planície)
são exemplos unicamente hipotéticos, não tendo relação
alguma com os rios chineses.

89 BBBB
A produção de combustíveis a partir de biomassa, a
exemplo do álcool de cana-de-açúcar e, mais recente-
mente, do biodiesel a partir de óleos vegetais, é desta-
que no contexto brasileiro e desperta a atenção de
outros países. Leia os enunciados a seguir e responda:

I. São alternativas restritas a países que, além de tec-
nologia, devem dispor de grandes extensões de
áreas cultiváveis, portanto pouco viáveis em muitos
países desenvolvidos.

II. São soluções que, além de contribuírem para o setor
energético, diminuem o impacto ambiental, já que
mantêm a fertilidade natural dos solos, melhorando
gradativamente sua produtividade.

III. A forma como a cana-de-açúcar é produzida no
Brasil atenua as diferenças regionais e as desigual-
dades sociais.

a) Estão corretas as afirmações I e III.
b) Está correta apenas a afirmação I.
c) Estão corretas as afirmações I e II.
d) Estão corretas as afirmações II e III.
e) Está correta apenas a afirmação III.

Resolução
Ao contrário do que afirma a alternativa II, os impactos
ambientais aumentam grandemente com o plantio de cana-
de-açúcar. A cana absorve grande quantidade de nutrientes e
desgastes profundamente o solo, reduzindo-lhe a produtivida-
de.
O agronegócio da cana é altamente concentrador de renda e,
ao aparelhar-se com tecnologia moderna, reduz mais ainda o
emprego, já que a mecanização passa a predominar. No todo,
a tendência é de aumentar as diferenças regionais e as desi-
gualdades sociais.

90 AAAA
Leia os dois textos seguintes, relativos à nova classifi-
cação do relevo brasileiro e depois resolva a questão
proposta adiante.
Extensa superfície aplanada com colinas amplas de ver-
tentes suaves, favorecendo a agricultura extensiva e a
pecuária; situa-se em níveis altimétricos médios em
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torno de 600 a 700m, podendo ultrapassar 1000m nas
bordas; caracteriza-se também por terem ocorrido aí
extensos derrames basálticos durante o mesozóico, os
quais, quando aflorados em superfície, favoreceram o
desenvolvimento de solos naturalmente férteis; trata-
se de uma das maiores unidades de relevo do Brasil,
delimitada em grande parte por cuestas. Nessas áreas,
é muito comum o aproveitamento de recursos hídricos
subterrâneos devido à ocorrência de aqüíferos de poro-
sidade intergranular.
Significativa área de deposição de sedimentos aluviais
recentes que avança em direção à Bolívia e ao Paraguai,
com altitudes que variam entre 100m e 150m. Com
ecossistemas ricos e frágeis, seus numerosos rios e
áreas inundáveis têm sido fatores de atração para a ati-
vidade turística.
Assinale a alternativa que identifica, respectivamente,
os dois enunciados anteriores.
a) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Planície e

Pantanal Mato-grossense.
b) Planalto da Amazônia Oriental e Planície e Pantanal

Mato-grossense.
c) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Depres-

são Sertaneja e do São Francisco.
d) Planaltos e Serras do Atlântico leste-sudeste e

Planície e Pantanal do Rio Guaporé.
e) Depressão Sertaneja e do São Francisco e

Depressão do Alto Paraguai-Guaporé,

Resolução
O primeiro texto refere-se aos Planaltos e Chapadas da Bacia
do Paraná formados por derrames basálticos, onde a terra
roxa destaca-se pela fertilidade.
O segundo texto refere-se à Planície e Pantanal
Matogrossense, importante área de atração turística conside-
rada pela ONU como patrimônio mundial.

AAAATTTTUUUUAAAALLLL IIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
Assinale a alternativa correta a respeito de cada ques-
tão.

91 BBBB
Espaço que compunha a antiga Estação Sorocabana,
situado no bairro da Luz, na cidade de São Paulo, abriga
hoje uma sala de espetáculos e é sede de um exce-
lente grupo de artistas. Trata-se, respectivamente, de:
a) Teatro Sérgio Cardoso / Banda da Polícia Militar.
b) Sala São Paulo / Orquestra Sinfônica do Estado de

São Paulo.
c) Teatro São Pedro / Orquestra Sinfônica Municipal.
d) Sala Porão / Companhia de Dança Corpo.
e) Teatro de Garagem / Banda de Pau e Corda.

