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d
Os números compreendidos entre 400 e 1500, divi-
síveis ao mesmo tempo por 18 e 75, têm soma:
a) 1600 b) 2350 c) 1350 d) 2700 e) 1800
Resolução

Os números compreendidos entre 400 e 1500, divi-
síveis ao mesmo tempo por 18 e 75, portanto divisíveis
pelo mmc(18,75) = 450, são 450, 900, 1350. A soma
deles é 2700.

e
Uma empresa decidiu presentear seus principais clien-
tes com lotes de 1000 ações. Os clientes foram clas-
sificados em ordem crescente, de acordo com o fatu-
ramento de cada um deles. Ao primeiro, a empresa
entregou 1 lote, ao segundo 3 lotes, ao terceiro, 5
lotes e assim por diante. Se a empresa distribuiu um
total de 1.089.000 ações, o número de clientes pre-
senteados foi:
a) 47  b) 37   c) 43 d) 32 e) 33
Resolução

O número de lotes que cada cliente recebe é termo da
progressão aritmética finita (1;3;5;…;an). O total de

lotes distribuídos é = 1089, e corres-

ponde à soma dos termos da progressão. Desta forma,
an = 1 + (n – 1) . 2 = 2n – 1 e

Sn = = = n2 = 1089 ⇒

⇒ n = 33

(1 + 2n – 1) . n
––––––––––––––

2
(a1 + an) . n

––––––––––––
2

1089000
–––––––––––

1000

2

1
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b
Na figura, temos os esboços dos gráficos de 
f(x) = x3 – x e g(x) = ax + b. O produto a . b é igual a:
a) – 4

b) 4

c) 2

d) 6

e) – 2

Resolução

f(2) = 23 – 2 = 6
f(x) = 0 ⇔ x3 – x = 0 ⇔ x = 0 ou x = 1 ou x = – 1
A função g(x) = a . x + b passa pelos pontos (2;6) e 
(– 1;0), portanto

= 0 ⇔ y = 2 . x + 2, donde se

conclui a = 2, b = 2 e a . b = 4

a
Considere o esboço do gráfico da função f, definida em
[– 1; 2]. A soma dos valores de x, tais que f(f(x)) = 1, é:

a) 2 b) 3 c) 0        d) 1   e) 4

Resolução

f[f(x)] = 1 ⇒ f(x) = 0 ⇒ x = – 1 ou x = 1 ou x = 2 ⇒ 

⇒ – 1 + 1 + 2 = 2

4

x
2

– 1

y
6
0

1
1
1

3
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e
Considerando que x – y = 

3
Ï··3  e que x + y = Ï··3, o valor

de log3(x2 – y2) é:

a) b) c) Ï··3 d) e) 

Resolução

log3(x2 – y2) = log3(x + y) + log3(x – y) =

= log3Ï··3 + log3

3
Ï··3 = + = 

d
A soma dos inteiros x tais que

log – log > 0 é:

a) 10 b) 12 c) 14 d) 15 e) 18

Resolução

log – log > 0 ⇔

⇔ log . > 0 ⇔

⇔ log > 0 ⇔

⇔ log > log 1 ⇔

⇔ 0 < 3 – < 1 ⇔ – 3 < – < – 2 ⇔

⇔ 9 > x > 6 ⇔ 6 < x < 9

Se x ∈ Z e 6 < x < 9, então x = 7 ou x = 8

x
–––
3

x
–––
3

2x
3 – –––

31
5

–––
82x

3 – –––
31

5
–––
82x

3 – –––
31

25
–––
4

1
–––
212x

3 – –––
31

4
–––
52x

3 – –––
31

1
–––
22x

3 – –––
31

4
–––
52x

3 – –––
31

1
–––
22x

3 – –––
31

6

5
–––
6

1
–––
3

1
–––
2

5
–––
6

3
–––
2

2
–––
5

Ï··3
––––

3

5
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c

No sistema , com x > 0 e y > 0, 5x – y vale:

a) 14 b) 12 c) 18 d) 16 e) 20
Resolução

De (I) e (II), temos (2y)y = y2y ⇔

⇔ (yy)2 – yy . 2y = 0 ⇔ yy = 0 (não serve) ou  yy = 2y ⇔

⇔y = 2 

Para y = 2, resulta x = 4 e 5x – y = 18

a
O número de soluções reais da equação x2 = 1 – |x| é:
a) 2 b) 0 c) 1 d) 4 e) 3
Resolução

|x| 2 + |x| – 1 = 0 ⇔

– 1 – Ï··5
|x| = –––––––– (não serve)

