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a

O valor da expressão y = para x = – 1,3 é:

a) 2 b) – 2 c) 2,6 d) 1,3 e) – 1,3

Resolução

y = = = 0,7 – x.

Para  x = – 1,3 resulta 

y = 0,7 – (– 1,3) = 0,7 + 1,3 = 2

e
A soma dos valores inteiros de x que satisfazem simul-
taneamente as desigualdades: ux – 5u < 3 e ux – 4u ≥ 1 é:
a) 25 b) 13 c) 16 d) 18 e) 21

Resolução

a) ux – 5u < 3 ⇔ – 3 < x – 5 < 3 ⇔ 2 < x < 8

b) ux – 4u ≥ 1 ⇔ x – 4 ≤ –1 ou x – 4 ≥ 1 ⇔ x ≤ 3 ou x ≥ 5

De a e b resulta: 

Portanto, 2 < x ≤ 3 ou 5 ≤ x < 8.
Os valores inteiros de x que satisfazem simultanea-
mente as duas desigualdades do enunciado são 3, 5, 6
e 7. A soma desses números é 3 + 5 + 6 + 7 = 21.

d
A e B são matrizes e At é a matriz transposta de A.

Se A = e B = , então a matriz At . B 

será nula para:

a) x + y = – 3 b) x . y = 2

c) = – 4 d) x . y2 = – 1

c) = – 8
y

–––
x

x
–––
y

41
2
134– 3

y
2

2
1
x3

3

2

(0,7 + x)(0,7 – x)
––––––––––––––––

(0,7 + x)
0,49 – x2

––––––––––
0,7 + x

0,49 – x2
––––––––––

0,7 + x

1
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Resolução

At . B = = ⇒

⇒ ⇒

Dessa forma: x . y2 = ( – 4) . = – 1

a
Em uma cidade do interior, a praça principal, em forma
de um setor circular de 180 metros de raio e 200 me-
tros de comprimento do arco, ficou lotada no comício
político de um candidato a prefeito.
Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por
metro quadrado, a melhor estimativa do número de
pessoas presentes ao comício é:
a) 70 mil b) 30 mil c) 100 mil
d) 90 mil e) 40 mil

Resolução

Sendo α = a medida, em radianos, do ângulo

central A
^

OB e S a área do setor circular corres-
pondente, temos

= ⇒ S = 18 000m2

Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro
quadrado, estima-se a presença de 4 . 18000 = 72000
pessoas presentes ao comício.
Dentre as alternativas, a que apresenta a melhor estima-
tiva é A.

20
––––
18

––––––
2π

S
––––––––
π . 1802

200
–––––
180

4

1
–––
4

x = – 4

1
y = –––

2
52 + 2 + x = 0

– 3 + 2y + 2 = 05

20

0121
2
112x

2

1

y

2

– 31
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d
Na figura ao lado, o triângulo AHC é retângulo em H e
s é a reta suporte da bissetriz do ângulo CÂH.
Se c = 30° e b = 110°, então:

a) x = 15° b) x = 30° c) x = 20°
d) x = 10° e) x = 5°

Resolução

1) 
→
AS é bissetriz de C

^
AH ⇒ C

^
AS = =

= = = 30°

2) No triângulo ABC tem-se:

b + c + x + C
^
AS = 180° ⇒

⇒ 110° + 30° + x + 30° = 180 ⇔ x = 10°

90° – 30°
––––––––––

2

90° – c
––––––––

2

C
^
AH

––––––
2
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e

Se + = , então n é igual a:

a) 4 b) 6 c) 9 d) 5 e) 8
Resolução

Lembrando que  = = ,

que + =  (relação de Stifel) 

e supondo n > 6 temos:

+ = ⇔

⇔ = ⇒ n = 6 + 2 = 8

b

Seja D = . Se D = 0 e π ≤ x ≤ 2π,

então:

a) x = π b) x = 2π c) x = 

d) x = e) x = 

Resolução

D = = 0 ⇒

⇒ sec2x – tg2x – sec x = 0 ⇒

⇒ sec2x – sec2x + 1 – sec x = 0 ⇒

⇒ sec x = 1 ⇒ cos x = 1

Temos:
cos x = 1{ ⇒ x = 2π
π ≤ x ≤ 2π

1        1     0
1     sec x tg x
0     tg x sec x

7π
–––
6

4π
–––
3

5π
–––
4

0
tg x

sec x

1
sec x
tg x

1
1
0

7

n( )2
n( )6

n2 – n
––––––

2

n – 1( )6
n – 1( )5

n( )6
n – 1( )6

n – 1( )5

n2 – n
––––––

2

n!
––––––––––
2! (n – 2)!

n( )2

n2 – n––––––
22n – 1

612n – 1
51

6
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c
A rede Corcovado de hipermercados promove a venda
de uma máquina fotográfica digital pela seguinte ofer-
ta: “Leve agora e pague daqui a 3 meses”. Caso o
pagamento seja feito à vista, Corcovado oferece ao
consumidor um desconto de 20%.
Caso um consumidor prefira aproveitar a oferta, pagan-
do no final do 3º mês após a compra, a taxa anual de
juros simples que estará sendo aplicada no financia-
mento é de:
a) 20% b) 50% c) 100% d) 80% e) 120%

Resolução

Seja x o preço sem desconto da máquina fotográfica e
i a taxa anual de juros simples cobrada pela loja.

Então, = 0,2x ⇔ 0,2i = 20 ⇔ i = 100.

c
Para produzir um objeto, uma empresa gasta R$ 12,00
por unidade. Além disso, há uma despesa fixa de 
R$ 4 000,00, independentemente da quantidade
produzida. Vendendo os objetos produzidos a R$ 20,00
a unidade, o lucro atual da empresa é de R$ 16 000,00.
Com o intuito de enfrentar a concorrência, a empresa
decide reduzir em 15% o preço unitário de venda dos
objetos. 
Para continuar auferindo o mesmo lucro, o aumento
percentual na quantidade vendida deverá ser de:
a) 100% b) 15% c) 60% d) 40% e) 70%

Resolução

Sendo qi e qf as quantidades produzidas e vendidas
antes e depois da decisão de reduzir o preço unitário,
tem-se que o lucro L é tal que:
L = R$ 20,00 . qi – (R$ 4 000,00 + R$ 12,00 . qi) =
= 0,85 . R$ 20,00 . qf – (R$ 4 000,00 + R$ 12,00 . qf) ⇔

⇔ R$ 8,00 . qi = R$ 5,00 qf ⇔ qf = qi

⇔ qf = 1,60 qi ⇔ qf = qi + 60% qi.

O aumento percentual na quantidade vendida deverá

ser de 60%.

8,00
––––––
5,00

9

3
0,8x . i . –––

12
––––––––––––

100

8
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b
Em uma comunidade, 80% dos compradores de car-
ros usados são bons pagadores.
Sabe-se que a probabilidade de um bom pagador obter
cartão de crédito é de 70%, enquanto que é de apenas
40% a probabilidade de um mau pagador obter cartão
de crédito.
Selecionando-se ao acaso um comprador de carro
usado dessa comunidade, a probabilidade de que ele
tenha cartão de crédito é de:
a) 56% b) 64% c) 70% d) 32% e) 100%

Resolução

A probabilidade de ser selecionado um bom pagador que
tenha cartão de crédito é p1 = 0,8 . 0,7 = 0,56 = 56%.
A probabilidade de ser selecionado um mau pagador
que tenha cartão de crédito é p2 = 0,2 . 0,4 = 0,08 = 8%.
A probabilidade pedida é, portanto, 
p = p1 + p2 = 56% + 8% = 64%

a
Considere os pontos A = (1, – 2); B = (– 2, 4) e C = (3, 3).
A altura do triângulo ABC pelo vértice C tem equação:
a) 2y – x – 3 = 0 b) y – 2x + 3 = 0
c) 2y + x + 3 = 0 d) y + 2x + 9 = 0
e) 2y + x – 9 = 0

Resolução

Sendo r a reta que contém a altura do triângulo ABC
pelo vértice C e sendo, mAB e mr respectivamente os
coeficientes angulares das retas 

←→
AB e r, temos:

{ mAB = = – 2  ⇒ mr = 

r ⊥
←→
AB

Dessa forma, a equação da reta r é

y – 3 = (x – 3) ⇒ 2y – x – 3 = 0
1

–––
2

1
–––
2

–2 – 4
–––––––
1 – (–2)

11
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e

Considere a função f(x) = 2 – . Os valores 

máximo e mínimo de f(x) são, respectivamente:

a) 1 e – 1 b) 1 e 0 c) 2 e – 

d) 2 e 0 e) 2 e 

Resolução

Observando que – 1 ≤ cos x ≤ 1, ∀ x ∈ R, temos

0 ≤ cos4x ≤ 1 ⇒ 0 ≤ ≤ ⇒

⇒ – ≤ – ≤ 0 ⇒

⇒ ≤ 2 – ≤ 2 ⇒ ≤ f(x) ≤ 2

Os valores máximo e mínimo de f(x) são respectiva-

mente iguais a 2 e .

d
O conjunto solução da equação 

x log2(7x) + log2 + log2(21x) = 0, sendo 

log2(N), o logaritmo do número N na base 2 é:
a) Ø b) {0} c) {1} d) {0, – 2} e) {0, 2}

Resolução

x . log2(7x) + log2 + log2(21x) = 0 ⇔

⇔ x . (x . log27 + log27 – log23) + x . log2(3 .7) = 0 ⇔

⇔ x . (x log27 + log27 – log23 + log23 + log27) = 0 ⇔

⇔ x . (x log27 + 2 log27) = 0 ⇔ x . log27 . (x + 2) = 0 ⇔

⇔ x = 0 ou x = – 2 ⇔ V = {0; – 2}

427
–––
313

227
–––
311
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5 
–––
4

5 
–––
4

3 cos4x
––––––––

4

5 
–––
4

3 cos4x
––––––––

4

3 
–––
4

3 
–––
4

3 cos4x
––––––––

4

5
–––
4

3
–––
4

3 cos4x
–––––––––

4
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c
O polinômio P(x) = ax3 + bx2 + cx + 2 satisfaz as
seguintes condições:

, qualquer que seja x real. Então:

a) P(1) = – 1 b) P(1) = 0 c) P(2) = 0
d) P(2) = – 8 e) P(2) = 12

Resolução

1) P(x) – P(– x) = x3 ⇔

⇔ (ax3 + bx2 + cx + 2) – (– ax3 + ax2 – cx + 2) = x3 ⇔

⇔ 2ax3 + 2cx = x3 ⇔ 2a = 1 e 2c = 0 ⇔ a = e c = 0

2) P(– 1) = 0 ⇒ – a + b – c + 2 = 0

De (1) e (2) resulta

– + b – 0 + 2 = 0 ⇔ b = – 

Logo, o polinômio é P(x) = x3 – x2 + 2 e

P(2) = . 23 – . 22 + 2 = 4 – 6 + 2 = 0

a

O sistema linear admite solução

não–trivial, se:
a) α = – 2 b) α ≠ – 2
c) α = 2 d) α ≠ 2
e) α ∈ R, sendo R o conjunto dos números reais.

Resolução

O sistema admite solução não trivial se e somente se

= 0 ⇒  α = –2
1       α –2
1       1 1
1     –1 –1

x + αy – 2z = 0
x +  y + z = 0
x –  y –   z = 0

5
15

3
–––
2

1
–––
2

3
–––
2

1
–––
2

3
–––
2

1
–––
2

1
–––
2

P(– 1) = 0
e
P(x) – P(– x) = x35
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Alfredo Bosi. Dialética da Colonização. 3. ed. São Paulo: Cia. das
Letras, 1992, p. 209-210.

Um erudito historiador baiano escreveu, em 1844,
um libelo contra a deslealdade da Inglaterra que, afe-
tando ser amiga da nova nação brasileira, agia em
nosso desfavor impedindo que a lavoura recebesse
a preciosa mão-de-obra africana. Trata-se do dr. A. J.
Mello Moraes e do seu opúsculo: A Inglaterra e seos
tractados. Memoria, na qual previamente se de-
monstra que a Inglaterra não tem sido leal até o pre-
sente no cumprimento dos seus tractados. Aos srs.
deputados geraes da futura sessão legislativa de
1845. Volta aí a indefectível comparação: “Um inglês
trata cem vezes pior um criado branco e seu igual do
que nós a um dos nossos escravos”. A proposta de
Mello Moraes é simples e drástica: o gabinete inglês
“ou há de abandonar as suas colônias, por não haver
gêneros coloniais para consumo, ou, se as quiser
possuir, há de admitir a escravidão”. Postulada a ínti-
ma relação entre produtos coloniais e cativeiro, nexo
historicamente instituído e consolidado por três
séculos, o bravo defensor da nossa lavoura exorta os
deputados gerais, em campanha eleitoral, a cortar as
amarras que ligavam o governo imperial ao britânico:
“O Brasil para ser feliz não tem necessidade de tra-
tados com nação alguma, pois basta somente prote-
ger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio, e franquear seus portos ao
mundo inteiro. O Brasil não precisa dos favores da
Inglaterra”. Poucas linhas atrás, Mello Moraes via
com esperança o aumento das nossas exportações
de café para os Estados Unidos. O espírito de 1808,
que rompera com o monopólio português, deman-
dava agora seu pleno desdobramento. Nada de en-
traves.
Na esteira do processo de integração pós-colonial
dos países latino-americanos, o Brasil deveria realizar
o princípio mais geral do sistema dando o maior raio
possível de ação, legal ou ilegal, a quem de direito:
ao senhor do café, ao senhor de engenho e aos seus
agenciadores da força de trabalho, os traficantes.
Para a classe dominante o óbice maior não vinha,
então, do nosso Estado constitucional, que repre-
sentava o latifúndio e dele se servia: o obstáculo era
interposto pela nova matriz internacional, o novo
exclusivo , a Inglaterra. Entende-se a reivindicação
do mais desbridado laissez-faire ; entende-se a hos-
tilidade que despertava entre os proprietários o con-
trole da sua nação por um Estado estrangeiro.
Mas como o denominador ideológico comum era o
liberalismo econômico, que conhece na época a sua
fase áurea, só restava à retórica escravista uma saída
para o impasse: mostrar que as idéias mestras da
doutrina clássica, porque justas, deveriam aplicar-se
com justeza às circunstâncias, às peculiaridades
nacionais.
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d
O texto trata, principalmente, do seguinte:
a) A razão por que Mello Moraes defendia a escra-

vidão: ser proprietário de terra.
b) O fato de Mello Moraes ser uma pessoa simples e

drástica, apesar de erudita.
c) As causas da chamada Nova Abertura dos Portos

brasileiros, no século XIX.
d) As relações entre a elite brasileira, em meados do

século XIX, e a escravidão.
e) As conseqüências da escravidão para o Brasil da

época.

Resolução

O texto transcrito, de Dialética da Colonização, de Al-
fredo Bosi, como explicita a alternativa d, trata funda-
mentalmente das relações entre a elite brasileira, em
meados do século XIX, e a escravidão, expondo os im-
passes e as contradições entre o “denominador ideo-
lógico comum”, o liberalismo econômico, e a condição
periférica e dependente da economia do Brasil-Im-
pério; entre a retórica liberal e a prática escravista,
entre a “nova matriz internacional, o novo exclusivo, a
Inglaterra”, e os interesses da elite local, que o texto
identifica com o “senhor do café”, o “senhor de en-
genho” e “seus agenciadores da força de trabalho, os
traficantes”.
Os equívocos nas demais alternativas são elemen-
tares: em a, não há qualquer referência à condição de
proprietário de terras do historiador Mello Moraes; em
b, “simples” é a proposta e não a pessoa do prono-
nente; em c, a mencionada “Nova Abertura dos Portos
Brasileiros” não está em questão e sequer é referida
no texto, sendo uma generalização grosseira.

c
Para ALFREDO BOSI:
a) A Inglaterra procedia legitimamente ao impedir a

importação de escravos africanos pelo Brasil.
b) A Inglaterra cometia um ato de deslealdade ao impe-

dir a importação de escravos africanos.
c) As palavras de Mello Moraes vinham em favor da

classe dominante brasileira.
d) As relações com a Inglaterra eram benéficas para a

nova nação brasileira.
e) Como escravista, a Inglaterra assumia comporta-

mento incompatível com suas idéias liberais de co-
mércio.