Resolução
No programa de revitalização do centro de São Paulo, as pri-
meiras intervenções foram a reforma da Estação Júlio
Prestes, hoje utilizada pela CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos), e a transformação do Salão Anexo em
uma das mais modernas salas de concerto do país, sede da
Orquestra Sinfônica de São Paulo.
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92 DDDD
Durante o mês de abril de 2005, parte da população
protestou, em praça pública, contra o fato de os livros
didáticos não mencionarem atrocidades cometidas du-
rante a guerra. Essa afirmação refere-se a uma diver-
gência entre:
a) Irã e Iraque b) Burkina Fasso e Camarões
c) Peru e Bolívia d) China e Japão
e) Argentina e Paraguai

Resolução
Após a derrota japonesa na II Guerra Mundial, dentre muitas
imposições, o Japão foi obrigado a informar nos programas
escolares as atitudes agressoras por ocasião de sua invasão
da Manchúria na China.
Assim, durante décadas, os estudantes japoneses tinham nos
estudos de História a informação da ação imperialista e muita
violência sobre outros países, como China e Coréia.
Recentemente, a supressão dessas informações nos novos
livros didáticos desencadeou uma série de protestos da popu-
lação e do governo chineses, uma vez que se tratava de uma
renúncia japonesa a um compromisso assumido quando da
derrota japonesa.
O episódio foi, pelo menos até agora, atenuado com o pedido
de desculpa por parte do Japão, fato de enorme efeito sim-
bólico perante a cultura chinesa.

93 AAAA
No mês de abril, homenageou-se um ex-presidente bra-
sileiro eleito, pela passagem do 20º aniversário de sua
morte. Trata-se de:
a) Tancredo Neves. b) Juscelino Kubitschek.
c) Ulisses Guimarães. d) Garrastazu Médici.
e) Castello Branco.

Resolução
Em 1985, no dia 21 de abril, após uma longa agonia, morria o
presidente Tancredo Neves. Eleito indiretamente, em votação
na Câmara Federal, não chegou a tomar posse. Foi empossa-
do seu vice, José Sarney.

94 EEEE
No mês de abril de 2005, um presidente sul-americano
foi destituído de seu cargo.
Trata-se de:
a) Tabaré Vásquez, presidente do Uruguai.
b) Néstor Kirschner, presidente da Argentina.
c) Alejandro Toledo, presidente do Peru.
d) Hugo Chávez, presidente da Venezuela.
e) Lucio Gutiérrez, presidente do Equador.

Resolução
Esta questão trata de um fato bastante recente e ampla-
mente divulgado pela mídia, envolvendo uma equipe de res-
gate das Forças Armadas do Brasil que trouxe para o territó-
rio nacional o presidente do Equador, Lucio Gutiérrez, desti-
tuído do cargo, que se refugiou na embaixada brasileira em
Quito.
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95 AAAA
Mantidas constantes as demais variáveis, observa-se
que, quando o valor do dólar comercial americano
SOBE:
a) Os exportadores brasileiros tendem a gostar, porque

passam a receber mais reais do que na situação an-
terior.

b) Os exportadores brasileiros tendem a não gostar,
porque passam a receber menos reais do que na
situação anterior.

c) Os importadores brasileiros tendem a não gostar,
porque passam a pagar menos reais do que na si-
tuação anterior.

d) Os importadores brasileiros tendem a gostar, porque
os produtos importados se tornam mais baratos no
exterior. 

e) Os exportadores brasileiros tendem a gostar, porque
passam a receber mais dólares por seus produtos.

Resolução
Quando o dólar se valoriza em relação ao real, os expor-
tadores tendem a gostar, porque os produtos brasileiros ficam
mais baratos no mercado externo, e a moeda brasileira sofre
desvalorização, mesmo que mantenha o seu valor nominal
internamente. Assim, o exportador, além de aumentar suas
exportações, ainda recebe em dólar pela venda de seu pro-
duto, que deverá ser trocado por maior volume de moeda
brasileira.

96 EEEE
O papa recentemente eleito resolveu, no primeiro mo-
mento:
a) Substituir os principais assessores, para dar a sua

própria feição à nova gestão.
b) Substituir os assessores de nível mais alto, manten-

do os de nível mais baixo.
c) Substituir os assessores de nível mais baixo, man-

tendo os de nível mais alto.
d) Substituir todos os assessores principais, de todos

os níveis.
e) Manter os principais assessores que trabalhavam

com o papa anterior.

Resolução

O papa Bento XVI procurou manter os principais asses-
sores do papa João Paulo II.

97 DDDD
Consolidada por decreto-lei de Getulio Vargas, em
1943, muitos empresários demonstram esperar que ela
seja reformada brevemente. Trata-se da legislação
sobre:
a) o direito civil. b) o direito penal.
c) o divórcio. d) o trabalho.
e) a circulação de mercadorias.

Resolução
A discussão quanto ao arcabouço legal que envolve as leis do
trabalho, faz parte de um processo na qual se questionaram
vários aspectos elaborados dentro da visão intervencionista
do Estado. A adoção de uma visão política neoliberal a partir
do governo Collor na década de 1990 passou sistematica-
mente a alterar e a eliminar a intervenção do Estado, questio-
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nando vários direitos conquistados pelos trabalhadores em
nome da racionalidade do lucro.

98 AAAA
As autoridades monetárias de vários países, mais parti-
cularmente as dos Estados Unidos, têm sugerido ulti-
mamente que certo país faça flutuar o valor de sua
moeda. O país e a moeda são, respectivamente:
a) China e iuane. b) Japão e iene.
c) Inglaterra e libra. d) Brasil e real.
e) Nigéria e naira.

