
Vestibular 2008
1ª Fase

ARTES VISUAIS E LITERATURA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Artes Visuais e Literatura:

A prova de Artes Visuais e Literatura é composta por três questões,
valendo 100 pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 40 pontos
(sendo 20 pontos para cada subitem); Questão B – 30 pontos e
Questão C – 30 pontos.

Bom trabalho! 

•

•
•

•

•

•

•

•



Questão A
Os poemas que se seguem pertencem a dois grandes momentos da história da cultura e
a dois paradigmas da poesia ocidental: a lírica de Luís de Camões e a de Carlos
Drummond de Andrade. Leia-os, atentamente, e responda os itens da questão proposta:
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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía.

ONTEM

Até hoje perplexo
ante o que murchou
e não eram pétalas.

De como este banco
não reteve forma, 
cor ou lembrança.

Nem esta árvore
balança o galho
que balançava.

Tudo foi breve
e definitivo.
Eis está gravado

não no ar, em mim,
que por minha vez
escrevo, dissipo.

Andrade, Carlos Drummond de. Obras
Completas. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar: 1977, p. 154.  

Camões, Luís Vaz de. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1988, p.284.

 



A.a) Identifique dois aspectos formais em cada um dos poemas, de modo a relacionar tais
aspectos à visão de mundo manifestada pelos textos. Justifique sua resposta, consideran-
do os dois períodos da literatura a que pertencem respectivamente os poemas. (1)

A.b) Discuta a natureza atemporal dos dois universos poéticos,  principalmente em torno
da temática da mudança, relacionando os aspectos semânticos e os elementos comuns
presentes em cada um dos textos. (2)
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Questão B

“Munique”, de Steven Spielberg, e “Zelig”, de Woody Allen, são filmes construídos a partir
da mistura de imagens documentais e ficcionais. Entretanto, em cada um deles,
observa-se um tipo de tratamento formal dessas imagens com um objetivo diferente. 
Redija um texto argumentativo de, no máximo, 15 linhas,

•  descrevendo a maneira como esses dois tipos de imagem são utilizados em
ambos os filmes;

•   analisando os objetivos dos dois diretores ao adotar esta estratégia. (3)
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Questão C

“Retirantes”, do paulista Candido Portinari, é expressão da arte moderna que rompeu com
a forma de representação do século XIX  e reflete a visão do artista sobre a migração,
fenômeno já presente no Brasil dos anos 40 do século XX. Observe atentamente a repro-
dução da obra na página a seguir, mobilize seus conhecimentos sobre ela e redija um texto
argumentativo de, no máximo, 13 linhas,

•  analisando o posicionamento do autor sobre a questão da migração;
• indicando, no mínimo, dois elementos presentes na obra que comprovem tal

posicionamento, e justificando a escolha; 
• explicando, à luz dos elementos presentes na obra, por que ela pode ser

considerada 'arte moderna'. (4)
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“Retirantes” (1944) de Candido Portinari, coleção MASP
MARQUES, Luiz (org.). Catálogo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. São Paulo: Prêmio, 1998



Vestibular 2008
1ª Fase

GEOGRAFIA

Instruções Gerais:

Aguarde a autorização para abrir o caderno e iniciar a prova

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Geografia:

A prova de Geografia é composta por três questões, valendo 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 10 pontos para o
subitem a, 10 para o subitem b, e 10 pontos para o subitem c); Questão B
– 40 pontos (sendo 10 pontos para o subitem a, 10 pontos para o subitem b,
e 20 pontos para o subitem c); e Questão C – 30 pontos (sendo 10 pontos
para o subitem a, 10 pontos para o subitem b e 10 pontos para o subitem c). 

Bom trabalho! 