Resolução

O que pretende o texto é precisamente demonstrar
como o discurso político, “a retórica” de Mello Mo-
raes, constituia uma apropriação das doutrinas liberais
postas a serviço das “circunstâncias” e “peculiarida-
des nacionais”, vale dizer, o trabalho escravo, como
era do interesse da elite brasileira.

17
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e
Assinale a alternativa que explicita o trecho:
“...nexo historicamente instituído e consolidado por
três séculos...”(L. 19 e 20).
a) Um inglês trata cem vezes pior um criado branco e

seu igual do que nós a um dos nossos escravos
(L. 11, 12 e 13).

b) ...da Inglaterra que, afetando ser amiga da nova
nação brasileira, agia em nosso desfavor impedindo
que a lavoura recebesse a preciosa mão-de-obra afri-
cana... (L. 2 a 5).

c) Memoria, na qual previamente se demonstra que a
Inglaterra não tem sido leal até o presente no cum-
primento dos seus tractados. (L. 7 a 9).

d) ...o bravo defensor da nossa lavoura exorta os depu-
tados gerais, em campanha eleitoral, a cortar as
amarras que ligavam o governo imperial ao bri-
tânico... (L. 20 a 22).

e) ...ou há de abandonar as suas colônias, por não
haver gêneros coloniais para consumo, ou, se as
quiser possuir, há de admitir a escravidão (L. 15 a
17).

Resolução

O “... nexo historicamente instituído e consolidado por
três séculos...” impõe a noção de que o sistema es-
cravista era, ao ver do historiador, inexorável, o que se
confirma na associação entre colonialismo e es-
cravismo, peremptoriamente imposta por ele quando
diz: “... ou há de abandonar as suas colônias, por não
haver gêneros coloniais para consumo, ou, se as qui-
ser possuir, há de admitir a escravidão”.

a
Na perspectiva de Mello Moraes, a frase “Um inglês
trata cem vezes pior um criado branco e seu igual do
que nós a um dos nossos escravos...”, nas linhas 11,
12 e 13, permite concluir, naquele trecho do texto,
que:
a) Os ingleses não tinham autoridade moral para difi-

cultar a importação de escravos pelo Brasil.
b) O Brasil deveria ter criados brancos em lugar de

escravos, como a Inglaterra.
c) Os ingleses deveriam tratar melhor a seus criados

brancos.
d) O Brasil deveria abolir a escravatura.
e) Os ingleses deveriam adotar a escravatura.

Resolução

A observação transcrita de Mello Moraes vale para ele
como argumento contra a atitude da Inglaterra de co-
locar obstáculos à importação de escravos negros para
o Brasil. O sentido do argumento é de ordem moral,
como se conclui adequadamente na alternativa a.

19
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c
O texto faz referência ao seguinte fato:
a) O liberalismo econômico defendia a liberdade na

comercialização de escravos.
b) A classe dominante conseguia fazer o que quisesse

do Estado constitucional brasileiro.
c) O maior entrave para as pretensões da classe domi-

nante brasileira estava fora do Brasil.
d) A Inglaterra pretendia que o Brasil estendesse a

abertura de seus portos às nações amigas.
e) A Inglaterra pretendia que o Brasil se tornasse uma

de suas colônias.

Resolução

Nas linhas 42 a 44 do texto afirma-se o mesmo que na
alternativa c: “o obstáculo era interposto pela nova
matriz internacional...”.

b
Na linha 47, nota-se o pronome possessivo sua, em itá-
lico, que se opõe ao pronome nossas (L. 29). Esse uso
de sua, no texto, é um recurso do autor para demons-
trar que os proprietários:
a) Eram, realmente, os donos da nação.
b) Comportavam-se como se fossem os donos da

nação;
c) Como brasileiros, sentiam-se co-proprietários da na-

ção;
d) Sentiam-se co-proprietários da nação e deveriam

agir como tais;
e) Não deveriam sentir-se co-proprietários da nação,

mas deveriam agir como tais. 

Resolução

Falar, como em geral se faz, do Brasil e das coisas bra-
sileiras com o pronome possessivo de primeira pessoa
do plural (nosso, nossas) implica a idéia de que todos
os brasileiros são “co-proprietários do país”. Empre-
gados pela classe dominante, porém, esses pronomes
indicavam pretensão de propriedade exclusiva, ade-
quadamente expressa, no texto, com o pronome sua
(= deles) destacado. Essa pretensão de serem donos
do país é típica dos membros da elite brasileita em
todos os tempos.
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a
Observe a seguinte passagem: “O Brasil para ser feliz
não tem necessidade de tratados com nação alguma,
pois basta somente proteger a agricultura, animar a
indústria manufatureira, libertar o comércio, e fran-
quear seus portos ao mundo inteiro. O Brasil não pre-
cisa dos favores da Inglaterra” (L. 23 a 28). Em qual
das alternativas esse trecho está pontuado de acordo
com a norma culta?
a) O Brasil, para ser feliz, não tem necessidade de tra-

tados com nação alguma, pois basta somente pro-
teger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio e franquear seus portos ao
mundo inteiro. O Brasil não precisa dos favores da
Inglaterra.

b) O Brasil, para ser feliz não tem necessidade de tra-
tados com nação alguma; pois basta, somente, pro-
teger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio, e franquear seus portos ao
mundo inteiro. O Brasil não precisa dos favores da
Inglaterra.

c) O Brasil para ser feliz, não tem necessidade de tra-
tados com nação alguma, pois basta somente pro-
teger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio, e franquear seus portos ao
mundo inteiro. O Brasil não precisa dos favores da
Inglaterra.

d) O Brasil, para ser feliz não tem necessidade, de tra-
tados com nação alguma. Pois basta somente pro-
teger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio e franquear seus portos ao
mundo inteiro. O Brasil, não precisa dos favores da
Inglaterra.

e) O Brasil, para ser feliz não tem necessidade de tra-
tados com nação alguma, pois basta somente pro-
teger a agricultura, animar a indústria manufatureira,
libertar o comércio, e franquear seus portos ao
mundo inteiro, o Brasil não precisa dos favores da
Inglaterra.

Resolução

A oração subordinada adverbial final reduzida de in-
finitivo “para ser feliz” deve vir entre vírgulas, pois está
deslocada, no meio da oração principal. A oração “pois
basta somente” é coordenada sindética explicativa, o
que também obriga ao uso de vírgula. “Proteger a agri-
cultura, animar a indústria manufatureira, libertar o co-
mércio” fazem parte de uma enumeração e são ora-
ções substantivas subjetivas referentes ao verbo bas-
tar.
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c
Assinale a alternativa em que a palavra pior assume
significado diferente do dos demais casos.
a) Ela agiu da pior forma possível.
b) Quem fica com a pior parte é sempre quem carrega

o piano; quem leva as coisas na flauta acaba sendo
beneficiado.

c) Ele se comportou pior do que seu filho, que já não
era lá muito das gentilezas.

d) O pior livro do autor é, sem dúvida, o editado em
2003.

e) O rapaz tinha sempre o pior desempenho entre os
alunos da terceira série.

Resolução

Pior, nas alternativas a, b, d e e, é adjetivo. Na alter-
nativa c, pior é advérbio e modifica o verbo comportar-
se, fazendo parte de uma locução adverbial compara-
tiva (“pior do que”).

c
Assinale a alternativa correta a respeito da frase “To-
ninho não era muito caprichoso. Vestiu a camisa de
trás para a frente e saiu”.
a) É imprescindível o uso de ele antes de vestiu, para

que o sentido não seja prejudicado.
b) Normalmente, não se utiliza artigo diante de adje-

tivo. Por isso, cabe artigo antes de trás.
c) É comum o uso de artigo diante de substantivo e, no

caso, cabe artigo antes de frente.
d) Se a palavra trás fosse substituída por traseira, con-

tinuaria não devendo ocorrer artigo.
e) O sentido geral do parágrafo permitiria iniciar o se-

gundo período por mas.

Resolução

Frente é substantivo e admite emprego de artigo defi-
nido feminino.

d
Leia a frase: “A lei de lucros extraordinários foi detida
no Congresso”. Assinale a alternativa que corresponde
exatamente a essa frase.
a) O Congresso deteve a lei de lucros extraordinários.
b) Deteu-se no Congresso a lei de lucros extraor-

dinários.
c) O Congresso deteu a lei de lucros extraordinários.
d) Deteve-se no Congresso a lei de lucros extraordi-

nários.
e) A lei de lucros extraordinários era detida no Con-

gresso.

Resolução

A oração apresentada está na voz passiva analítica e
sua passagem para a passiva sintética está correta na
alternativa apontada, observando-se a flexão do verbo
deter, derivado de ter (“deteve”), o emprego do pro-
nome apassivador se e a concordância do verbo com o
sujeito “a lei de lucros extraordinários”.
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a
Observe a palavra sublinhada na frase: A campanha de
meus adversários interpõe-se à dos meus parceiros.
Assinale a alternativa que JUSTIFICA o uso do sinal de
crase:
a) Interpor-se rege preposição a e subentende-se um

objeto indireto feminino.
b) Interpor-se rege preposição a e dos meus parceiros

é masculino.
c) Interpor-se rege preposição a e subentende-se um

objeto direto feminino.
d) Interpor-se rege preposição a e o objeto direto ex-

plícito é masculino.
e) Interpor-se é verbo intransitivo e dos meus parcei-

ros é adjunto masculino.

Resolução

O verbo é pronominal (interpor-se) e transitivo indireto,
o que justifica a ocorrência da crase: a preposição é
exigida pelo verbo e o artigo pelo termo “campanha”,
implícito no trecho e que funciona como objeto indi-
reto.

e
Assinale a alternativa correta a respeito das seguintes
frases:
1) Joaquim é um banana.
2) Os médicos, muitas vezes, agimos como conse-

lheiros dos pacientes.
3) Vossa Excelência é o responsável por esse tipo de

decisão.
a) Todas as frases são consideradas incorretas, pois

apresentam erro de concordância.
b) Na frase 3, a concordância irregular é de número.
c) Na frase 2, a concordância irregular é de número.
d) Na frase 2, a concordância irregular é de gênero.
e) Na frase 1, a concordância irregular é de gênero.

Resolução

As três frases apresentam silepse, figura de constru-
ção em que ocorre concordância ideológica. Na frase
1,  a silepse é de gênero, porque “Joaquim” é nome
próprio masculino e “banana” é substantivo feminino.
Na frase 2, a silepse é de pessoa, pois o verbo está na
primeira pessoa do plural e o sujeito, na terceira pes-
soa do plural. Na frase 3, a silepse é de gênero, porque
“vossa excelência” é expressão feminina e “o res-
ponsável”, masculina.
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a
Observe a frase:
O Brasil e a Argentina, para ____________________,
não __________ necessidade de tratados com nação
alguma, __________ somente __________ a agricultura
e __________ seus portos ao mundo inteiro.

Assinale a alternativa que, de acordo com a norma
culta, completa corretamente a frase acima.
a) Serem – felizes – têm – basta – protegerem – fran-

quearem.
b) Serem – felizes – têm – bastam – protegerem – fran-

quearem.
c) Ser – felizes – tem – basta – proteger – franquear.
d) Ser – felizes – têm – bastam – proteger – franquear.
e) Serem – felizes – tem – bastam – proteger – fran-

quear.

Resolução

O sujeito composto “O Brasil e a Argentina” provoca
toda a concordância dos verbos no plural, exceto o
verbo bastar, que permanece no singular, pois seu
sujeito é oracional, “protegerem a agricultura”.

d
Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a
norma culta, os espaços da frase: ________ 23 anos
_________ o golpe fatal no socialismo de Mitterrand.
a) A – aconteceu. b) Ha – aconteceu.
c) À – acontecia. d) Há – acontecia.
e) A – acontecia.

Resolução

O tempo decorrido deve ser indicado pela forma im-
pessoal do verbo haver (Há). A forma acontecia (preté-
rito imperfeito do modo indicativo) refere-se a fato que
ocorreu no passado e teve continuidade.

e
Assinale a alternativa que preenche corretamente o
espaço da frase: Descubra ________ os bons sofrem.
a) Porquê. b) O porquê.
c) Por quê. d) Porque.
e) Por que.

Resolução

A oração é interrogativa indireta, por isso cabe “por
que”, equivalente a “por que (= qual) razão”.
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MORE CRASH MYSTERIES

1 Russian officials finally confirmed that terrorism
was the likely cause of two nearly simultaneous cras-
hes of airliners that took off from Moscow's
Domodedovo airport on Aug. 24. But to many Russians,
the announcement took far too long. In the days imme-
diately following the crashes, the government sugges-
ted they were caused by mechanical problems or con-
taminated fuel. Only after the Russian media reported
the presence of two Chechen women (one on each
flight) whose families had yet to come forward to claim
them, did the Federal Security Service change tack,
announcing that traces of the explosive hexogen had
been found amid the wreckage of both planes. One
theory: the crashes were the work of a cultlike band of
militant Chechen women, known as "Black Widows"
because their husbands were killed fighting Russian
security forces.

2 In the past Moscow has been quick to blame
Chechen rebels for mysterious explosions, with often
thin evidence. But some Kremlin-watchers argue that
pointing the finger at Chechnya right now could be poli-
tically dangerous for Russian President Vladimir Putin.
With Kremlin-backed candidate Alu Alkhanov likely to
win Chechen presidential elections on Aug. 29, the last
thing Putin wants is more anti-Moscow sentiment in
the region. "The elections have come under so much
criticism," says Rustam Kaliyev, a Moscow -based
Caucasus analyst. "Putin needs to show there's unity in
the country." The Kremlin is particularly wary of offen-
ding Chechen voters, who are sensitive about being
associated with terrorists, adds Kaliyev. A major new
terrorist attack would also suggest that Putin has failed
to achieve the stability he keeps promising in
Chechnya. Two attacks would practically prove it.

-ANNA KUCHMENT and MARK HOSENBALL (NEWS-

WEEK)

b
According to the information in the article, many Russians 
a) doubted that the two airliners could have crashed at

the same time.
b) thought the Russian government should have decla-

red much sooner that the two airliners probably
crashed as a result of terrorism.

c) were at first skeptical when the Russian government
confirmed that the two airliners probably crashed as
a result of terrorism.

d) still believe the Russian government’s original expla-
nation, that technical or fuel problems probably cau-
sed the crashes.

e) really hoped that the two airliners crashed because
of mechanical problems or contaminated fuel rather
than because of terrorism.
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Resolução

De acordo com a informação no artigo, muitos russos
achavam que o governo russo deveria ter declarado
muito antes que duas aeronaves provavelmente colidi-
ram como resultado de terrorismo.
No texto: “But to many Russians, the announcement
took far too long.”

e
Which of the following probably best explains why the
Federal Security Service finally announced that the
wreckage of both airliners contained traces of hexo-
gen?
a) The Russian people simply refused to believe the

story that the airliners had crashed accidentally.
b) It was important to show that the crashes were

not the result of Russian incompetence or care-
lessness.

c) Hexogen is easy to disguise and at first was not
detected by Russian investigators.

d) The families of two Chechen women who died in
the crashes refused to believe that the crashes had
been accidental.

e) The Russian media revealed that each airliner had
one Chechen woman among its passengers and
that their families had not claimed the bodies.

Resolução

De acordo com o texto, o Serviço de Segurança
Federal finalmente anunciou que os destroços das
duas aeronaves continham traços de hexógeno, quan-
do a mídia russa revelou que em cada aeronave havia
uma mulher chechena entre seus passageiros e que
suas famílias não tinham procurado por seus corpos. 
No texto: “Only after the Russian media reported the
presence of two Chechen women (one on each flight)
whose families had yet to come forward to claim
them, did the Federal Security Service change tack,
announcing that traces of the explosive hexogen had
been found amid the wreckage of both planes.”

c
According to the information in the article, which of the
following best describes the “Black Widows”?
a) They are the terrorists responsible for the explo-

sions that caused the two airliners to crash.
b) That is the name given to women in Chechnya

whose husbands have died during the conflict with
Russian security forces.

c) They are a dedicated group of Chechen women radi-
cals whose husbands lost their lives fighting Russian
security forces.

d) They are a militant band of female Chechen suicide
bombers dedicated to destabilizing the Chechen and
Russian governments.

e) They are an elite band of female Chechen Army sol-
diers involved in the fight against Russian security
forces.
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Resolução

De acordo com o texto, o grupo conhecido como
“Black Widows” é formado por um grupo dedicado de
mulheres radicais chechenas, cujos maridos perderam
suas vidas combatendo as forças de segurança russas.
No texto, linhas 15 a 17, 1º parágrafo, “One theory: the
crashes were the work of a cultlike band of militant
Chechen women, known as "Black Widows" because
their husbands were killed fighting Russian security
forces.”

a
According to the information in the article, in what way
was the Russian government’s reaction to the airliner
crashes unusual?
a) This time the Russian government was reluctant to

accuse Chechen terrorists of being responsible for
the explosions.

b) This time, after a detailed investigation, the Russian
government really did believe that the airliner cras-
hes were the result of technical problems.

c) This time the Russian government allowed the
media to publish uncensored proof of a Chechen
plot to destroy the airliners.

d) This time the Russian government did not attack
Chechnya to avenge the explosions. 

e) This time Russia’s Federal Security Service worked
with the provisional Chechen government to disco-
ver the causes of the explosions.