Resolução
O grande crescimento econômico da China, principalmente
no que se refere ao seu comércio externo, tem provocado a
sugestão da redução do crescimento do PIB chinês e a flu-
tuação do valor do iuane.

99 BBBB
Recentemente, o Vaticano recomendou aos católicos
que não lessem um livro considerado best-seller, por
julgá-lo um perigo para a fé. Trata-se de:
a) As cinco pessoas que você encontra no céu, de

Mitch Albom.
b) O código da Vinci, de Dan Brown.
c) Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark

Baker.
d) Achei que meu pai fosse Deus, de Paul Auster.
e) Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem

amor?, de Allan e Bárbara Pease.

Resolução
O livro do escritor Dan Brown, O código da Vinci, sugere a
possibilidade de Jesus Cristo ter sido casado com Maria
Madalena, hipótese fundamentada em textos apócrifos
encontrados em Quran, ao norte do Mar Morto. Obviamente,
esta informação não foi autorizada pelo Vaticano.

100 CCCC
O Brasil buscou, mas, até agora, não conseguiu:
a) Obter uma cadeira no Mercosul.
b) Obter assento como membro permanente no Con-

selho de Comércio da Alca.
c) Obter assento como membro permanente no Con-

selho de Segurança da ONU.
d) Livrar o Mercosul da presença incômoda do Para-

guai.
e) Ser membro do Pacto Andino.

Resolução
O Brasil pretende um assento no Conselho Permanente de Se-
gurança da ONU, junto com a Alemanha, Japão e a Índia (G4).

101 DDDD
Os dois grandes vencedores do Oscar 2005, pelo nú-
mero de prêmios que ganharam, foram:
a) Ryan e Ray.
b) Os incríveis e Mar adentro.
c) Nascido nos bordéis e Em busca da Terra do Nunca.
d) Menina de ouro e O aviador.
e) Os incríveis e O aviador.
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Resolução
Os filmes “Menina de Ouro” e “O Aviador” foram os maio-
res ganhadores da premiação do Oscar 2005.
A premiação do filme “Menina de Ouro” contrariou muitas
expectativas que apontavam “O Aviador” como um filme que
ganharia muito mais prêmios do que efetivamente ocorreu.

102 CCCC
No mês de abril de 2005, o Supremo Tribunal Federal
suspendeu a intervenção do governo federal:
a) No porto de Itajaí, em Santa Catarina.
b) Na polícia civil do Estado de São Paulo.
c) Em hospitais da cidade do Rio de Janeiro.
d) Na aduana de Foz do Iguaçu.
e) No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Resolução
Em meio às discussões sobre a reforma ministerial, o
Ministério da Saúde declarou intervenção nos hospitais públi-
cos da cidade do Rio de Janeiro, cuja administração das ver-
bas enviadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) foi munici-
palizada pelo prefeito César Maia. Grande destaque foi dado
pela mídia, sendo implantados, inclusive, hospitais de campa-
nha do exército para desafogar a fila do atendimento. Em
abril, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a intervenção do
governo federal.

103 BBBB
No mês de abril de 2005, Condoleezza Rice, Secretária
de Estado dos Estados Unidos, declarou, a respeito do
Brasil, que:
a) O comércio entre os dois países deve dobrar de ta-

manho nos próximos cinco anos.
b) O programa nuclear brasileiro não constitui ameaça

internacional.
c) A interação cultural do Brasil com os Estados Unidos

deve passar por nova fase.
d) A entrada ilegal de brasileiros em território ame-

ricano tem diminuído, em relação ao ano passado.
e) A exportação brasileira de suco de laranja não tem

atrapalhado os produtores da Flórida.

Resolução
Entre as diversas declarações proferidas por Condoleezza
Rice, Secretária de Estado dos EUA, nota-se que o atual
governo estadunidense procura manter uma política de boa-
vizinhança e boa vontade para com as políticas adotadas pelo
governo brasileiro, sejam no setor econômico, sejam no setor
externo, desconsiderando uma possível ameaça de desenvol-
vimento de tecnologia militar.

104 EEEE
Uma canção brasileira foi executada nas recentes apre-
sentações de Daiane dos Santos. Trata-se de:
a) Brejeiro. b) Odeon.
c) Apanhei-te, Cavaquinho. d) Carinhoso.
e) Brasileirinho.

Resolução
A ginasta Daiane dos Santos tem realizado suas evoluções ao
som da música Brasileirinho.
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105 CCCC
Recentemente, um produto da agricultura brasileira foi
manchete nos jornais, por estar infectado e transmitir a
doença de Chagas a várias pessoas. Esse fato se deu
em:
a) Minas Gerais. b) Goiás.
c) Santa Catarina. d) Rio de Janeiro.
e) São Paulo.

Resolução
A garapa, extraída da cana-de-açúcar, transmitiu o “mal de
Chagas” a várias pessoas em cidades do litoral de Santa
Catarina.
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