2
ou

Ï··5 – 1                Ï··5 – 1
|x| = –––––––– ⇔ x = ± –––––––

2                       2
5

8

xy = yx   (I)
x

––– = 2 ⇔ x = 2y  (II)
y5

xy = yx

x
––– = 2
y5

7
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b
Considere o polinômio P(x), do segundo grau, tal que
P(x) – P( x + 1 ) = x, qualquer que seja x real. Sabendo
que P(0) = 0, assinale, dentre as alternativas, o melhor
esboço gráfico de y = P(x).

Resolução

Se P(x) = a . x2 + b . x + c, com P(0) = 0, então c = 0
Assim, P(x) = a . x2 + b . x e 
P(x + 1) = a . (x + 1)2 + b(x + 1) e sabendo que 
P(x) – P(x + 1) = x, ∀ x ∈ R, temos:
(a . x2 + b . x) – [a . (x + 1)2 + b . (x + 1)] = x, ∀ x ∈ R ⇔
⇔ – 2 ax – (a + b) = x, ∀ x ∈ R ⇔

⇔ a = – e b = 

Portanto: P(x) = – . x2 + x = – . x . (x – 1), 

cujo gráfico é:

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
2

9
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d
Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é
o dobro da medida de um dos catetos. O ângulo opos-
to ao menor lado desse triângulo mede:
a) 36° b) 60° c) 45° d) 30° e) 72°
Resolução

A partir do enunciado, considere o triângulo abaixo:

Como x2 + a2 = 4a2 ⇔ x = aÏ··3, teremos como menor
lado do triângulo o de medida a, e θ, o ângulo oposto
ao menor lado.

Portanto: sen θ = = ⇒ θ = 30°

e

Se tg = sen θ e cos θ ≠ 0, então o valor da tg θ é:

a) – 1 b) c) d) 1 e) 0

Resolução

tg = sen θ ⇔

⇔ = 2 . sen . cos ⇔

⇔ sen . 2 . cos2 – 1 = 0 ⇔

⇔ sen . cos θ = 0 ⇔ sen = 0, pois 

cos θ ≠ 0 

Para sen = 0, temos tg = 0 e, portan-
to,

tg θ = 0, pois tg θ = 

θ
2 . tg 1–––22
–––––––––––

θ
1 – tg2 1–––22

2θ
–––
212θ

–––
21

2θ
–––
212θ

–––
21

42θ
–––
2132θ

–––
21

2θ
–––
212θ

–––
21

θ
sen 1–––22

–––––––––––
θ

cos 1–––22

2θ
–––
21

1
–––
2

– Ï··3
–––––

3

θ
–––
2

11

1
–––
2

a
––––
2a

10
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b
Percorrendo uma estrada de 20m de largura, um veí-
culo inicia um retorno em um ponto A, utilizando a tra-
jetória circular da figura, cujo raio é 20m. Se nessa rota-
tória a velocidade máxima permitida é de 20 km/h, o
menor tempo necessário para que esse veículo per-
corra o arco AB é: (adote π = 3)

a) 12 seg b) 18 seg c) 15 seg

d) 25 seg e) 22 seg

Resolução

Admitindo que a trajetória do veículo seja a represen-
tada na figura, concluímos que o comprimento do arcoy
AB, em metros, é:

d = . 2π . r ⇒ d = . 2π . 20 ⇒ d = 100m, 

(para π = 3)