Resolução

De acordo com as informações encontradas no artigo,
a reação do governo russo em relação ao acidente
aéreo pode ser considerada pouco comum, pois dessa
vez ele pareceu relutante em acusar os terroristas che-
chenos de serem responsáveis pelas explosões.
No texto, linhas 1 a 6, 2º parágrafo: “In the past
Moscow has been quick to blame Chechen rebels for
mysterious explosions, with often thin evidence. But
some Kremlin-watchers argue that pointing the finger
at Chechnya right now could be politically dangerous
for Russian President Vladimir Putin.”

d
You can infer from the information in the article that
Chechnya
a) may soon be involved in a civil war.
b) is achieving, with Russia’s help, real stability and is

also beginning to enjoy a prosperous economy and
solid democratic institutions.

c) is trying to find a way to reconcile three conflicting
issues: democracy, Islamic fundamentalism, and
dependence on Russian military and financial aid.

d) is beginning to have a certain stability and a better
relationship with Russia, though both appear very
fragile at the moment .

e) will never achieve real stability and independence if
Russia withdraws its military and financial support.
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Resolução

Infere-se do texto que a Chechênia está começando a
apresentar uma certa estabilidade e um relaciona-
mento melhor com a Rússia, embora ambas apresen-
tem fragilidade atualmente.

AMPHIBIAN ALERT!

1 Some frogs' skin is covered with a cocktail of pro-
tective toxins as a defense against predators, and
many of these toxins are remarkably potent in the
human body. Scientists study frog toxins for use in
human medicine to treat such ailments as heart disea-
se, depression, skin and colon cancers, and
Alzheimer's. The phantasmal poison frog from Ecuador
and Peru, for example, secretes a painkiller called epi-
batidine that is 200 times more powerful than morphi-
ne — and non-addictive. Chemists are working to per-
fect a less toxic version of the drug.

2 Frogs are perhaps the world's most adaptable
denizens. There are more than 4,000 species of them,
and they live on every continent except Antarctica. But
over the past 50 years, scientists have recorded preci-
pitous declines in frog populations, with some species
vanishing completely. Frogs are delicate creatures, and
are often the first casualties when pollution or human
activity affects a habitat, making them important baro-
meters of environmental change and giving an early
warning for endangered ecosystems. Many frogs are
also useful in other fields of scientific study: their trans-
parent eggs offer embryologists a chance to watch sin-
gle cells grow into wriggling tadpoles, and scientists
have also used frogs to study muscle function, per-
form pregnancy tests, and experiment with
cloning–the first frog was cloned 30 years before Dolly
the sheep.

(NATURAL HISTORY)

d
According to the information in the article,
a) only by producing and secreting lethal poisons can

frogs defend themselves against predators.
b) the poison that covers the skin of frogs can kill both

small animals and humans.
c) some frog toxins cure ailments such as colon cancer

and Alzheimer’s disease.
d) some scientists believe that frog poisons may be

useful in treating human health problems.
e) some scientists hope they can discover a way to

make humans immune to the most powerful frog
toxins.

Resolução

De acordo com o texto, alguns cientistas acreditam que
os venenos do sapo podem ser úteis no tratamento de
problemas de saúde humana.
No texto: “Scientists study frog toxins for use in human
medicine to treat such ailments as heart disease,
depression, skin and colon cancers, and Alzheimer's.”
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c
According to the information in the article, the phan-
tasmal poison frog
a) secretes a poison that is 200 times more lethal than

morphine.
b) defends itself by secreting a poison that paralyzes

attackers.
c) secretes epibatidine, which deadens pain but is also

poisonous.
d) secretes epibatidine, which is much more powerful

than morphine and creates only a slight addiction.
e) secretes a poison that is harmless when applied in

small doses to humans.

Resolução

De acordo com o texto, essa espécie de sapo produz
um analgésico chamado epibatidine que é 200 vezes
mais poderoso que a morfina e não vicia. No texto:
“The phantasmal poison frog from Ecuador and Peru,
for example, secretes a painkiller called epibatidine
that is 200 times more powerful than morphine — and
non-addictive.

a
Which of the following is supported by information in
the article?
a) It is possible that frogs have the greatest ability of

any creature to live in different environments.
b) There are more species of frogs than that of any

other animal in the world.
c) Frogs once inhabited Antarctica, but over the past

50 years have become extinct there.
d) Scientists believe that the decline of the world’s frog

population is irreversible.
e) Pollution and environmental changes have been

making frog venom a less effective defense against
predators.

Resolução

A informação do artigo apóia a idéia de que é possível
que os sapos tenham maior habilidade do qualquer
outra criatura de viver em ambientes diferentes. 
No texto: “Frogs are perhaps the world's most adapta-
ble denizens.”

a
In paragraph 2, “them” in “…making them important
barometers of environmental change…” most likely
refers to which of the following?
a) frogs in general
b) frogs that are especially susceptible to external sti-

muli
c) extinct frog species
d) human activities
e) different kinds of habitat

Resolução

Frogs are delicate creatures, and are often the first
casualties when pollution or human activity affects a
habitat, making them important barometers of envi-
ronmental change and giving an early warning for
endangered ecosystems.
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e
Which of the following statements is most supported
by information in the article?
a) The absence of frogs in Antarctica shows that they

are unable to survive in very cold climates.
b) That there are now more than 4,000 frog species in

the world is proof that frogs are robust animals able
to resist abrupt environmental changes.

c) As frogs are delicate animals, any drastic increase in
pollution will wipe out the world’s frog population.

d) Industrial activity, not environmental change, is the
reason that the world’s frog population has declined.

e) By monitoring frog population levels, scientists can
quickly identify threatened ecological systems.

Resolução

Monitorar os níveis de população de sapos possibilita
aos cientistas rapidamente identificar os sistemas eco-
lógicos ameaçados de extinção.
No texto: “Frogs are delicate creatures, and are often
the first casualties when pollution or human activity
affects a habitat, making them important barometers
of environmental change and giving an early warning
for endangered ecosystems.”

c
Which of the following best explains an advantage of
using frogs’ eggs in scientific study?
a) They are the only single-cell embryos that can be

found among the eggs of amphibian species.
b) As the growth from frog’s egg to tadpole occurs

quickly, scientists can study muscle function during
a relatively short period.

c) Their transparency gives scientists an opportunity to
observe them as they develop into tadpoles.

d) Their transparency gives scientists an opportunity to
check their reaction to environmental change.

e) Their transparency facilitates cloning.

Resolução

Uma das vantagens de se usar ovos de sapos em estu-
do científico é que sua transparência dá aos cientistas
uma oportunidade de observá-los enquanto se desen-
volvem em girinos.
No texto: “…their transparent eggs offer embryo-
logists a chance to watch single cells grow into wrig-
gling tadpoles…”
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SILENT DEATH

1 Mamoru Takuma got what he wanted: an early
death. Three years ago, Mr Takuma shocked Japan
when he rampaged through a primary school in Osaka
prefecture, entering classrooms and stabbing as many
children as he could grab. He killed eight pupils, woun-
ded 15 other people, including two teachers, and appa-
rently never showed a flicker of remorse. After recei-
ving a death sentence just over a year ago, Mr Takuma,
who had a history of mental illness, asked to be exe-
cuted as soon as possible. Unusually, on September
14th, his wish was fulfilled: Japan tends to leave pri-
soners on death row for years, and in some cases
decades. But, in other respects, the sudden execution
of Mr Takuma was typical of Japan's murky system of
capital punishment.

2 The lives, and deaths, of Japan's condemned men
and women are shrouded in mystery. Without war-
ning, the justice ministry simply announces that an
execution has taken place. It does not reveal the con-
vict's name. But it does inform his or her immediate
family, which is how it emerged that Mr Takuma was
one of the two men executed this week.

3 Neither would have had long to prepare for death.
A death-row prisoner is informed that his time is up on
the morning of the execution. Often without so much
as a farewell phone call to his family, he is then han-
ged. Forum 90, a collection of Japanese groups oppo-
sed to capital punishment, has been especially critical
of Japan's sudden methods, which it says force priso-
ners "to live each and every day in dread of the day the
execution will be carried out."

4 Nominally, at least, Japan's criminal justice system
stresses the virtues of atonement and remorse. But
the precariousness of life on death row hardly seems
designed to help condemned prisoners come to terms
with their crimes. And if they did come to terms with
them, they would struggle to express much remorse.
Prisoners awaiting execution are denied most visitors,
and their mail is heavily censored.

5 Most Japanese neither know nor seem to care
much about how capital punishment is administered.
So public opinion seems unlikely to change from its
current state of passive approval of the practice.
According to a 1999 survey, nearly 80% of those pol-
led approved of it. Forum 90 protests that the survey
question was awkwardly phrased. But even in respon-
se to a different question that the human -rights
groups preferred, 57% of Japanese were still perfectly
happy to “keep the current system in the future”.

(THE ECONOMIST)
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a
According to the information in the article, what was
strange about Mamoru Takuma’s execution?
a) Japanese officials usually wait a very long time befo-

re executing condemned prisoners, but they execu-
ted Mamoru Takuma in a relatively short time.

b) Though Mamoru Takuma was arrested at the scene
of the crime and confessed to the murders, he was
never actually convicted in court.

c) Japanese officials made a point of using Mamoru
Takuma’s execution to win continued support for the
death penalty.

d) Instead of receiving a lethal injection or being put in
the electric chair, Mamoru Takuma was hanged.

e) Because Mamoru Takuma was mentally ill, he
should have received life in prison instead of the
death penalty.

Resolução

A execução de Mamoru Takuma foi estranha: as auto-
ridades japonesas geralmente esperam muito tempo
antes de executarem os prisioneiros condenados, no
entanto, eles o executaram num tempo relativamente
curto.
No texto: “Unusually, on September 14th, his wish
was fulfilled: Japan tends to leave prisoners on death
row for years, and in some cases decades.”

e
You can infer from the information in the article that
Forum 90
a) is the only organization in Japan actively opposed to

capital punishment.
b) wants to correct but not abolish Japan’s capital

punishment system.
c) designed and conducted Japan’s most recent capital

punishment survey.
d) believes that most Japanese voters are secretly

opposed to capital punishment but are reluctant to
express their opinion.

e) believes that Japan’s method of capital punishment,
in which the prisoner is given little warning before
his execution, constitutes a kind of psychological
torture.

Resolução

Podemos deduzir do artigo que o Forum 90 acredita
que o método de pena de  morte no Japão, no qual o
prisioneiro é avisado com muito pouca antecedência,
constitui um tipo de tortura psicológica.
No texto: “Forum 90, a collection of Japanese groups
opposed to capital punishment, has been especially
critical of Japan's sudden methods, which it says force
prisoners ‘to live each and every day in dread of the
day the execution will be carried out’."
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a
You can infer from the information in the article that
even if Forum 90 continues its activities,
a) the Japanese capital punishment system will pro-

bably not change, at least in the short term.
b) the Japanese people will still demand that the death

penalty be applied to more and more types of cri-
mes.

c) the Japanese people will never understand that capi-
tal punishment is just another form of murder.

d) the Japanese government will still impose a more
rigorous capital punishment system.

e) the international community will never pressure the
Japanese government to abolish the death penalty.

Resolução

Infere-se do texto que mesmo se o Forum 90 conti-
nuar suas atividades, o sistema de pena de morte japo-
nês provavelmente não mudará, pelo menos a curto
prazo.
No texto: “…57% of Japanese were still perfectly
happy to ‘keep the current system in the future’.”

d
You can infer that the author of the article most likely
believes that Japan’s capital punishment system is
a) adequately designed for the needs and aspirations

of Japanese society as a whole.
b) a monstrous anachronism that should not exist in a

country that likes to consider itself modern.
c) a natural expression of the will of the Japanese peo-

ple and thus should not be criticized by Westerners.
d) administered without real transparency and has cha-

racteristics that are unfair and poorly planned.
e) an example of a government institution that will

never be changed, even if the majority of Japanese
turn against it.

Resolução

Infere-se do texto que o autor deste artigo, prova-
velmente, acredita que o sistema de pena de morte
japonês é administrado sem verdadeira transparência e
possui características injustas e mal planejadas.
No texto: 
Parágrafo 1º: “But, in other respects, the sudden exe-
cution of Mr Takuma was typical of Japan's murky
system of capital punishment.”
Parágrafo 2º: “The lives, and deaths, of Japan's con-
demned men and women are shrouded in mystery.”
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b
Leia as seguintes afirmações sobre o romance Me-
morial do Convento, de José Saramago:
1. A perspectiva do romance é, ao mesmo tempo, his-

tórica, social e individual.
2. Por conter visão regional, interessa apenas aos po-

vos de língua portuguesa.
3. O texto revela riqueza de imaginação e ironia sutil.
4. O foco narrativo é múltiplo, com predominância da

terceira pessoa.
5. Na narrativa, contracenam personagens históricas,

reais, do século XVIII e personagens de ficção.
6. Os protagonistas são um músico famoso e um frade.

As afirmações acima estão corretas, EXCETO DUAS.
Assinale a alternativa que contém as afirmações
INCORRETAS.
a) 1 e 2. b) 2 e 6. c) 3 e 4.
d) 4 e 5. e) 1 e 5.

Resolução

A afirmação contida em 2 é, em si mesma, inconsis-
tente, pois estabelece um nexo causal arbitrário: nada
impede que o regional e o universal coexistam. Lem-
bremo-nos de Tolstoi: “se queres ser universal, fala de
tua aldeia”. De mais a mais, Memorial do Convento
trata de um tema intemporal – o conflito entre a religião
e a ciência, entre a fé e a razão, projetado no contexto
ibérico da transição do mundo barroco contra-reformis-
ta para a racionalidade iluminista e neoclássica. Em 6,
temos um erro de fato: o músico Domenico Scarlatti e
o padre Bartolomeu de Gusmão não são protagonistas,
ainda que tenham uma figuração importante. Os prota-
gonistas são Baltazar Mateus e Blimunda de Jesus.

d
Observe o trecho a seguir, retirado de Cemitério de ele-
fantes, de Dalton Trevisan.
Há um cemitério de bêbados na minha cidade. Nos fun-
dos do mercado de peixe e à margem do rio ergue-se
o velho ingazeiro – ali os bêbados são felizes. A po-
pulação considera os animais sagrados, provê as suas
necessidades de cachaça e peixe com pirão de farinha.
No trivial, contentam-se com as sobras do mercado.
Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar-lhes a
sesta, saem do abrigo e, arrastando os pesados pés,
atiram-se à luta pela vida. Enterram-se no mangue até
os joelhos na caça ao caranguejo ou, tromba vermelha
no ar, espiam a queda dos ingás maduros.
Elefantes mal feridos coçam perebas, sem nenhuma
queixa, escarrapachados sobre as raízes que servem de
cama e cadeira, a beber e beliscar pedacinho de peixe.
A respeito desse trecho, assinale a alternativa correta.
a) O tratamento dado ao tema é sarcástico e até sa-

tírico.
b) Os pormenores da descrição são índices da revolta

das personagens.

47

46

LLLLiiii tttteeeerrrraaaattttuuuurrrraaaa



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

c) O tema caracteriza o texto como um conto policial.
d) O texto trata de um fato do cotidiano narrado com

traços do Neo-realismo.
e) No fragmento, predomina um narrador na primeira

pessoa.