•

•
•

•

•

•

•

•



Questão A

Com o fim da Guerra Fria, diversas formas de classificar os países foram propostas como
modelos explicativos da nova ordem mundial então constituída. Um desses modelos é
expresso abaixo:

A.a) Explique as principais diferenças econômicas e sociais que caracterizam os países do
“Norte” e do “Sul”. (1)
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Adaptação esquemática de:  ARAÚJO JR, A. Geografia. Conhecimentos Gerais. 
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A.b)  Aponte os três países que comandam a ordem mundial nesse modelo explicativo e
indique as suas respectivas áreas de influência direta. (2)

A.c) Analise as limitações e insuficiências desse modelo face às mudanças econômicas e
geopolíticas em curso no século XXI. (3)
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Questão B

O gráfico abaixo apresenta as oscilações na oferta de empregos por setores econômicos
entre os países que compõem o G-7.

B.a)  Os dados do gráfico exprimem uma realidade de qual estágio do desenvolvimento
capitalista e de qual forma de organização da produção? (4)

| DIREITO GV | PROVA DE GEOGRAFIA |

4

FONTE: OCDE in: MARTINI; ANASTASIA; SILVA FILHO; GAUDIO. Ciências Humanas e suas tecnologias.
2ª série. Ensino Médio. São Paulo: IBEP, 2005. p.165.
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B.b) Analise os fatores que justificam as oscilações expressas no gráfico. (5)

B.c)  Novas áreas de desenvolvimento industrial, sobretudo periféricas, surgiram em
decorrência das alterações no mercado de trabalho expressas no gráfico. Explique a causa
para o surgimento de tais áreas e aponte um exemplo na América Latina e outro na Ásia.(6)
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Questão C

Observe o trecho e a figura a seguir: 

“A expansão da fronteira agrícola e o desflorestamento na Amazônia Legal ocorrem no
contexto da regionalização da agricultura brasileira em seguida à industrialização
acelerada a partir da década de 50 e, mais recentemente, com tentativas de adaptação do
Brasil à globalização da economia.(...) Na região conhecida como “Arco de
Desmatamento”, que se estende  do Maranhão até Rondônia,  ocorrem as mais elevadas
taxas de desflorestamento anual evidenciadas para a Amazônia, e medidas urgentes
devem ser tomadas para evitar a perda dos recursos naturais dessa estratégica região.”
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VIEIRA, Ima Célia Guimarães. Um programa de C&T para o Arco do Desmatamento da Amazônia. 
Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/arquivos/arquivo_212.doc. Acessado em 25/07/2007.

DESFLORESTAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL - 2003

Adaptado de: INPE PRODES Digital, 2004

Áreas totalmente desflorestadas

Áreas parcialmente desflorestadas

Áreas florestais não alteradas



C.a) Conceitue Amazônia e Amazônia Legal e explique os aspectos básicos que
diferenciam a delimitação de cada uma dessas áreas. (7)

C.b) Justifique, à luz do processo de ocupação recente da Amazônia, a localização
geográfica do “Arco de Desmatamento”. (8)

C.c) Além da exploração madeireira, quais atividades agropecuárias representam os
principais vetores de expansão do desflorestamento? Analise como a dinâmica de expan-
são dessas atividades gera ampliação da área desflorestada na Amazônia. (9)
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Vestibular 2008
1ª Fase

HISTÓRIA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de História:

A prova de História é composta por três questões, valendo 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 05 pontos para o
subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 para o subitem c); Questão B –
30 pontos (05 pontos para o subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 pon-
tos para o subitem c); Questão C – 40 pontos (sendo 10 pontos para o
subitem a, 10 para o subitem b e 20 pontos para o subitem c). 

Bom trabalho! 

•

•
•

•

•

•

•

•



Questão A

O documento a seguir é parte do Tratado de Methuem, assinado por Grã-Bretanha e
Portugal no ano de 1703. Depois da leitura, responda as questões.