Então, 100m = . t ⇔ t = 18 s
20 000 m
–––––––––

3600s

5
––––

6

300°
––––––
360°

12
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e
As representações gráficas dos complexos 
1 + i, (1 + i)2, –1 e (1 – i)2, com i2 = – 1, são vértices de
um polígono de área:

a) 2 b) 1 c) d) 3 e) 4

Resolução

Sendo (1 + i)2 = 2i e (1 – i)2 = – 2i, então os vértices do
polígono, no plano cartesiano, são os pontos A(1;1),
B(0;2), C(– 1:0) e D(0;– 2) e sua área é dada por 

S = 2 . = 4
4 .1

––––––
2

3
–––
2

13
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a
Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone
reto, conforme a figura. Supondo π = 3 , o volume
máximo de líquido que ela pode conter é:

a) 168 cm3 b) 172 cm3 c) 166 cm3

d) 176 cm3 e) 164 cm3

Resolução

O volume máximo de líquido que a xícara pode conter
é o volume do tronco do cone dado por

V = . (π . 42 + π . 22 + Ï·············π. 42 . π . 22 ) cm3 =

= 2(16π + 4π + 8π) cm3 = 56π cm3

Supondo π = 3, resulta V = 56 . 3 cm3 = 168 cm3

d
As retas x + y = 0 , x – y = 0 e 2x + y – 3 = 0 definem
um triângulo de área:
a) Ï··2 b) 4 c) 2Ï··3 d) 3 e) 2
Resolução

Os vértices do triângulo são os pontos A(0;0), B(3;–3)
e C(1;1)

Sendo D = = 6, a área do triângulo ABC 

é  = 3
|6|
–––
2

0

3

1

0

– 3

1

1

1

1

15

6
––––

3
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c
Na figura, se a reta r é tangente à curva 
(x – a)2 + y2 = a2, a > 0, então o valor de a é:

a) 4 b) c) 2 d) 3 e) 

Resolução

Sendo a reta r tangente à circunferência de centro 
C(a; 0) e raio R = a, tem-se:

sen 30° = ⇒ = ⇔ a = 2
a

–––––
a + 2

1
–––
2

a
–––––
a + 2

3
–––
4

4
–––
5

16
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b
Na figura, cada vértice do losângo ABCD é o centro de
um arco de raio igual a 1. Se o ângulo de vértice A
mede 60° e a área assinalada é igual a 8Ï··3 – π, o lado
do losango é igual a:

a) 3 b) 4 c) 3,5 d) 5 e) 4,5
Resolução

1) A área do losango de lado l é

= l2 . 

2) As áreas dos setores de vértices A e C é

2 . . π . 12 = 

3) As áreas dos setores de vértices B e D é

2 . . π . 12 = π

Logo, a área assinalada é dada por

l2 – – = 8Ï··3 – π ⇔

⇔ l2 = 8Ï··3  ⇔ l2 = 16 ⇒ l = 4

c

x – az = 0

O sistema { –x + y + z = 0, a ∈ R,

ax – y = 0

a) tem solução única, para um único valor de a.
b) não admite solução, qualquer que seja a.
c) tem solução única, qualquer que seja a.
d) tem mais de uma solução, qualquer que seja a.
e) tem mais de uma solução, para um único valor de a.
Resolução

O determinante do sistema é 

D = = a2 – a + 1 ≠ 0,  ∀ a ∈ R

Portanto, o sistema tem solução única qualquer que
seja a ∈ R.

|1

–1

a

0

1

–1

–a

1

0|
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Ï··3
–––
2

2π
–––
3

π
––
3

Ï··3
–––
2

2
––
3

120°
–––––
360°

π
––
3

60°
–––––
360°

Ï··3
–––
2

2 . l . l . sen60°
–––––––––––––––

2

17
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a
Em um determinado jogo, são sorteados 3 números
entre os 30 que estão no volante de apostas. O apos-
tador, que assinala 6 números no volante, ganha, se
todos os 3 números sorteados estiverem entre os
6 assinalados. A probabilidade de o apostador ganhar
é:

a) b) c) d) e)

Resolução

A probabilidade é p = = = 

c
Considere todos os números de 3 algarismos forma-
dos com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Dentre eles, a
quantidade de números pares com exatamente 2 alga-
rismos iguais é:
a) 17 b) 18 c) 15 d) 22 e) 24
Resolução

Os números pares de três algarismos e com exata-
mente dois algarismos iguais são da forma 2a2 ou a22
ou aa2.
Para a ∈ {1,3,5,7,9}, temos um total de 
5 + 5 + 5 = 15 números.