Resolução

A alternativa d é a menos ruim dentro de um elenco de
alternativas redigidas sem rigor e que fazem o can-
didato enveredar pelo terreno movediço da imprecisão
terminológica, criando complicadores que vêm a pre-
juízo do bom aluno e do leitor atento, forçados a “ima-
ginar” as intenções do examinador. Na alternativa que
consignamos, com frouxa convicção, deve-se objetar
que o texto não “narra”, antes “descreve”, e são mui-
to esgarçados os liames que o prendem ao Neo-rea-
lismo, corrente estética com contornos definidos, que
postula uma adesão ao real no sentido da denúncia
social e do documento sociológico. A descrição dos
bêbados com traços deformantes, intensificadores,
grotescos também é compatível com o Expressio-
nismo.

b
Assinale a alternativa que contém um texto perten-
cente ao Romantismo brasileiro.
a) Os dous se despediram. Debruçado na varanda,

Quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno cas-
tanho, luzidio de suor, gordo e vivo. O escrivão afas-
tou-se, desapareceu na estrada, e o Major ficou a
pensar no interesse estranho que essa gente punha
nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se
nelas houvesse qualquer cousa de vital e impor-
tante.

b) Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem
corria o sertão pelas matas do Ipu, onde campeava
sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé
grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pe-
lúcia que vestia a terra com as primeiras águas.

c) Que falta nesta cidade?... Verdade.
Que mais por sua desonra?... Honra.
Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha.

d) Quis ainda uma vez ler a carta, agora devagar, ana-
lisando as palavras, desconjuntando-as, para ver
bem o sentido e descobrir se realmente era uma tro-
ça de filósofo. Aquele modo de o descompor brin-
cando, era conhecido; mas o resto confirmava a sus-
peita do desastre. Dar-se-ia que, provada a alienação
mental do testador, nulo ficaria o testamento, e per-
didas as deixas? Rubião teve uma vertigem.

e) O semeador e o pregador é nome; o que semeia e
o que prega é ação; e as ações são as que dão o ser
ao pregador. Ter nome de pregador ou ser pregador
de nome, não importa nada; as ações, a vida, o
exemplo, as obras, são as que convertem o Mundo.
O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito,
qual cuidais que é? É o conceito que de sua vida têm
os ouvintes.

Resolução

A alternativa b contém fragmento de Iracema, de José
de Alencar. As obras transcritas nas demais alter-
nativas são: a) Triste Fim de Policarpo Quaresma, de
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Lima Barreto (Pré-modernismo); c) estrofe de Gregório
de Matos (Barroco); d) Quincas Borba, de Machado de
Assis (Realismo), e e) Sermão da Sexagésima, de An-
tônio Vieira (Barroco).

c
Ao retornar da Europa, em 1912, entusiasmado com as
idéias do _________, em especial naquilo que se refe-
re à Arte e à Literatura, _________ passa a preconizar
que ambas devem adequar-se à era da velocidade das
locomotivas, dos aeroplanos, dos automóveis, à era
das máquinas, enfim, ao desenvolvimento tecnológico
e que, para isso, era necessário romper com o pas-
sado, com a tradição. Mais tarde, entra em contato
com outras propostas vanguardistas européias, de que
surgirão outros movimentos por ele liderados, como o
Movimento __________.

Preenche corretamente as lacunas a alternativa:
a) Dadaísmo – Plínio Salgado – Verde-amarelo.
b) Concretismo – Manuel Bandeira – Regionalista.
c) Futurismo – Oswald de Andrade – Antropofágico.
d) Cubismo – Ronald de Carvalho – Construtivista.
e) Surrealismo – Mário de Andrade – Nativista.

Resolução

Os dados constantes do texto só podem referir-se a
Oswald de Andrade e o Futurismo. As demais alter-
nativas, além de não preencherem adequadamente as
lacunas do texto, trazem associações descabidas.

a
Este poema integra a obra poética de Fernando Pes-
soa. Seu autor é um homem simples, que viveu em
contato direto com a Natureza; é o poeta do real sen-
sível. Para ele, as coisas são como são, pois pensa
com os sentidos. Pode-se dizer que, assim, manifesta
uma forma de pensar apenas diferente e não ausência
de refiexão. É autor dos versos:
(.........................................)
Que pensará isto de aquilo?
Nada pensa nada.
Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem?
Se ela a tiver, que a tenha...
Que me importa isso a mim?
Se eu pensasse nessas coisas,
Deixaria de ver as árvores e as plantas
E deixaria de ver a Terra,
Para ver só os meus pensamentos...
Entristecia e ficava às escuras.
E assim, sem pensar tenho a Terra e o Céu.
Trata-se de:
a) Alberto Caeiro.
b) Ricardo Reis.
c) Bernardo Soares.
d) Fernando Pessoa, ele mesmo.
e) Álvaro de Campos.

Resolução

Alberto Caeiro é o heterônimo a quem Fernando Pes-
soa atribui o texto transcrito. A caracterização constan-
te deste teste apresenta alguns de seus traços essen-
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ciais.

b
Assinale a alternativa correta a respeito do Parna-
sianismo:
a) A inspiração é mais importante que a técnica.
b) Culto da forma: rigor quanto às regras de versifica-

ção, ao ritmo, às rimas ricas ou raras.
c) O nome do movimento vem de um poema de Rai-

mundo Correia.
d) Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo.
e) No Brasil, o Parnasianismo conviveu com o Barroco.

Resolução

O formalismo é sempre apontado como característica
central da poesia parnasiana.

a
Leia o seguinte texto de Ubirajara Inácio de Araújo:
Todo texto é uma seqüência de informações: do início
até o fim, há um percurso acumulativo delas. Às infor-
mações já conhecidas, outras novas vão sendo acres-
cidas e estas, depois de conhecidas, terão a si outras
novas acrescidas e, assim, sucessivamente. A constru-
ção do texto flui como um ir-e-vir de informações, uma
troca constante entre o dado e o novo.
É correto afirmar que, nesse texto, predominam:
a) Função referencial e gênero do tipo dissertativo.
b) Função fática e gênero de conteúdo didático.
c) Função poética e gênero do tipo narrativo.
d) Função expressiva e gênero de conteúdo dramático.
e) Função conativa e gênero de conteúdo lírico.

Resolução

O texto transcrito centra-se na informação a ser trans-
mitida, por isso diz-se que predomina nela a função
referencial da linguagem. Como nele se desenvolve
uma idéia – a definição “Todo texto é uma seqüência
de informações” –, trata-se de um texto dissertativo.

e
Publicados quase simultaneamente, Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas e O Mulato, ambos os romances
praticamente inauguram dois movimentos literários no
Brasil. Num deles predomina a profundidade da análise
psicológica e, no outro, a preocupação com as leis da
hereditariedade e a influência do ambiente sobre o
homem.
Esses movimentos foram:
a) O Modernismo e o Pós-modernismo.
b) O Futurismo e o Surrealismo.
c) O Barroco e o Trovadorismo.
d) O Romantismo e o Ultra-romantismo.
e) O Realismo e o Naturalismo.

Resolução

Considera-se que o Realismo e o Naturalismo no Brasil
iniciam-se com a publicação das obras de que trata
este teste.

b
Romancista da Geração de 30, reflete o seu momento
histórico e produz significativa obra de caráter me-
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morialista em que retrata a Zona da Mata nordestina na
época da decadência dos engenhos, que iam sendo
superados por outra tecnologia. Assinale a alternativa
que contém o nome desse autor e uma de suas obras.
a) Monteiro Lobato – Cidades Mortas.
b) José Lins do Rego – Usina.
c) Jorge Amado – Seara Vermelha.
d) Érico Veríssimo – Caminhos Cruzados.
e) Guimarães Rosa – Tutaméia.

Resolução

A parte mais importante da obra de José Lins do Rego
é constituída pelos romances que compõem o “Ciclo
da Cana-de-açúcar”, nos quais se retrata a decadência
da sociedade ligada aos engenhos e à velha economia
canavieira.

c
Assinale a alternativa que apresenta ERRO na corre-
lação autor-obra-época, relativamente à literatura portu-
guesa.
a) Pe. Antônio Vieira – Sermão da Quarta-feira de Cin-

zas – Século XVII.
b) Gil Vicente – Auto da Barca do Inferno – Século XVI.
c) Manuel Maria Barbosa du Bocage – Nova Arcádia –

Século XVIII.
d) Camilo Peçanha – Clepsidra – Século XIX/XX.
e) Almeida Garrett – Viagens na Minha Terra – Século

XIX. 

Resolução

Neste teste capcioso (pois faz uso de um ardil – a des-
moralizada “pegadinha”), o erro está em que “Nova
Arcádia” não é título de uma obra de Bocage, mas sim
da academia literária a que ele pertenceu. Além dessa
“pegada”, há neste teste outra infelicidade: o nome de
Camilo Pessanha vem grafado com c acedilhado.

e
Escreveu poesia, prosa de ficção, historiografia e en-
saios. Sua historiografia, profundamente revolucioná-
ria, tem suas origens no Romantismo de Victor Hugo e
Walter Scott. Foi, porém, na prosa de ficção que
__________ mais contribuiu para a literatura portugue-
sa
do séc. XIX. No Monasticon, que compreende dois
romances históricos, _________ e __________, con-
segue reunir seus dotes de historiador e ficcionista
quando põe em conflito a paixão amorosa e a vida reli-
giosa. O autor e as obras referidos estão na alternativa:
a) Antônio Feliciano de Castilho – Cartas de Eco a Nar-

ciso – A Noite no Castelo.
b) Camilo Castelo Branco – O Santo da Montanha –

Amor de Perdição.
c) Júlio Dinis – Os Fidalgos da Casa Mourisca – As

Pupilas do Sr. Reitor.
d) Almeida Garrett – O Arco de Santana – Um Auto de

Gil Vicente.
e) Alexandre Herculano – Eurico, o Presbítero – O

Monge de Cister.

Resolução

Este teste, tão simplório quanto os demais desta pro-
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va, traz generalidades sobre Alexandre Herculano.
d

Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmação seguinte:
O movimento desenvolveu-se no apogeu político de
Portugal; consiste numa concepção artística baseada
na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos.
Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emo-
ção, e a estrutura da composição poética obedece a
formas fixas, com a introdução da medida nova, que
convive com a medida velha das formas tradicionais.
Trata-se do:
a) Modernismo. b) Barroco.
c) Romantismo. d) Classicismo.
e) Realismo.

Resolução

As obras mais recentes de história e teoria literária
vêem antes Maneirismo que Classicismo na grande
literatura portuguesa do século XVI, especialmente
Camões.

c
Sobre o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas,
de Machado de Assis, é correto afirmar que:
a) Marca o início do Romantismo na literatura brasilei-
ra.
b) O nascimento do filho do protagonista com Virgília

redime a tristeza de Brás Cubas.
c) O contato de Brás Cubas com a filosofia do Hu-

manismo é-lhe facultado pelo amigo Quincas Borba.
d) Marcela era realmente apaixonada por Brás Cubas.
e) As personagens femininas do romance têm a inge-

nuidade das heroínas românticas.

Resolução

Preliminarmente, o candidato teria que “engolir” por
Humanitismo o que, descuidadamente, o examinador
denominou Humanismo, acrescentando à prova um
erratum que não se lhe ofereceu. Os menos afoitos,
ou os mais rigorosos e informados, foram constrangi-
dos a aderir a uma alternativa, no mínimo, imperfeita.
Quincas Borba, autor da teoria filosófica Humanitas ou
Humanitismo, explica-a a Brás Cubas. Essa teoria é
uma paródia do cientificismo da segunda metade do
século XIX e é “demonstrada” no capítulo “Huma-
nitas” e “Cães”. Deve-se frisar que Humanitas tam-
bém aparece no segundo romance realista de Ma-
chado Assis, Quincas Borba, no qual há a célebre máxi-
ma “Ao vencedor, as batatas”. Em d, Marcela não era
realmente apaixonada por Brás Cubas, amou-o duran-
te “quinze meses e onze contos de réis”, isto é, esta-
va interessada no dinheiro do, então, jovem Brás.

e
Foi um movimento literário do século XVII, nascido da
crise de valores renascentistas. Caracteriza-se na lite-
ratura pelo culto dos contrastes, a preocupação com o
pormenor e a sobrecarga de figuras como a metáfora,
as antíteses, hipérboles e alegorias. Essa linguagem
conflituosa reflete a consciência dos estados contra-
ditórios da condição humana. Trata-se do:
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a) Romantismo. b) Trovadorismo.
c) Humanismo. d) Realismo.
e) Barroco.

Resolução

O estilo barroco caracteriza-se pelo rebuscamento,
pelo culto do contraste. O gosto dos contrastes é mar-
cado estilisticamente pelo emprego de antíteses, para-
doxos e oxímoros, e exprime, entre outras coisas, o
conflito da mentalidade antropocêntrica renascentista
com o teocentrismo medieval.

d
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do Sim-
bolismo:
a) Utiliza o valor sugestivo da música e da cor.
b) Dá ênfase à imaginação e à fantasia.
c) Procura a representação da realidade do subcons-

ciente.
d) É uma atitude objetiva, em oposição ao subjetivismo

dos parnasianos.
e) No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e

Sousa e, em Portugal, a de Antônio Nobre.

Resolução

O Simbolismo apresenta linguagem vaga, musical, si-
nestésica; busca captar o inefável, o transcendente, o
metafísico, o eu-profundo. É, portanto, uma linguagem
altamente subjetiva. Cruz e Sousa e Antônio Nobre são
poetas dessa escola. Deve-se frisar que Antônio Nobre
aproxima-se bastante do estilo romântico, da atitude
saudosista, tendo influenciado Manuel Bandeira. A
alternativa d inverte os termos, pois o objetivismo é
traço do Parnasianismo.
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a
A batalha de Maratona, ocorrida em 490 a.C., deve ser
compreendida como:
a) Um dos episódios das Guerras Médicas, que marcou

a vitória dos gregos e transcorreu no período da
democracia ateniense.

b) Um dos episódios da Guerra de Tróia, que marcou o
início da expansão grega pela região do Peloponeso.

c) Uma das batalhas das Guerras Púnicas, que marcou
a anexação da Grécia e de Cartago pelo Império
Romano.

d) Um dos confrontos entre gregos e persas, que mar-
cou o início da hegemonia espartana e o fim da
democracia ateniense.

e) Um dos episódios da conquista da Pérsia por
Alexandre, que marcou a expansão do modelo
democrático grego para o Oriente.

Resolução

A vitória dos atenienses em Maratona decidiu a Pri-
meira Guerra Médica, obrigando o exército persa inva-
sor a se retirar da Grécia.

b
A partir de 1348, irrompeu na Europa, proveniente do
continente asiático, a chamada Peste Negra. Seu efeito
foi devastador, chegando a provocar a morte de mais
de 25% da população européia durante o século XIV.
Sobre a Peste Negra, podemos afirmar que:
a) A epidemia foi responsável pela recuperação econô-

mica da Europa medieval após séculos de retração e
crises de abastecimento.

b) Comunidades judaicas foram responsabilizadas pela
epidemia e perseguidas pelos cristãos, que aciona-
vam o sentimento antijudaico existente na Idade Mé-
dia.

c) A epidemia provocou a busca de novas terras prote-
gidas do contágio com a peste, resultando na con-
quista do norte da África e da Palestina pelos euro-
peus.

d) A epidemia freou o processo de dissolução do feuda-
lismo e provocou a implementação de práticas es-
cravistas em toda a Europa Ocidental.

e) A epidemia foi controlada ao final da Idade Média e
desapareceu completamente do território europeu
nos séculos XVI e XVII.

Resolução

O sentimento anti-semita era bastante acentuado na
sociedade cristã medieval porque a Igreja acusava os
judeus de serem o “povo deicida”.
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a
Com relação à África portuguesa, a emancipação políti-
ca do Brasil em 1822:
a) Provocou fortes reações nas elites angolanas, a pon-

to de alguns setores manifestarem interesse em fa-
zer parte do império brasileiro.

b) Acarretou a suspensão definitiva do tráfico negreiro
como uma forma de retaliação do governo portu-
guês contra a sua ex-colônia.

c) Levou ao aparecimento de movimentos pela inde-
pendência em Angola e Moçambique, que só se tor-
nariam vitoriosos ao final do século XIX.

d) Levou a Coroa portuguesa a implementar regimes
de segregação racial em suas possessões africanas,
inspirados na experiência inglesa na África do Sul.

e) Provocou o desinteresse português na manutenção
dos seus domínios no ultramar e o abandono dessas
possessões a outras potências européias.