"Artigo 1º: Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal promete tanto no Seu próprio
nome como no de Seus Sucessores, admitir para sempre daqui em diante, no Reino
de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de lanifício de Inglaterra, como era
costume até o tempo em que foram proibidos pelas leis, não obstante qualquer
condição em contrário. Artigo 2º: É estipulado que Sua Sagrada e Real Majestade
Britânica, em seu próprio Nome, e no de Seus Sucessores, será obrigada para
sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-Bretanha os vinhos de produto de
Portugal, de sorte que, em tempo algum (haja paz ou guerra entre os reinos de
Inglaterra e de França), não se poderá exigir direitos de Alfândega nestes vinhos, ou
debaixo de qualquer outro título, direta ou indiretamente, ou sejam transportados
para Inglaterra em pipas, tonéis ou qualquer vasilha que seja mais que o que se
costuma pedir para igual quantidade ou medida de vinho de França, [...]"
Sodré, Nelson Werneck, O Tratado de Methuem. Iseb:MEC, 1957.

A.a)  Que setores da economia dos países signatários foram beneficiados pelo tratado e
como podemos descrever o poder de Portugal e da Inglaterra, na época, em termos da
navegação e do comércio internacional? (1)
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A.b) Qual era a principal atividade econômica do Brasil colônia no século XVIII e de que forma,
nesse período, a economia da metrópole portuguesa foi influenciada pelo tratado? (2)

A.c) Especialmente na segunda metade do século XVIII, que transformações ocorreram na
economia britânica e de que forma as relações estabelecidas pelo Tratado de Methuem
colaboraram para essas mudanças? (3)

Questão B

Observe o quadro estatístico que se encontra a seguir e estabeleça algumas conclusões
sobre as tendências nele representadas. Com esses elementos e com o conhecimento
histórico do Império Brasileiro até meados do século XIX, responda as questões.
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B.a) Em termos gerais, qual era a situação da economia brasileira da época e como pode
ser explicada a tendência predominante até o ano de 1850, representada no quadro? (4)

B.b) Que eventos da política externa e interna do Império Brasileiro explicam os dados do
quadro referentes aos anos de 1850-1851? (5)
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B.c) Em termos do principal produto da economia brasileira da época, que mudanças
imediatas e de longo prazo ocorreram a partir dos anos de 1850-1851? (6)

Questão C

Os textos a seguir tratam de alguns dos principais problemas agitados pelo movimento
nazista, na Alemanha, a partir dos anos 1920. Depois da leitura, responda as questões.

"Feliz sentença do destino me fez nascer em Braunau, à margem do Inn. Esta
cidadezinha acha-se na fronteira de dois Estados alemães cuja reunião nos
parece, a nós que pertencemos à nova geração, a obra que devemos realizar
por todos os meios possíveis. A Áustria alemã deve tornar à grande mãe-pátria
alemã. Os homens de um mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Reich. Eis
porque a cidadezinha fronteiriça de Braunau me aparece como símbolo de uma
grande missão."
[...]
"O movimento nacional socialista deve esforçar-se por suprimir a desarmonia atual
entre a cifra de nossa população e a superfície do nosso território sendo este
considerado tanto como fonte de subsistência como ponto de apoio do poder
político, por suprimir também a desarmonia existente entre o nosso passado
histórico e a nossa impotência atual."

Hitler, Adolf. Minha Luta ("Mein Kampf"). São Paulo: Centauro. s/d.
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C.a)  De acordo com os textos, quais os grandes objetivos do Nacional Socialismo alemão
e de que forma eles seriam realizados por um governo nazista? (7)

C.b) Explique o desempenho eleitoral que levou à ascensão do Partido Nazista ao
poder, utilizando três fatores: o nacionalismo, a crise econômica a partir de 1929 e o
comportamento político de algumas classes sociais. (8)

C.c) A crise econômica a partir de 1929 foi marcada pela superprodução e pelo
desemprego. Em um pensamento que se tornou famoso, Hermann Goering, um dos
líderes do governo nazista, afirmava que os alemães deviam preferir canhões à
manteiga, "que só faz engordar". Explique de que forma essa afirmativa está
relacionada com a crise econômica interna, e com os principais objetivos da política
externa seguida pelo Terceiro Reich. (9)
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Vestibular 2008
1ª Fase

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Instruções Gerais:

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de Raciocínio Lógico-Matemático:

A prova de Raciocínio Lógico-Matemático é composta por três questões,
valendo 100 pontos no total, assim distribuídos: Questão A – 35 pontos
(sendo 20 pontos para o subitem a, 10 pontos para o subitem b e 5 pontos
para o subitem c); Questão B - 30 pontos (sendo 5 pontos para o
subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 pontos para o subitem c); e
Questão C - 35 pontos (sendo 10 pontos para o subitem a, 10 pontos para
o subitem b, 10 pontos para o subitem c e 5 pontos para o subitem d). 
As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões.
Não basta escrever apenas o resultado final; é necessário mostrar o
raciocínio utilizado e os cálculos, quando necessários.