20

1––––
203

6 . 5 . 4–––––––
3 . 2 . 1

–––––––––––
30 . 29 . 28
––––––––––

3 . 2 . 1

C6,3
––––––
C30,3

1
–––
98

1
–––
280

1
–––
456

1
–––
507

1
–––
203

19
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Comentário

Com questões tradicionais e bem enunciadas, a
prova de Matemática do vestibular do Mackenzie, gru-
pos II e III, permitiu selecionar os candidatos mais bem
preparados.
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b
O esquema abaixo resume o processo de meiose em
uma célula.

Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Na etapa II, observam-se duas permutações (ou

crossing over).
b) O rompimento do centrômero é observado após as

etapas III e VI.
c) A redução do número de cromossomos é observada

na etapa V.
d) Por não conter cromossomos homólogos, as células

da etapa VII serão divididas apenas por mitose.
e) A célula-mãe é 2n = 4.
Resolução

O rompimento do centrômero é observado no início da
etapa VI.

21
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e
Recentemente, a epidemia de SARS (Síndrome
Respiratória Aguda Severa) mostrou, mais uma vez,
como o ser humano depende do equilíbrio natural. A
doença espalhou-se rapidamente em centros urbanos
como, por exemplo, em Hong Kong. Quando medidas
simples, como cuidados com higiene e quarentena dos
doentes, foram tomadas, a doença foi controlada. A
esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Com a destruição dos habitats naturais, várias espé-

cies de seres vivos passaram a ter maior contato
com seres humanos, transmitindo vírus e bactérias
novos.

b) O tipo de combate à SARS sugere que sua trans-
missão se dá por via aérea.

c) Freqüentemente, é necessário que o agente causa-
dor de uma enfermidade sofra mutações que o tor-
nam capaz de infectar humanos.

d) Como a SARS é causada por um tipo de vírus, a uti-
lização de antibióticos não é adequada.

e) Somente as doenças com transmissão direta, como
a SARS, podem ser relacionadas à destruição de
ambientes naturais.

Resolução

Diversas doenças de transmissão indireta, como, por
exemplo, a leishmaniose cutânea (úlcera-de-Bauru)
estão relacionadas com a destruição de ambientes
naturais.

c
O esquema abaixo representa um néfron humano.

Assinale a alternativa correta.
a) O sangue que chega em I é venoso, pois apresenta

alta concentração de excretas. 
b) Quanto menor for a pressão sangüínea, maior será

o volume de sangue filtrado absorvido por II.
c) Em III, há difusão e transporte ativo de substâncias

que são devolvidas para o sangue.
d) O sangue que circula nos capilares ao redor de IV

torna-se mais concentrado.
e) Em V, ocorre osmose, que regula a perda de água

pelo organismo.
Resolução

Durante a formação da urina os túbulos renais realizam
intensa reabsorção de solutos, por transporte ativo e
de água, por osmose.
Saliente-se que o sangue que circula nos capilares ao
redor da alça de Henle (IV) torna-se mais concentrado,
justamente por causa da reabsorção de solutos em III.

23
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e
Recentemente, alguns jornais publicaram uma reporta-
gem a respeito do ictiostega, animal já extinto, que
viveu há 360 milhões de anos. O artigo afirma que se
tratava de um animal aquático, pois possuía aleta
(nadadeira) caudal e escamas, além de um ouvido
interno cuja organização permitia boa audição sob a
água. Ao mesmo tempo, apresentava aletas carnosas
com articulações, que podiam ser usadas como patas.
Segundo a mesma reportagem, os primeiros quadrú-
pedes formavam uma família muito menos homogê-
nea do que se supunha, o que situaria o ictiostega
como parte dessa família. Por causa de sua morfologia
original, ele havia sido considerado um ramo morto na
árvore da evolução.
A respeito desses fatos, é INCORRETO afirmar que:
a) mutações ao acaso levaram ao surgimento gradativo

de patas. 
b) esses indivíduos foram capazes de se reproduzir,

transmitindo suas características às gerações
seguintes.

c) a análise do fóssil desse animal reforça a teoria de
que os anfíbios surgiram de um grupo de peixes
ósseos.

d) a classificação dos seres vivos pode ser modificada,
de acordo com a análise da evolução desse animal.

e) o fato de o ictiostega estar extinto indica que o
grupo não apresentava muita variabilidade genética.