Resolução

Resposta a ser dada por exclusão, levando em conta
que: b) o tráfico negreiro para o Brasil continuou pelo
menos até 1850; c) Angola e Moçambique tornaram-se
independentes em 1974-75; d) a segregação racial
(“apartheid”) foi implantada na África do Sul em 1947,
pelo governo branco de etnia bôer, e não inglesa; e)
Portugal manteve seu império colonial até a queda do
salazarismo, em 1974.

e
Foram elementos da Reforma Católica no século XVI:
a) A tradução da Bíblia para as diversas línguas nacio-

nais, a defesa do princípio da infalibilidade da Igreja
e a proibição do casamento dos clérigos.

b) A afirmação da doutrina da predestinação, a con-
denação das indulgências como instrumento para a
salvação e a manutenção do celibato dos clérigos.

c) A manutenção do latim como língua litúrgica, a rea-
firmação do livre-arbítrio e a eliminação do batismo
como um dos sacramentos.

d) A tradução da Bíblia para as diversas línguas nacio-
nais, a abolição da confissão e a crítica ao culto das
imagens.

e) A manutenção do latim como língua litúrgica, o esta-
belecimento do Tribunal do Santo Ofício e a criação
da Companhia de Jesus.

Resolução

A questão se explica por si mesma, pois os três aspec-
tos citados fazem parte da Contra-Reforma.
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b
“Guerreado por Madri e pela Holanda, posto em qua-
rentena pela Santa Sé, Portugal busca o apoio de Lon-
dres, preferindo a aliança com os distantes hereges as-
sociação com os vizinhos católicos. Dando seguimento
vários tratados bilaterais, os portugueses facilitam o
acesso dos mercadores e das mercadorias inglesas às
zonas sob seu controle na Ásia, África e América.”

ALENCASTRO, L.F. de, “A economia política
dos descobrimentos”, NOVAES, A. (org.), A
descoberta do homem e do mundo, São Paulo,
Cia das Letras, 1998, p. 193.

O trecho do texto de Alencastro refere-se:
a) Ao período inicial da expansão marítima portuguesa,

no qual as rivalidades com a Espanha em torno da
partilha da América levaram a uma aproximação
diplomática entre Portugal e Inglaterra.

b) À época da Restauração, que se seguiu à união di-
nástica entre as monarquias ibéricas e que obrigou
a Coroa portuguesa a enfrentar tropas espanholas
na Europa holandesas na África e na América.

c) À época napoleônica, que acabou por definir o iní-
cio da aproximação diplomática de Portugal com a
Inglaterra, em virtude da articulação franco-espa-
nhola que ameaçava as colônias portuguesas na
América.

d) Ao período de Guerras de Religião, durante o qual
monarquia portuguesa, por aproximar-se dos calvi-
nistas ingleses, passou a ser encarada com sus-
peitas pelo poder pontifício.

e) À época das primeiras viagens portuguesas às Ín-
dias, quando muitas expedições foram organi-
zadas em conjunto por Inglaterra e Portugal, o que
alijou holandeses e espanhóis das atividades mer-
cantis realizadas na Ásia.

Resolução

A União Ibérica (1580-1640) terminou quando da Res-
tauração Portuguesa, com a ascensão da Dinastia de
Bragança. Nessa ocasião, Portugal teve de lutar contra
a Espanha (que não queria reconhecer a emancipação
lusa) e contra a Holanda, que invadira diversas colônias
portuguesas – entra elas o Brasil e Angola.
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c
Entre 1814-1815, representantes das nações euro-
péias reuniram-se no chamado Congresso de Viena. As
principais discussões desses encontros giraram em
torno:
a) Da adoção do Código Napoleônico por todos os

Estados europeus, como forma de modernizar as
instituições sociais e adequá-las ao desenvolvimen-
to capitalista do período.

b) Da reorganização da Europa após as guerras napo-
leônicas, procurando garantir à burguesia os avan-
ços conquistados após anos de revoluções.

c) Da definição de fronteiras e governantes europeus a
partir da idéia de legitimidade, isto é, a restauração
do poder e das divisões territoriais anteriores à
Revolução Francesa.

d) Da necessidade de banir definitivamente os prin-
cípios fundamentais do Antigo Regime, tais como a
desigualdade jurídica, a dominação aristocrática e o
absolutismo.

e) Da implementação do Parlamentarismo como a úni-
ca forma de garantir a dominação aristocrática e a
restauração das dinastias destronadas pelas revolu-
ções.

Resolução

O Congresso de Viena teve caráter reacionário (conser-
vador), o que se depreende da restauração das dinas-
tinas destronadas pela Revolução Francesa e Guerras
Napoleônicas. Entretanto, a questão peca sob dois as-
pectos: a) o absolutismo não foi restaurado na França,
Holanda e Suécia; b) o único Estado europeu a voltar
às fronteiras de 1789 foi a França (isso não ocorreu
nem mesmo com Portugal).
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e
“As perspectivas de desenvolvimento econômico e
progresso científico pareciam infinitas no princípio do
século. As estradas de ferro se espalhavam por todo o
mundo (...) O cientista italiano Guglielmo Marconi pre-
parava-se para transmitir, pela primeira vez, sinais de
rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o te-
lefone e o cinema se popularizavam, mudando a face
das cidades.”

BRENER, J., Jornal do século XX, São Paulo,
Moderna, 1998, p. 24.

O texto refere-se a um contexto de inovações tecnoló-
gicas propiciadas:
a) Pela Segunda Revolução Industrial, marcada pelo

surgimento das primeiras fábricas, da utilização das
máquinas a vapor e de matérias-primas como carvão
e ferro.

b) Pela Revolução Agrária Européia, marcada pela me-
canização da produção agrícola e pela estruturação
fundiária em pequenas e médias propriedades.

c) Pelo Período Entre-Guerras, marcado pela expansão
da economia industrial e pela disseminação do libe-
ralismo como referência econômica entre as potên-
cias européias.

d) Pela Primeira Revolução Industrial, marcada pelo
desenvolvimento industrial norte-americano e pela
proliferação da produção de eletrodomésticos.

e) Pela Segunda Revolução Industrial, marcada pela
aplicação de descobertas científicas à produção, pe-
la utilização da energia elétrica e o desenvolvimento
de indústrias químicas.

Resolução

O início do século XX, descrito pelo texto, relaciona-se
com os resultados da Segunda Revolução Industrial,
iniciada na segunda metade do século XIX e caracte-
rizada pelo trinômio eletricidade–petróleo–siderurgia,
em substituição ao vapor–carvão–ferro da Primeira Re-
volução Industrial.
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c
A emenda Platt, definida pelo Congresso norte-ameri-
cano em 1901, estabelecia:
a) A não interferência dos Estados Unidos nos assun-

tos internos das Repúblicas do Caribe.
b) A incorporação de Cuba como um dos componentes

da federação norte-americana.
c) O direito de intervenção político-militar norte-ame-

ricana em Cuba.
d) O fim da escravidão e a adoção do princípio dos

direitos humanos em Cuba.
e) A independência de Cuba e a renúncia da Espanha

ao controle de sua ex-colônia.

Resolução

A Emenda Platt, votada pelo Congresso Norte-Ame-
ricano e incluída na Constituição Cubana, é um exem-
plo emblemático da Política do “Big Stick”. Todavia, ela
não se refere explicitamente a uma intervenção políti-

ca no país caribenho, prevendo a interferência dos
Estados Unidos em dois casos específicos: desordem
financeira e grave perturbação da ordem pública.

a
Podemos definir o macartismo como:
a) Uma dura campanha de investigações dirigida por

parlamentares norte-americanos, voltada a quem
fosse considerado suspeito de subversão ou cola-
boração com os países comunistas.

b) Uma campanha anti-semita que se estabeleceu nos
Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e
que investigava as vinculações entre os judeus e os
dirigentes soviéticos.

c) Uma campanha de investigações que se voltou con-
tra sindicalistas, intelectuais e cientistas e poupou
os artistas de Hollywood, os diretores de cinema e
os escritores norte-americanos.

d) Uma campanha publicitária que procurava enaltecer
o Senador Joseph McCarthy, candidato republicano
à Presidência dos Estados Unidos da América e que
era profundamente anticomunista.

e) Uma política de aproximação entre os EUA e a
União Soviética liderada, na década de 1940, pelo
socialista Joseph McCarthy, em virtude da necessi-
dade de derrotar o nazi-fascismo.

Resolução

A alternativa retrata corretamente o macartismo, cujo
principal instigador foi o senador Joseph McCarthy, no
início dos anos 50.
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e
“Assim, alguns dos irmãos mandados para esta aldeia,
que se chama Piratininga, chegamos a 25 de janeiro do
ano do Senhor de 1554, e celebramos em paupérrima
e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da
Conversão do Apóstolo São Paulo e, por isso, a ele
dedicamos a nossa casa.”

ANCHIETA, José de, “Carta de Piratininga
(1554)”. Cartas, informações, fragmentos
históricos e sermões, Belo Horizonte/São Paulo:
Itatiaia/Edusp, 1988, p.48.

Sobre a fundação da vila de São Paulo no período colo-
nial podemos afirmar que:
a) Expulsos de Piratininga, os jesuítas retornaram em

1554 com tropas portuguesas que promoveram a
destruição dos grupos indígenas da região.

b) Sua fundação acompanhou a tendência da colo-
nização portuguesa em privilegiar a formação de
núcleos no interior, em lugar de entrepostos litorâ-
neos.

c) Desde sua fundação até o final do século XVIII, sua
principal atividade econômica foi a produção de açú-
car e algodão voltada para o mercado externo.

d) Sua fundação ocorreu em função dos interesses
jesuíticos em controlar o comércio de metais e
pedras preciosas realizado pelas tribos indígenas da
região.

e) Sua fundação está vinculada à motivação missio-
nária dos jesuítas que tinham nos colégios e aldea-
mentos suas bases principais.

Resolução

A data tradicional da fundação de São Paulo (1554) é
anterior à elevação do povoado à condição de vila. De
qualquer forma, sua origem está vinculada à obra cate-
quista da Companhia de Jesus junto aos silvícolas bra-
sileiros.

a
A revolta dos malês:
a) Foi comandada por escravos e libertos muçulmanos

que controlaram Salvador por alguns dias.
b) Foi iniciada por setores da elite maranhense contra

as medidas centralizadoras adotadas pelo governo
sediado no Rio de Janeiro.

c) Foi liderada por comerciantes paulistas contrários à
presença dos portugueses na região das minas.

d) Foi articulada pelo setor açucareiro da elite baiana
descontente com a falta de investimentos do gover-
no imperial.

e) Estabeleceu uma ampla rede de quilombos em Per-
nambuco, desafiando a dominação holandesa.

Resolução

Os “malês” eram negros de etnia sudanesa e de cultu-
ra islamizada que tentaram, em 1835, criar na Bahia
um Estado de modelo haitiano. Todavia, o movimento
fracassou totalmente, não tendo chegado a controlar
Salvador nem mesmo “por alguns dias”.
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e
“Heróis são símbolos poderosos, encarnações de
idéias e aspirações... São, por isso, instrumentos efi-
cazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a
serviço da legitimação de regimes políticos... Os can-
didatos a herói não tinham, eles também, profundida-
de histórica, não tinham a estatura exigida para o
papel. Não pertenciam ao movimento da propaganda
republicana, ativa desde 1870... A busca de um herói
para a República acabou tendo êxito onde não o ima-
ginavam muitos dos participantes da proclamação.”

CARVALHO, J. M. de, A formação das almas. O
imaginário da República no Brasil, São Paulo:
Cia das Letras, p.55-57.

A escolha e a construção do principal herói da
República recaíram sobre:
a) Deodoro da Fonseca, devido à sua imensa popula-

ridade, por ser um republicano histórico e um fer-
renho adversário dos poderes monárquicos.

b) Benjamin Constant, líder popular identificado com a
causa operária, defensor do positivismo e um repre-
sentante civil com amplo trânsito entre os militares.

c) Duque de Caxias, grande comandante da Guerra do
Paraguai, identificado com uma política centrali-
zadora e patrono do Exército brasileiro.

d) Bento Gonçalves, presidente da república rio-gran-
dense e principal líder da revolta farroupilha do sécu-
lo XIX, considerado o patrono militar do repu-
blicanismo no Brasil.

e) Tiradentes, militar e republicano transformado em
mártir, cuja morte passou a ser associada ao sacri-
fício de Jesus Cristo.

Resolução

A figura de Tiradentes não ganhou destaque durante o
Brasil Império devido a seu republicanismo. Em contra-
partida, a República fez do alferes mineiro seu herói-sím-
bolo, inclusive procurando assemelhá-lo à imagem de
Jesus Cristo, por iniciativa do pintor Vítor Meireles.
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e
A década de 1920 foi marcada por uma intensa movi-
mentação político-cultural com desdobramentos de-
cisivos para a história brasileira. Diversos são os exem-
plos dessa movimentação, exceto:
a) A chamada “reação republicana”, que aglutinou re-

presentantes das oligarquias do Rio Grande do Sul,
da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro e lan-
çou Nilo Peçanha à presidência em 1922.

b) O chamado “tenentismo”, que reuniu militares na-
cionalistas e reformistas aglutinados na Coluna Pre-
stes-Miguel Costa e que percorreu grande parte do
território brasileiro até 1927.

c) A fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922
por militantes oriundos do anarquismo, entusiasma-
dos com as notícias sobre o sucesso da revolução
bolchevique na Rússia.

d) O movimento modernista que teve na Semana de
Arte Moderna de 1922 um dos principais momentos
da expressão da chamada “antropofagia cultural”
que o caracterizava.

e) A ampliação do eleitorado brasileiro com a conces-
são do direito de voto às mulheres e aos analfa-
betos, o que permitiu a emergência de líderes caris-
máticos nos principais centros urbanos.

Resolução

O direito de voto às mulheres foi concedido pelo Có-
digo Eleitorial de 1932 e confirmado pela Constituição
de 1934; já os analfabetos somente obtiveram o direi-
to de voto na Constituição de 1988 (se bem que a
Constituição de 1824 não o impedisse explicitamente).
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e
“...A UNE reúne futuro e tradição...A UNE é união... A
UNE somos nós... A UNE é a nossa voz”.

Hino da UNE, Vinicius de Moraes e Carlos Lira.
A participação do movimento estudantil na cena polí-
tica brasileira foi marcante na luta contra o nazi-fa-
cismo, na campanha pelo petróleo e, mais recente-
mente, na campanha pelo impeachment de Fernando
Collor de Mello. A respeito da história da UNE, a prin-
cipal entidade estudantil brasileira, é correto afirmar
que:
a) A UNE foi fundada em 1937 por estudantes contrá-

rios ao Estado Novo, atuando na clandestinidade até
1945, quando passou a ser reconhecida oficialmen-
te.

b) Apesar do golpe de 1964, a UNE foi poupada da
repressão, que só se voltou contra a entidade após
o AI-5 de dezembro de 1968.

c) A partir de 1964, a UNE passou a ser controlada por
grupos paramilitares e seus congressos eram reali-
zados em áreas militares, como o quartel de Ibiúna,
em 1968.

d) Apesar de ter sido declarada ilegal durante a dita-
dura, a UNE não teve nenhum de seus líderes pre-
sos pelo regime militar, que procurava manter o
apoio das classes médias.

e) Após mais de dez anos de desarticulação e clandes-
tinidade, a UNE foi restabelecida em 1979 e tornou-
se um dos instrumentos de oposição ao regime mili-
tar.

Resolução

Questão puramente factual, convindo lembrar que a
UNE foi criada pelo Estado Novo com o objetivo de
cooptar os universitários para o regime varguista. Com
o tempo, porém, pode-se dizer que a criatura voltou-se
contra seu criador…
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e

A tabela acima fornece dados sobre as eleições de
1974. Essas eleições representaram uma importante
mudança nos rumos da política brasileira porque:
a) A derrota do partido da situação na Câmara dos

Deputados demonstrava o processo de desgaste do
regime militar junto ao eleitorado brasileiro.

b) Marcaram o início do bipartidarismo no Brasil e a
vitória da oposição nas eleições para o Senado
Federal.

c) Apesar da adoção da Lei Falcão, que impedia os can-
didatos de discursar e expor suas idéias no rádio e
na televisão, a oposição saiu-se amplamente vito-
riosa.

d) A campanha pelo voto nulo, levada à frente pela
oposição, mobilizou milhões de brasileiros que de-
monstraram seu descontentamento com a ditadura.

e) Pela primeira vez desde a introdução do bipartida-
rismo, a oposição conseguiu uma votação maior que
o partido do governo nas eleições para o Senado.

Resolução

Alternativa definida pela própria tabela.