Bom trabalho! 

•

•
•

•

•

•

•

•

•



Questão A

Os carros flex, com motores que funcionam tanto a gasolina quanto a álcool, já
representam mais da metade dos veículos novos vendidos no País, mas muitos consumi-
dores ainda têm dúvidas sobre a confiabilidade, o consumo, o funcionamento e a
manutenção dos motores bicombustíveis, bem como sobre quando utilizar álcool ou
gasolina para  economizar.
Segundo informações de uma montadora a respeito de um carro flex por ela lançado
recentemente, o consumo médio do veículo na cidade é de 10,0 km/l com gasolina e 7,3
km/l quando abastecido com álcool.

A.a) A partir do consumo médio do veículo com gasolina e com álcool, estabeleça uma
função que forneça a distância que o veículo percorre com álcool em relação à que
percorre com gasolina, considerando a mesma quantidade de litros dos dois combustíveis.
Esboce o gráfico dessa função. (1)

A.b) Em que condição  é mais vantajoso abastecer com álcool? Justifique a sua resposta
a partir da análise do gráfico esboçado no item A.a). (2)

A.c) A tabela abaixo apresenta dados sobre o preço médio da gasolina e do álcool, no
período de 22 a 28/07/2007, em alguns estados brasileiros. Analise qual dos dois
combustíveis torna o abastecimento mais vantajoso em cada um dos estados. Justifique
sua resposta. (3)
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Preços praticados em alguns estados do Brasil, período de 22 a 28/07/2007

ESTADO Preço médio Preço médio
Gasolina Álcool

AMAPÁ 2,219 1,983

MATO GROSSO 2,920 1,235

PIAUÍ 2,576 1,866

SÃO PAULO 2,399 1,176
(adaptado de  http://www.anp.gov.br/i_preco/)
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Questão B

As livrarias A, B, C e D de uma cidade vendem livros de Matemática de 5ª a 8ª séries do
Ensino Fundamental, de uma mesma coleção, com preço comum estabelecido pela
editora. Os dados de vendas diárias são os seguintes:

B.a) Quantas coleções completas (de 5ª a 8ª séries) são vendidas diariamente em cada
uma das livrarias? (4)

B.b) Qual o preço de venda de cada um dos livros da coleção? (5)

B.c) Quando uma livraria compra 100 coleções completas (de 5ª a 8ª séries), a editora
emite uma fatura no valor de R$ 22.963,20. Qual a porcentagem de desconto que a livraria
recebe nesse caso? (6)
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Livrarias
Número de livros vendidos Valor total recebido

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série (R$)

A 2 2 3 2 563,10

B 2 1 2 4 566,10

C 0 5 0 0 304,50

D 3 2 5 1 687,90
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Questão C

Uma loja de departamentos compra cartuchos para uma determinada impressora jato de
tinta a R$ 28,00 a unidade e prevê que, se cada cartucho for vendido a x reais, serão
vendidos 200 - 2x cartuchos por mês.

C.a) Encontre uma fórmula que fornece o lucro mensal em função do preço de venda x de
cada cartucho. (7)

C.b) Estabeleça matematicamente o intervalo dos valores de x para os quais existe
efetivamente lucro. (8)

C.c) Para que o lucro seja máximo, qual deve ser o preço de venda x de cada cartucho? (9)

C.d) Qual será o lucro máximo e quantos cartuchos serão vendidos mensalmente ao preço
que maximiza esse lucro? (10)
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