Comentário de História

A prova de História do Exame Vestibular da FGV-
2005 apresentou predominância de questões de His-
tória do Brasil, versando sobre certos temas específi-
cos e às vezes com deslizes factuais. Algumas delas,
o vestibulando poderia acertar por exclusão.

Câmara dos 
Deputados

52%

48%

Senado

41%

59%

Câmara dos 
Deputados

11.866.482 votos

10.954.440 votos

Senado

10.068.810 votos

14.579.372 votos

ARENA

MDB
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c
Observe o mapa apresentado abaixo:

Territórios Impermeáveis
Fonte: adaptado de Rogério Haesbaert, 2002.

A partir do mapa e dos conhecimentos sobre a mobili-
dade espacial das populações no mundo, pode-se afir-
mar que: 
a) As melhorias trazidas pela globalização vêm garan-

tindo a mobilidade espacial cada vez maior das popu-
lações carentes em todas as partes do mundo.

b) As metrópoles dos países ricos são hoje os bolsões
de maior segregação espacial e acesso mais restrito,
sobretudo para migrantes africanos.

c) Os contextos de forte desigualdade e exclusão social
geram fortes restrições de acesso a espaços de dife-
rentes regiões do planeta.

d) Há zonas do planeta com altos índices de população
marginalizada e reclusa em seu próprio território,
caso dos países da América do Norte.

e) O acesso seletivo ou fechado a determinados espa-
ços revela as novas estratégias competitivas entre
as empresas da esfera global.

Resolução

O mapa separa, através de uma linha pontilhada, o
Norte rico do Sul pobre. A mobilidade espacial das
populações está impregnada do caráter excludente da
economia mundial e muitos espaços tornam-se inaces-
síveis às populações mais pobres.
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d
Pela primeira vez, este país participa, em Washington,
de uma reunião de ministros das finanças do Grupo
dos Sete (Japão, Estados Unidos, Alemanha, França,
Canadá, Itália, Reino Unido), sinal de que o crescimen-
to ininterrupto de sua economia, nas últimas décadas,
superou o distanciamento vigente na ordem mundial
bipolar.

Fonte: adaptado de Le Monde Diplomatique, 2004.

O texto destaca o seguinte país:
a) Índia: antiga produtora de especiarias, atualmente,

uma das capitais do cinema e com alta taxa de
exportação de produtos alimentares.

b) Rússia: a retomada da indústria armamentista tem
contribuído para acelerar o crescimento econômico.

c) Portugal: seu crescimento recente deve-se à conso-
lidação do comércio com emergentes (Macau, Goa)
e ex-socialistas (Moçambique).

d) China: nova “oficina do mundo”, cuja economia se
inclui entre as maiores do cenário internacional con-
temporâneo.

e) Polônia: beneficiada pela adesão à União Européia,
lidera a pauta de exportações entre as ex-repúblicas
socialistas do Leste Europeu.

Resolução

A China tem se destacado dentro da Nova Ordem
Econômica Mundializada como uma “oficina” de pro-
dução, em razão do crescimento ininterrupto de sua
economia. Tal situação levou-a a se aproximar das
grandes potências e participar da reunião do Grupo do
G7. 
A China funciona como uma colossal correia de trans-
missão de demanda.

e
Nos estudos da regionalização do espaço europeu,
Islândia e Suíça apresentam em comum a seguinte
característica:
a) Situam-se na zona de vegetação de tundra, sob a in-

fluência do clima Polar.
b) Apresentam o PIB per capita mais alto da Europa

Central.
c) Atingem os níveis mais elevados no quesito “poder

de compra”.
d) São membros fundadores da Organização do

Tratado do Atlântico Norte – OTAN.
e) Integram a EFTA – associação de comércio livre –

mas não fazem parte da União Européia.

Resolução

Os países mencionados no texto, Suíça e Islândia,
fazem parte da EFTA (Associação Européia de Livre
Comércio) e não integram a União Européia.
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d
Observe o gráfico para assinalar a resposta correta.
Fonte: Le Monde Diplomatique, 1997-2004.

O consumo em questão geralmente está relacionado
ao desenvolvimento econômico e social das regiões
representadas. Pode-se inferir que I e V referem-se a:
a) Europa e Tigres Asiáticos.
b) América do Norte e Europa.
c) Europa e Ásia Central.
d) América do Norte e África.
e) Tigres Asiáticos e América Latina/Caribe.

Resolução

As tabelas de consumo diário de calorias por habitante
indicam, no número I, o maior consumidor, os Estados
Unidos, que podem ser associados ao maior desenvol-
vimento econômico e social. 
No número V, está o menor consumidor, o Continente
Africano, caracterizado pelo subdesenvolvimento e
exclusão social.
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a
Relacione o mapa às características do espaço africa-
no, mencionadas abaixo:

A atividade agrícola é fortemente influenciada pela dis-
ponibilidade de água, sendo praticada nos vales próxi-
mos do litoral e, nas áreas mais secas, em torno de
oásis.
Mas a maior parte da riqueza dos países desta região
vem da exploração do petróleo e, em menor grau, do
turismo. Essas características estão contidas em:
a) I – Magreb.
b) II – África Extremo-Ocidental.
c) III – Golfo da Guiné.
d) IV – Chifre da África.
e) V – África Austral.

Resolução

O clima mediterrâneo do litoral e as porções interiori-
zadas do Saara marcam a região do Magreb (o noroes-
te), no Continente Africano, onde se encontram os
seguintes países: Marrocos, Argélia e Tunísia. Área
marcada pela cultura de produtos mediterrâneos, no
litoral; exploração de petróleo, na Argélia (membro da
OPEP) e fosfato, no Marrocos. Destacam-se também
a atividade turística e o comércio (Casablanca, Túnis e
Argel).
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c
O presidente Néstor Kirchner assinou o decreto que
estabelece uma tarifa alfandegária de 0% para a impor-
tação de maquinaria rodoviária proveniente de países
de fora do Mercosul. O decreto também inclui a impor-
tação de autopeças utilizadas neste tipo de maquinaria.
Fonte: www.estadao.com.br/rss/economia/2004/set/09/187.htm
acessada em 20/09/2004.

O decreto do presidente argentino fere um dos objeti-
vos principais do Mercosul:
a) Formar uma união econômica e monetária nos mol-

des da União Européia, com moeda própria, banco
central independente e livre circulação de pessoas e
mercadorias.

b) Tornar-se uma grande zona de processamento de
exportação (ZPE), atraindo mais empresas transna-
cionais para os países participantes, com a formação
de uma área de livre comércio.

c) Formar uma união aduaneira, com a abolição grada-
tiva das tarifas alfandegárias nas relações comer-
ciais dentro do bloco e aplicação de uma tarifa exter-
na comum (TEC) ao comércio externo ao bloco.

d) Constituir o núcleo da Aliança Latino-americana de
Integração, uma área de livre comércio alternativa à
ALCA, que reuniria o Brasil, a Argentina e o México.

e) Construir portos secos, gradativamente, como zona
de proteção de fronteiras, a exemplo de Paso de los
Libres / Uruguaiana, que protegem tanto o lado ar-
gentino como o brasileiro.

Resolução

Ao permitir a entrada de insumos industriais originários
de países de fora do Mercosul, isentos de qualquer
valor tarifário, a Argentina abre um precedente contrá-
rio a um dos pilares de sustentação do Mercosul: a for-
mação aduaneira com abolição de tarifas nas relações
comerciais dentro do bloco e aplicação da Tarifa
Externa Comum (TEC), que pode expor o bloco à falta
de integração, principalmente quando da participação
em reuniões de integração com outros blocos (Alca,
UE).
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a
Considere o texto apresentado.
Em 1949, pesquisas feitas no mercado latino-america-
no indicaram o Brasil como o melhor lugar para receber
a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. Em 23
de março de 1953, em um pequeno armazém alugado
no bairro do Ipiranga, em São Paulo, nascia a
Volkswagen do Brasil. De lá saíram os primeiros
Fuscas, com peças importadas da Alemanha e monta-
dos por apenas 12 empregados. Entre 1953 e 1957,
foram montados 2.820 veículos (2.268 Fuscas Sedan
1.200cc e 552 Kombis).

Fonte: www.vw.com.br acessada em 06/10/2004.

O episódio retratado marca a passagem do Brasil da
condição de:
a) Exportador de matérias-primas e importador de

manufaturados, para país subdesenvolvido industria-
lizado.

b) Plataforma de exportação, para país desenvolvido e
membro do Primeiro Mundo.

c) Subdesenvolvido industrializado, para país desen-
volvido, importador de matérias-primas.

d) Plataforma de exportação para países do Centro do
sistema, para periferia exportadora de matérias-pri-
mas.

e) Exportador de matérias-primas e importador de
manufaturados, para país do Segundo Mundo, em
desenvolvimento.

Resolução

O texto retrata um determinado período da história da
economia brasileira em que o país abandona a condi-
ção de dependência de poucos produtos primários
para exportação, como café e açúcar, e opta por um
modelo de desenvolvimento industrial dependente de
tecnologia e capitais externos.
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d
Cerca de uma dezena de bacias sedimentares estão
situadas na Amazônia Legal Brasileira, perfazendo
quase 2/3 dessa área territorial. Três delas - bacias do
Solimões, Amazonas e Paranaíba - são as mais impor-
tantes, não só pelo tamanho (juntas ocupam aproxima-
damente 1,5 milhão de km2), mas principalmente pelo
seu potencial.

Fonte: Amazônia Legal, 2003.

O texto refere-se à existência, nessas bacias sedimen-
tares, de expressivos depósitos de:
a) Níquel e minério de ferro.
b) Ouro e diamantes.
c) Manganês e estanho.
d) Petróleo e gás natural.
e) Urânio e tório.

Resolução

A delimitação de bacias sedimentares situadas na
Amazônia Legal conduz à localização de expressivos
depósitos de petróleo e gás natural, na Bacia do Juruá
(Urucu), na região de Autaz Mirim e Codajás-Mirim –
como componentes das Bacias do Solimões –
Amazonas até os limites do Rio Parnaíba (entre os
estados do Maranhão e Piauí). As demais alternativas
destacam recursos oriundos de terrenos cuja formação
é cristalina. Devemos observar o erro no enunciado do
texto no qual se lê Paranaíba, pois este rio está locali-
zado entre os estados de Goiás e Minas Gerais, sendo
formador do Rio Paraná.
Atenção à bacia a que o texto se refere, devendo

ser do Rio Parnaíba, localizado entre Maranhão e

Piauí.
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c
Observe o mapa a seguir para responder à questão.

Fonte: Instituto Socioambiental, 2004.

A demarcação de uma Terra Indígena (TI) tem por obje-
tivo garantir o direito da população indígena à terra,
devendo estabelecer a real extensão dessa posse,
para assegurar a proteção dos limites demarcados e
impedir a ocupação por terceiros. (Adaptado de ISA,
2004).
A área assinalada no mapa corresponde a Terras
Indígenas que apresentam a seguinte situação:
a) Em processo de identificação, tendo em vista a

pequena taxa de população indígena remanescente
nesses locais.

b) Demarcadas e totalmente protegidas de terceiros
por políticos da região, graças à existência de seus
recursos minerais.

c) Delimitadas e quase totalmente registradas, o que
não tem impedido os conflitos de terra com madei-
reiros, fazendeiros e garimpeiros.

d) Homologadas, após a confirmação da presença indí-
gena maciça dos Pataxós, famosos pela prática
intensiva da mineração.

e) Reservadas, mas com elevada contaminação do
solo e da água pelas atividades de garimpo pratica-
das na Serra do Urucum.

Resolução

A área delimitada no mapa corresponde à região
conhecida como “Bico do Papagaio”, nos limites entre
os estados do Pará, Tocantins e Maranhão, delimitados
e quase totalmente registrados, o que não foi suficien-
te para coibir os conflitos pela posse da terra entre
madeireiros, fazendeiros e garimpeiros. Os “terceiros”
citados no enunciado da questão são os que efetiva-
mente mais atuam na área que deveria ser salvaguar-
dada à população indígena.
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c
Existem cerca de 30 mil domicílios desse tipo no Rio
de Janeiro, atualmente. Neles, em um único cômodo,
chegam a viver mais de oito pessoas. Muitas dessas
residências não dispõem de ventilação, luminosidade
ou água encanada, ameaçando a saúde de seus mora-
dores.

Fonte: Gilberto Dimenstein & Álvaro Giansanti. Quebra-cabeça
Brasil: Temas de cidadania

na História do Brasil, 2003, p. 76.

Das alternativas a seguir, assinale a que contém o frag-
mento de texto que melhor caracteriza o tipo de habi-
tação descrito e a vida que ali se desenrola:
a) Ali na Rua Oriente a ralé quando muito andava de

bonde. De automóvel ou carro só mesmo em dia de
enterro. De enterro ou de casamento. Por isso
mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização
muito difícil. Um sonho. (António de Alcântara
Machado, Gaetaninho)

b) As chuvaradas de verão, quase todos os anos, cau-
sam no nosso Rio de Janeiro, inundações desastro-
sas. Além da suspensão do tráfego, com a interrup-
ção das comunicações, essas inundações causam
desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de
haveres e destruição dos imóveis. (Lima Barreto, As
enchentes)

c) Eram cinco horas da manhã e [acordava-se] abrindo,
não os olhos, mas a sua infinidade de janelas e por-
tas alinhadas (...) De alguns quartos saíam mulheres
que vinham pendurar lá fora, na parede, a gaiola do
papagaio. (Aluísio de Azevedo, O cortiço)

d) É, eu me sentia encurralada. E o meu coração pedia
para sair dali. Senti que tinha acabado o meu tempo
no Limoeiro. Que me adiantava ficar no sítio, me
agüentando a ferro e fogo, sem recursos, mulher
sozinha, nova? (Rachel de Queiroz, Memorial de
Maria Moura)

e) Nas grandes cidades a rua passa a criar o seu tipo, a
plasmar o moral de seus habitantes, a inocular-lhes
(...) gostos, costumes, hábitos, opiniões políticas.
Vós todos deveis ter ouvido ou dito aquela frase: -
Como essas meninas cheiram a Cidade Nova! (João
do Rio, A rua)

Resolução

O texto descreve claramente as habitações dos corti-
ços, que são antigas casas com muitos cômodos loca-
lizadas em bairros e ruas desvalorizados pela especu-
lação imobiliária e onde vivem inúmeras pessoas,
geralmente uma família em cada cômodo.
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d
Essa é uma das maiores originalidades dos sistemas
hidrográfico e hidrológico regionais. (...) Daí resulta a
inexistência de salinização excessiva ou prejudicial no
domínio dos sertões. Encontram-se, aqui e ali, man-
chas de solos ligeiramente salinizados, riachos curtos
designados ´salgados´, porém o conjunto de tais áreas
é extremamente pequeno.

Fonte: Aziz Ab’Saber. 2003.

No texto, a originalidade dos rios do Sertão Nordestino
está relacionada à seguinte explicação:
a) Todos os rios do Nordeste, apesar de intermitentes

periódicos, chegam ao Atlântico por diversas trajetó-
rias.

b) Ao contrário de outras regiões semi-áridas do
mundo, seus rios e bacias hidrográficas convergem
para depressões fechadas.

c) A hidrologia regional do Nordeste seco não depende
do ritmo climático sazonal dominante no espaço dos
sertões.

d) Nas baixadas do Rio Grande do Norte, as áreas mais
quentes e com luminosidade mais ampla correspon-
dem a verdadeiros enxagüadores dos riachos salga-
dos.

e) Apenas os rios da vertente oriental são intermiten-
tes, o que justifica a expressão “rios que cortam no
inverno”, uma grande originalidade do Nordeste.

Resolução

Trata-se de um exercício de interpretação de texto.
Este não determina a área geográfica, mas apenas
sugere um espaço em que são poucos os riachos “sal-
gados”, e a idéia é completada pela alternativa d, que
cita áreas enxaguadoras dos riachos salgados.

a
Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores
histórico-políticos, há também os chamados “fatores
locacionais”. No caso dos Tigres Asiáticos, os fatores
locacionais mais importantes são:
a) Existência de mão-de-obra qualificada e extensa

rede de comunicações.
b) Grande mercado consumidor interno e densa rede

de transportes.
c) Disponibilidade própria de matérias-primas minerais

e mão-de-obra barata.
d) Incentivos fiscais governamentais e disponibilidade

de terras baratas no interior.
e) Recursos energéticos (petróleo e gás natural) e

incentivos fiscais.

Resolução

Os países Tigres Asiáticos podem ser classificados
como plataformas industriais, especializadas na mon-
tagem de bens de consumo, em geral, a partir de
investimentos de capital externo, que se utiliza da
mão-de-obra qualificada e, no caso da alternativa, de
extensa rede de comunicações.
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d
Considere a figura abaixo:

Problemas ambientais, relacionados ao uso intensivo
da água armazenada no lençol freático, para viabilizar a
produção agrícola sob condições de climas desértico e
semi-árido, caracterizam a área:
a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

Resolução

Nas porções sudoeste e centro-sul dos Estados
Unidos, abrangendo até o interior do Texas, no estado
da Califórnia (Dry Farming), ocorrem problemas
ambientais associados ao uso intensivo da água arma-
zenada no lençol freático, o que inviabilizou a utilização
de muitas áreas, devido à intensificação do processo
da salinização.

e
O uso de imagens de satélite tem crescido nas últimas
décadas em vários setores, desde propriedades rurais,
passando por empresas industriais e instituições
governamentais. Dentre as vantagens dessa nova
forma de obtenção de informações espaciais, pode(m)-
se destacar:
a) O baixo custo, já que a manipulação das imagens

não necessita de profissionais especializados nem
de aparelhos sofisticados.

b) A precisão das informações, já que as imagens são
conseguidas a baixa altitude, eliminando a interfe-
rência de nuvens e poeira em suspensão.

c) A gratuidade no acesso, pois, ao contrário das foto-
grafias aéreas, as imagens são produzidas por
órgãos públicos, como o INPE, no Brasil.

d) A dispensa do uso de mapas de grande escala e
fotografias áreas, já que as imagens de satélite são
cópias idênticas da realidade observada.

e) A regularidade dos dados, em função da órbita do
satélite, a área de abrangência e as múltiplas finali-
dades das imagens captadas.

Resolução

Os satélites ou sensores remotos são plataformas de
observação que orbitam a Terra com diversos padrões
e à grande altitude, sendo capazes de analisar a super-
fície da Terra por inúmeros aspectos e a partir da cap-
tação das variações dos comprimentos de ondas emi-
tidos pelos diversos tipos de cobertura da superfície
encontrados na Terra.
A grande vantagem dos satélites consiste nas caracte-
rísticas quanto à sua órbita, abrangência e múltiplas
finalidades em relação às imagens captadas.
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a
Assinale a alternativa que aponta, corretamente, uma
dificuldade para o aproveitamento dos rios da Bacia
Amazônica, no que se refere à geração de energia elé-
trica.
a) A baixa declividade ao longo de seus cursos, que, ao

serem represados, causam grande impacto com o
alagamento de grandes áreas florestadas.

b) A navegação, uma das principais formas de deslo-
camento na região amazônica, é limitada em repre-
sas utilizadas para geração de energia elétrica.

c) A economia da região amazônica, baseada no extra-
tivismo mineral, vegetal, na pecuária extensiva e
ainda a ausência de indústrias, não gera grande con-
sumo de energia elétrica.

d) O clima Equatorial, predominante na região amazô-
nica, apresenta uma estação seca no inverno, que
reduz a vazão dos rios e inviabiliza a produção de
energia elétrica.

e) As entidades ambientalistas internacionais argu-
mentam que as termoelétricas, que utilizam carvão
vegetal, causam menos impactos ambientais à
Floresta Amazônica do que as hidroelétricas.

Resolução

A Bacia Amazônia apresenta relevo predominante-
mente baixo e com pequena variação de altitude. O
grande potencial energético é determinado pelo imen-
so volume de água dos rios, porém, diante do modelo
topográfico, a construção das usinas exige extensos
represamentos de água, submergindo grandes áreas
de floresta.
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INSTRUÇÕES

a) Cada uma das questões é antecedida de um
pequeno texto, que evoca determinado assunto.
Tenha por base o texto, mas examine cada alterna-
tiva com base nos conhecimentos que você tenha
a respeito do assunto.

b) Em cada questão, você deve ASSINALAR A
ALTERNATIVA FALSA.

e
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
A renda mensal do brasileiro vem descendo a ladeira
desde 1997. Chegou ao fundo do poço no ano passado,
o primeiro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, quando retrocedeu aos níveis de 1993. De acor-
do com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), anunciada pelo IBGE na última semana de
setembro,

(Fonte: www.cartacapital.com.br)

a) em setembro de 2003, a renda média mensal do
trabalhador era de apenas R$ 692,00, o ponto mais
baixo desde 1995.

b) a queda foi resultado da instabilidade gerada pelas
eleições de 2002. À medida que o então candidato
petista à Presidência se distanciava nas pesquisas,
subia o risco Brasil, o termômetro do nervosismo
do mercado financeiro.

c) a inflação já despontava como uma ameaça real.
d) após a posse, o governo se viu forçado a adotar

medidas restritivas para acabar com as suspeitas
de que a administração do PT não daria continui-
dade a políticas fiscal e monetária responsáveis.

e) a escalada de juros para conter a inflação esta-
bilizou o custo dos empréstimos, liberou os investi-
mentos e, por fim, estabilizou a renda. Entre 2002
e 2003, perdeu menos quem ganhava mais. A
metade mais rica da população viu os recursos
mensais aumentar em 8,1% de um ano para outro.
Já a metade mais pobre ganhou 4,2% da renda.

Resolução

Esta questão foi totalmente retirada da revista Veja, nº
1874, de 6 de outubro de 2004, página 56, e, portanto, a
fonte divuldada pela FGV como www.cartacapital.com.br
não é verdadeira, ou as duas fontes escreveram o mesmo
texto?
Há contradições entre as informações da Veja e da Carta
Capital on-line – esta última afirma que “nos últimos cinco
anos o rendimento médio dos brasileiros diminuiu de R$
663,00 para R$ 595,00, em 2001”, o que tornaria a alter-
nativa a incorreta, pois afirma que o ponto mais baixo foi
de R$ 692,00. Segundo a  Veja, em 2001, a renda era de
R$ 766,00. Portanto, há contradição entre as fontes de
informações.
A alternativa a pode ter causado danos ao bom desem-
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penho dos candidatos, pois flagrantemente distoa do
texto, quando afirma que em setembro de 2003 a renda
média do brasileiro atingia o ponto mais baixo desde
1995 e opõe-se ao enunciado: “…a renda mensal do bra-
sileiro vem descendo a ladeira desde 1997. Chegou ao
fundo do poço no ano passado (2003), quando retroce-
deu aos níveis de 1993”.
Como o texto foi retirado idêntico ao da revista Veja na
alternativa e, está tudo apresentado ao contrário, ou seja:
“… a escalada de juros para conter a inflação elevou o
custo dos empréstimos, travou os investimentos e, por
fim, derrubou a renda. Entre 2002 e 2003, perdeu mais
quem ganhava mais. A metade mais rica da população
viu os recursos mensais minguarem em 8,1% de um ano
para outro. Já a metade mais pobre perdeu 4,2% da ren-
da.” e, portanto, a e é falsa.

e
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Moscou decidiu oficialmente apoiar o Protocolo de
Kyoto, destinado a frear o aquecimento climático. O
governo russo aprovou, nesta quinta-feira
(30/09/2004), o projeto de lei de ratificação do tratado
e resolveu enviá-lo ao Parlamento, pondo um fim a
anos de prorrogações. O movimento do governo do
presidente russo, Vladimir Putin, deverá permitir a
entrada em vigor do acordo internacional, concluído
em 1997, sobre a limitação das emissões dos gases
responsáveis pelo efeito estufa.

(Fonte: http://www.folha.uol.com.br)

a) Como a Duma (câmara baixa do Parlamento) é
dominada em ampla maioria pelo partido pró
Kremlin-Rússia Unida, a ratificação foi certa.

b) Para que entre em vigor, o Protocolo de Kyoto
deve ser ratificado por pelo menos 55 países que
respondam por 55% das emissões de gás car-
bônico (CO2) dos países industrializados.

c) Como os Estados Unidos decidiram em março de
2001 não ratificar o acordo, a taxa de 55% das
emissões de gás carbônico só poderia ser alcan-
çada com a autorização de Moscou.

d) O protocolo prevê que os países industrializados
signatários inclusive os Estados Unidos, que res-
pondiam sozinhos por 36,1% da emissão de gases
causadores do efeito estufa, em 1990 cortem a
emissão de seis tipos desses gases entre 2008 e
2012, reduzindo-a aos níveis de 1990.

e) As autoridades russas não omitiram que sua deci-
são foi, sobretudo, um gesto político. Alguns espe-
cialistas lembraram que os interesses econômicos
desse protocolo, para a Rússia, não tinham sido
demonstrados.

Resolução

O apoio da Rússia ao Protocolo de Kyoto foi decisivo
para a viabilização de sua entrada em vigor a partir de
2005. 
A Rússia manifestou o interesse econômico de entrar
na OMC, aprovando o Protocolo de Kyoto.
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b
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
O Estatuto do Idoso entrou em vigor em 1° de janeiro
de 2004. Sancionado em outubro de 2003:

(Fonte: www.camara.gov.br)

a) O Estatuto garante direitos e estipula deveres para
melhorar a vida de pessoas com mais de 60 anos
no país.

b) Uma das principais mudanças promovidas pelo
Estatuto é no que diz respeito aos planos de
saúde, que, agora, podem promover reajuste de
preço, por idade, para clientes com mais de 60
anos.

c) Apesar de o Estatuto garantir menos aumentos
para os idosos, quem vai pagar a conta são os mais
jovens, já que, para não perderem tanta receita, os
planos de saúde vão distribuir os aumentos de
preço ao longo das demais faixas de idade.

d) Uma garantia na área de saúde é a de distribuição
gratuita de medicamentos para idosos.

e) O Estatuto estabelece mudanças nos benefícios
da Loas (Lei Orgânica da Assistência Social).
Agora, têm direito a receber o benefício de um
salário mínimo idosos com mais de 65 anos e sem
condições financeiras.

Resolução

O Estatuto do Idoso não permite a promoção de rea-
juste de preços, por idade, para clientes acima de 60
anos,  por parte dos planos de saúde. A alternativa b se
contradiz com a alternativa c e é incoerente com uma
política social para melhorar a vida dos idosos.
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b
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Pesquisadores da universidade King’s College, de
Londres, disseram que remédios utilizados em trata-
mentos com medicina alternativa, feitos ao redor do
mundo, têm propriedades que podem ajudar a comba-
ter doenças como diabetes e câncer.

(Fonte: www.bbcbrasil.com.br)

a) Os remédios incluem, por exemplo, a folha da qual
se faz o curry, um tempero da Índia, usada tradi-
cionalmente para tratar diabetes. Os cientistas
observaram que extratos da folha de curry, cha-
mada murraya koenigii, restringiram a ação de uma
enzima digestiva, a enzima alfa amilase, que está
envolvida na quebra do amido em glicose.

b) Um paciente com diabetes não produz hemoglo-
bina suficiente para lidar com o rápido aumento de
níveis de colesterol no sangue. Reduzindo a taxa
de quebra do amido, ao bloquear tal enzima, pode-
se diminuir a incidência de colesterol no sangue a
partir do intestino.

c) A equipe do King’s College, junto com especia-
listas da Universidade Kwame Nkrumah, de Gana,
também analisou plantas utilizadas pelo grupo étni-
co ashanti. Eles entrevistaram curandeiros locais
para identificar as plantas que eram usadas no tra-
tamento de feridas e depois fizeram testes para
ver se havia alguma justificativa científica nessa
ação.

d) Os pesquisadores do King´s College e os pesquisa-
dores de Gana concluíram que o extrato da
Commetina diffusa (trapoeraba) tinha atividade
antibactericida e antifungicida, o que poderia aju-
dar a curar feridas e evitar infecções.

e) No terceiro estudo, os cientistas analisaram plan-
tas provenientes da China e da Tailândia usadas no
tratamento de câncer. Testes em laboratório foram
realizados para observar a efetividade dessas
ervas na inibição do crescimento das células
cancerígenas. Eles viram uma “atividade promis-
sora” contra as células de câncer no pulmão,
especialmente com a planta ammania baccifera,
da Tailândia, e a Illicium verum, da China.

Resolução

O indivíduo com diabetes possui deficiência de insuli-
na, hormônio responsável pela passagem da glicose
do sangue para a célula. A hemoglobina é um pigmen-
to respiratório encontrado nas hemácias e responsável
pelo transporte de O2 e não está relacionada com o
aumento de colesterol no sangue.
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b
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Apenas sete países autorizam as experiências com
células tronco de embriões humanos: Inglaterra,
Austrália, Japão, Coréia do Sul, Cingapura, China e
Israel.

(Fonte: Revista Veja nº 1846)

a) No Brasil, por pressão dos evangélicos, a Câmara
dos Deputados vetou o artigo da Lei de
Biossegurança que autorizava o uso de células
embrionárias para fins terapêuticos.

b) No Brasil, o veto da Câmara ao projeto destinado a
autorizar experiências com células-tronco foi entu-
siasticamente aplaudido por médicos, cientistas e
pacientes.

c) Pelos cálculos da organização não-governamental
Movitae, que luta pela liberação do uso de células
embrionárias para fins terapêuticos, há cerca de
30.000 de embriões estocados nas clínicas brasi-
leiras de fertilização.

d) Pela lei brasileira, os embriões não podem ser doa-
dos para pesquisas nem com a autorização do
casal que o gerou.

e) No Brasil, há 25 pesquisas em fase de testes com
seres humanos, conforme levantamento da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

Resolução

Questão polêmica no campo científico, as experiências
com células-tronco de embriões humanos foram auto-
rizadas por países onde o estágio das pesquisas já se
encontrava evoluído: Inglaterra, Austrália, Japão,
Coréia do Sul, Cingapura, China e Israel. No Brasil,
houve pressão religiosa; além das restrições relativas
ao uso dos embriões, que não podem ser usados sem
prévia autorização, ainda existem pesquisas em anda-
mento. A alternativa b é falsa, pois a comunidade
médica, científica e os pacientes jamais poderiam
aplaudir o veto realizado pela Câmara, uma vez que são
os maiores interessados nessas experiências.
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a
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
A União Européia está passando por sua maior expan-
são desde suas origens, em 1951, quando era com-
posta por apenas seis países. Dez novos membros se
somam aos 15 que fazem parte do bloco desde o
ingresso da Suécia, Finlândia e Áustria, em 1995. O
bloco pode se tornar ainda maior nos próximos anos –
Romênia e Bulgária podem ser recebidas em 2007, e
outros países, como a Turquia, já demonstraram inte-
resse e até apresentaram candidatura para fazer parte
do grupo. Dentre os novos membros estão:

(Fonte: www.bbcbrasil.com.br)

a) Bósnia-Herzegovina e Sérvia.
b) Malta e Hungria.
c) Estônia e Polônia.
d) Letônia e Eslovênia.
e) Chipre e Eslováquia.

Resolução

Os dez países que ingressaram na União Européia em
2004 são: Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Hungria,
República Tcheca, Eslováquia, Malta, Chipre e
Eslovênia.
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d
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Apesar da aprovação do Estatuto do Desarmamento, a
violência no Brasil dificilmente vai diminuir, a não ser
que haja uma reforma na polícia, diz um relatório da
Anistia Internacional, divulgado em fevereiro de 2004.
“É muito difícil que a situação mude a menos que haja
uma real vontade política e pública.”

(Fonte: http://utopia.com.br/anistia/)

a) Intitulado Armas e Policiamento, o relatório se pro-
põe a discutir o que os governos poderiam fazer
para controlar as armas de fogo, sem que a polícia
tenha que recorrer à força excessiva.

b) O relatório diz que, no Brasil, a polícia tem pouca
chance de controlar a proliferação de armas em
centros urbanos, perpetuando o ciclo de violência.

c) Segundo o ministério da Saúde, 300 mil brasileiros
foram mortos por armas de fogo na última década.

d) As convenções internacionais que regulam o uso
de força policial determinam que ela deve estar
preparada para agir proporcionalmente à violência
praticada pelos fora-da-lei, isto é, poder estar
acima da lei em situações de vida e morte.

e) As polícias em todo o mundo enfrentam pressão
para conter os índices cada vez maiores de crimi-
nalidade, mas, diz o relatório, vários países tentam
compensar a falta de equipamento e treinamento
com uma postura mais agressiva.

Resolução

O Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo
Congresso Nacional em 2003, foi apenas uma respos-
ta paliativa, e de caráter propagandístico, para mostrar
à sociedade que algo está sendo feito a respeito do
problema da violência. O próprio ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, afirmou que o governo está
interessado em “desarmar o cidadão de bem”, criando
uma “cultura da paz”. Caberia à  polícia dasarmar os
criminosos. A alternativa d está incorreta, pois nenhum
Estado democrático e legítimo pode autorizar suas for-
ças de segurança ou policiais a agir acima da lei.
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c
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Para os muçulmanos, só existe um Deus, cujo nome é
Alá. E o último profeta de Alá foi Maomé. Maomé não
é deus, mas um homem por intermédio de quem Alá
revelou sua vontade ao mundo. Maomé é reverencia-
do pelos islâmicos, mas não adorado. Tudo e todos
dependem de Alá.

(Fonte: www.bbcbrasil.com.br)

a) Todos os islâmicos de qualquer parte do mundo e
de qualquer etnia pertencem à mesma comuni-
dade chamada de “umá”. Os islâmicos são orien-
tados a seguir a vontade de Deus pelo Corão, o
livro sagrado considerado pelos muçulmanos
como a palavra de Deus.

b) Os islâmicos acreditam em anjos e em profetas
como, por exemplo, Abraão ou lbraim, Moisés ou
Musa, Davi ou Dawu, Jesus ou Isa. Mas, de todos
esses, Maomé seria o último profeta.

c) Para os muçulmanos, não haverá um julgamento
final, algum dia, como acreditam os cristãos. Não
existe predestinação (Alá não decidiu o que vai
acontecer, por isso os seres humanos continuam
tomando decisões). Segundo a crença, Deus é
tudo e está em tudo. Não tem forma e só pode ser
visto pelos iluminados.

d) O ser humano pode se aproximar de Deus por
meio de orações e recitação do Corão. Para os islâ-
micos, Deus não tem filho ou parentes, e não há
outro deus superior a Alá.

e) A oração cinco vezes por dia é a base da fé islâmi-
ca, feita na mesquita ou em qualquer outro lugar.
Antes das orações da tarde, nas sextas-feiras, o
imã da mesquita fala sobre um assunto relevante
baseado no corão ou na história, sobre a vida de
Maomé. O imã não é um sacerdote, mas um islâ-
mico devoto que conhece bem o corão e goza de
grande respeito na comunidade muçulmana.

Resolução

A alternativa está incorreta porque os islâmicos crêem
em um juízo final, bem como no destino prees-
tabelecido (“Maktub” = “estava escrito”),  embora
não se trate exatamente da predestinação da alma.
Para eles, Deus é tudo e está em tudo; mas, como não
tem forma, não pode ser visto, nem mesmo pelos ilu-
minados.
Obs.: Alá, em árabe, não é um nome especial para
Deus, mas significa exatamente Deus. Portanto, afir-
mar que Alá é o Deus dos muçulmanos equivaleria a
dizer que God é o Deus dos anglófonos.
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e
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Um relatório abrangente sobre as causas e soluções
da
obesidade infantil nos Estados Unidos adotou uma
nova abordagem em relação à epidemia. Em lugar de
focalizar a responsabilidade pessoal, pede uma estra-
tégia ampla da sociedade para combater o problema.
Elaboradas pelo Instituto de Medicina das Academias
Nacionais, as recomendações incluem:

(Fonte: FSP, 3/10/2004)

a) A promulgação de critérios nutricionais que se apli-
cariam a todos os alimentos e bebidas servidos
nas escolas, e o desenvolvimento de programas
para ensinar educação para a saúde, com avaliação
anual do peso dos alunos.

b) Ampliação da atividade física dos alunos nas esco-
las para, pelo menos, 30 minutos diários.

c) Desenvolvimento e adoção voluntária de diretrizes
de publicidade e marketing voltados para crianças.

d) Programas comunitários para promover nutrição e
atividades físicas regulares, com mudanças no
zoneamento para incluir calçadas, ciclovias, par-
ques e playgrounds.

e) Como o foco deixa de estar na responsabilidade
pessoal e passa para a social, recomenda-se que
os pais deixem as crianças a vontade em casa, não
restringindo alimentos nem o tempo que elas pas-
sam assistindo à televisão, jogando vídeogames
ou usando computadores.

Resolução

O problema acerca da obesidade infantil nos Estados
Unidos tem sido abordado com freqüencia pela mídia
e pelas autoridades médicas em simpósios e congres-
sos. As recomendações são: programas para reedu-
cação alimentar, programas de saúde com avaliação
anual de peso, ampliação de atividades físicas, pro-
gramas comunitários para incentivar a nutrição e ativi-
dades físicas regulares em calçadas, ciclovias, parques
e playgrounds e nunca o que está sendo apresentado
na alternativa e – a responsabilidade é pessoal e social
e deve-se dar o máximo de atenção a essas crianças.
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a
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
A globalização chegou ao circuito amoroso, e um
número crescente de homens ocidentais ruma ao
Oriente em busca do que acreditam não encontrar em
seus países de origem.
Nas grandes cidades da China, a visão de homens oci-
dentais com mulheres locais é cada vez mais comum,
e as estatísticas mostram que muitos não estão ape-
nas em busca de uma aventura exótica.

(Fonte: FSP, 3/10/2004)

a) A grande maioria dos casos envolve chinesas com
homens ocidentais. Estes são atraídos pela perso-
nalidade das mulheres chinesas, bem diferentes
das ocidentais. As chinesas são mais espontâ-
neas, mais objetivas e têm, tradicionalmente, vida
própria, o que as torna esposas independentes,
com opinião e carreira profissional próprias.

b) Enquanto o número total de casamentos na China
caiu de 9,39 milhões, em 1996, para 8,05 milhões,
em 2001, os realizados entre estrangeiros e chine-
ses quase duplicaram, atingindo 79 mil.

c) O número de casamentos entre chineses e oci-
dentais ainda é pequeno, mas representa um cres-
cimento impressionante se comparado com 1985,
quando 22 mil chineses se casaram com estran-
geiros, em um total de 8,31 milhões de uniões.

d) A questão da dedicação à relação amorosa em
detrimento da individualidade aparece com maior
freqüência entre as razões da atratividade das
mulheres locais.

e) Para as chinesas, os estrangeiros têm certo gla-
mour, costumam ser divertidos, e muitos têm car-
reiras promissoras.

Resolução

Mais espontâneas, mais objetivas, com vida própria e
esposas independentes são caracteres da mulher oci-
dental e não das chinesas que, em geral, são mais con-
tidas, dependentes dos maridos, muito menos eman-
cipadas em função dos aspectos histórico-culturais.
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b
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Na edição de 2004 de AS EMPRESAS MAIS ADMIRA-
DAS DO BRASIL, pesquisa editada por
CartaCapital/InterScience, a Natura aparece em pri-
meiro lugar.

(Fonte: www.cartacapital.com.br)

a) Na primeira edição da pesquisa, em 1998, o diretor
presidente da InterScience afirmou a CartaCapital:
“A Natura tem grandes chances de subir no ran-
king nos próximos anos”. Dito e feito. Do 23°
lugar, a companhia subiu quase de maneira ininter-
rupta para, neste ano, alcançar o pódio.

b) A Natura é conhecida do grande público pela forma
original como expõe seus produtos em gôndolas,
muito bem decoradas, nos maiores e melhores
supermercados.

c) Sob o comando dos três sócios-proprietários, a
empresa tomou se conhecida pela constante
busca de novas fórmulas, sem esquecer as suas
origens. Nos últimos anos, a companhia buscou
reforçar sua posição em relação à concorrência e
jogou mais fichas nos trabalhos ligados à respon-
sabilidade social e nas linhas de produto com apelo
ambiental. Hoje, uma de suas marcas registradas é
a brasilidade.

d) Todos esses ingredientes, combinados entre si e
divulgados com mais clareza entre públicos diver-
sos, de consumidores a organizações não-gover-
namentais, deram maior visibilidade à empresa.

e) Para os três presidentes da Natura, o principal
desafio que a empresa tem pela frente, depois da
abertura de capital, é antecipar-se às mudanças do
mercado em que atua.

Resolução

A Natura tornou-se uma empresa destacada, sendo
uma das mais admiradas, em razão de seu diferen-
ciado tratamento de linhas de produtos com apelo am-
biental, utilização de recursos da natureza, como ma-
térias-primas para a elaboração de suas linhas mascu-
lina e feminina, comercializadas por revenderores do-
miciliares e não expostas em supermercados como
descrito na alternativa b.
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a
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
O estilista paranaense Caio Von Vogt, de 34 anos, criou
um tecido – que tem o seu nome - com o qual espera
conquistar o mercado externo: o ecovogt, produzido
com plantas aquáticas das regiões ribeirinhas da
Amazônia. O tecido foi desenvolvido a partir da expe-
riência da população dessas áreas, que herdou de tri-
bos indígenas as técnicas de trançar fibras.

(Fonte: www.cartacapital.com.br)

a) A Holanda quer ser a porta de entrada na Europa
para o tecido ecológico. Essa parceria é estraté-
gica, uma vez que esse país é o único, da Comu-
nidade Européia, que mantém tratados de livre
comércio com o Mercosul.

b) O ecovogt é produzido com fibra liberiana, a partir
da juta cultivada nas comunidades ribeirinhas da
Amazônia, sem agrotóxicos, gerando renda para
essas populações e preservando as tradições cul-
turais locais.

c) O tingimento, que dá origem a dez cores diferen-
tes, leva corantes naturais, entre os quais urucum,
macela, anileira, folha de mamona e açafrão.

d) O cupuaçu é usado como amaciante e o açaí como
fixador.

e) Quando descartado, o cupuaçu biodegrada-se em
dois anos, enquanto o algodão, estima-se, leva dez
anos para se desfazer e o poliéster, cem.

Resolução

Apesar do interesse e envolvimento da Holanda com a
comercialização do ecovogt, não é o único país da
União Européia que mantém livre comércio com o
Mercosul.
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e
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
O HIV é o vírus causador da Aids, doença fatal que atin-
ge o sistema imunológico a ponto de tornar mortais
infecções geralmente corriqueiras. Pelo menos 28
milhões de pessoas já morreram de Aids no mundo
todo. Mais de 20 anos depois da identificação do HIV,
ainda não há vacina contra o vírus, nem cura para a
doença. Mas a expectativa de vida dos portadores do
vírus cresceu significativamente, graças à nova gera-
ção de medicamentos usados no combate à Aids.

(Fonte: www.conhecimentosgerais.com.br)

a) O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana, na sigla
em inglês) atinge o sistema imunológico normal-
mente responsável pela proteção do organismo
contra infecções.

b) O vírus ataca um tipo de glóbulo branco (célula de
defesa) chamado CD4. No processo, o HIV aloja
seu gene no DNA da célula CD4 atingida, passa a
utilizá-la para se multiplicar e, com isso, contamina
novas células.

c) Durante o processo, as células CD4 acabam mor-
rendo por razões ainda não totalmente conhecidas.
Com a redução do número desses glóbulos bran-
cos, o organismo começa a perder a capacidade de
combater doenças, até atingir o ponto crítico que
caracteriza a Aids.

d) O HIV está presente no sangue, nos fluidos
sexuais e no leite materno de pessoas infectadas.

e) O HIV é transmitido por meio de: tosse, espirros
ou pelo ar; copos e talheres compartilhados com
pessoas infectadas; picadas de insetos e outros
animais; e piscinas públicas.

Resolução

O vírus HIV é transmitido de um indivíduo infectado
para outro através de transfusões de sangue e rela-
ções sexuais. Esse vírus não é transmitido pelo ar,
talheres, picadas de insetos, uso de sanitários ou pis-
cinas públicas.
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c
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
A primeira decisão judicial brasileira determinando a
retirada de uma comunidade do Orkut, longe de repre-
sentar uma ameaça à liberdade de manifestação de
pensamento na internet, acabou por transformar-se na
prova cabal de que a internet ainda é imune a tentati-
vas de censura.

(Fonte: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br)

a) A comunidade Enganados pela Artha foi criada por
um usuário da empresa de viagens indignado com
a qualidade dos serviços prestados. A empresa
não gostou da publicidade negativa e processou o
criador da página, obtendo liminar que determina-
va a retirada da comunidade do Orkut, sob pena de
multa diária de 200 reais.

b) A página, até então desconhecida da maioria abso-
luta dos usuários, acabou por ganhar projeção
nacional como a primeira comunidade do Orkut
censurada por ordem judicial.

c) ORKUT é uma palavra sueca que quer dizer
“comunicação sem fronteira”. A rede foi criada, no
ano passado, por um estudante secundário
Finlandês que se colocou o desafio de se comu-
nicar com milhares de pessoas no mundo todo.

d) A decisão do judiciário, que por si só trouxe publi-
cidade negativa à empresa muito superior à repre-
sentada pela própria comunidade, até conseguiu
tirar a comunidade do ar, mas acabou gerando
tamanha indignação que uma nova Enganados
pela Artha já foi criada, mas desta vez por um
usuário que se diz estoniano.

e) O direito à livre manifestação de pensamento,
assegurado pela nossa Constituição Federal, pare-
ce finalmente ter encontrado na internet a garantia
de seu pleno e incondicional exercício, mesmo
diante das historicamente constantes tentativas
de censura, por parte de um poder militar, econô-
mico ou judicial.

Resolução

ORKUT é o prenome do analista de sistemas turco
Orkut Buyukkokten, que criou um site gratuito para
facilitar o relacionamento entre pessoas.
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a
Leia o texto. Depois, ASSINALE A ALTERNATIVA
FALSA a respeito do assunto nele tratado.
Uma indústria de cosméticos queria saber se as
mulheres se achavam bonitas, ou melhor, belas.
Para isso, entrevistou 36 mil mulheres em dez países,
entre os quais o Brasil. Resultado:

(Fonte: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/)

a) Na Argentina, Canadá, Estados Unidos, Portugal,
Holanda, Inglaterra, Japão e França, apenas 2%
deixaram a modéstia de lado e disseram que, sim,
se achavam belas. No Brasil, a nossa auto estima
está um pouquinho melhor: 6% das brasileiras se
acham belas.

b) Quando a questão se aprofunda, a pesquisa fica
mais interessante: 68% das entrevistadas culpam
a mídia por não se encaixarem na definição, pois a
mídia utiliza padrões reais e vulgares de beleza. E
pedem (75% delas) que a mídia retrate a beleza
com pessoas especiais, que sirvam de modelo.

c) Não se pode dizer que as pessoas normais, mais
especificamente as mulheres, estão fora da mídia.
É só dar uma olhada nas revistas femininas e con-
ferir. Quando se trata de matérias sobre filhos, car-
reira e comportamento, a mulher normal tem espa-
ço. Afinal, para dar credibilidade, é preciso mostrar
a cara das pessoas, de preferência numa foto bem
discreta.

d) Foto grande, close que enche os olhos e mostra
tudo, só mesmo das belas ou das celebridades,
mesmo que não se encaixem no padrão atual de
beleza (além de linda, magra, cabelos e pele per-
feitos).

e) Parece existir – principalmente nas revistas femini-
nas – um secreto manual de redação no que se
refere às fotos: às celebridades, tudo (maquilador,
cabeleireiro e retoques no photoshop); às mulhe-
res normais, fotos no pé da página. E, se alguém
tentar discutir, use-se o argumento definitivo:
belas e celebridades vendem anúncio, gente nor-
mal espanta anunciante. Ou, reescrevendo o sábio
Joãosinho Trinta, quem gosta de ver gente normal
em revista é intelectual.

Resolução

A pesquisa internacional encomendada pela Unilever e
publicada na revista Veja, edição 1877 de 27/10/2004,
afirma que, dos “dez países pesquisados, apenas 2%
(e não 6%) das brasileiras dizem achar-se bonitas, só
ficando atrás (sic) das japonesas nesse quesito”.
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Comentário

Não se entende o critério a que se obedeceu na
maioria das questões desta prova. Houve teste, por
exemplo, em que se exigia o conhecimento de dados,
inclusive estatísticos, constantes de uma reportagem
de revista semanal sobre a opinião que têm as mulhe-
res brasileiras acerca de sua própria beleza. Não cons-
tava do programa da prova, porém, a exigência de lei-
tura integral da revista semanal em questão, nem que
se devessem decorar dados numéricos e inúmeros
outros pormenores.

Questões como essa e várias outras tendem a
desmoralizar o vestibular de uma instituição séria e
prestigiada como a FGV.
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