Resolução

Muitos organismos vivos atualmente extintos sobrevi-
veram durante milhões de anos, indicando que apre-
sentavam grande variabilidade genética.

24
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a

No heredrograma acima, estão representados os tipos
sangüíneos de cada indivíduo.
Assinale a alternativa correta.
a) O casal 3x4 não poderá ter filhos com eritroblastose

fetal.
b) O indivíduo 2 é certamente homozigoto para o grupo

sangüíneo ABO.
c) A mulher 4 não pode ser filha de mãe Rh–.
d) O indivíduo 3 pode ter um irmão receptor universal.
e) O casal 3x4 tem 50% de probabilidade de ter outra

criança pertencente ao grupo O.
Resolução

A eritroblastose fetal somente ocorre em crianças Rh+

filhos de mulheres Rh–.

25
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a

Assinale a alternativa que apresenta a correta relação
O2/CO2 nos pontos 1, 2 e 3.

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

a) < 1 = 1 > 1
b) > 1 = 1 < 1
c) > 1 < 1 = 1
d) < 1 > 1 = 1
e) > 1 > 1 = 1
Resolução

1. Escuro: a planta só respira e consequente a relação
O2 /CO2 < 1.

2. Ponto de compensação luminoso: A fotossíntese é
igual a respiração e a relação O2 / CO2 = 1.

3. Luz acima do ponto de compensação: A fotossínte-
se é maior do que a respiração. A relação O2 / CO2 >
1.

e
Os principais fatores que influem na abertura e fecha-
mento dos estômatos são a intensidade luminosa, a
concentração de CO2 e o suprimento de água.
Assinale a melhor combinação desses três fatores
para a sua abertura.

Resolução

A abertura estomática ocorre nas seguintes condições:
– alta intensidade luminosa.
– baixa concentração de CO2.
– alto suprimento hídrico.

AltoBaixaAltae)

BaixoBaixaBaixad)

AltoAltaBaixac)

BaixoAltaAltab)

AltoAltaAltaa)

Suprimento

de água

Concentração

de CO2

Intensidade

luminosa
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b
Há alguns dias, foi noticiado na imprensa o apareci-
mento de moluscos gigantes, identificados como per-
tencentes à espécie Anodontes trapeziales, na represa
Billings. Não é uma espécie nociva ao homem, mas o
seu consumo pode trazer problemas à saúde, pois,
sendo animais filtradores, eles acumulam substâncias
nocivas, como, por exemplo, metais pesados. Esse
hábito filtrador ocorre, entre os moluscos,
a) em todos os grupos.
b) apenas nos bivalvos.
c) apenas nos bivalvos e gastrópodos.
d) apenas nos bivalvos e cefalópodos.
e) apenas nos moluscos aquáticos.
Resolução

Moluscos bentônicos com hábitos filtrador são os
representantes da classe bivalvos (pelecípodes ou
lamelibrânquios).

a
A esquistossomose (barriga d’água) é uma parasitose
que afeta mais de 10 milhões de brasileiros. É causada
pelo platelminto Schistosoma mansoni que, além do
homem, requer outro hospedeiro, um caramujo pla-
norbídeo. Analise as medidas preventivas abaixo.
I.   Construir instalações sanitárias adequadas.
II. Combater o caramujo transmissor.
III. Evitar o contato com água em que haja o agente

transmissor.
IV. Ferver a água a ser bebida.
V.  Lavar bem frutas e verduras regadas com água de

locais em que haja o transmissor.
São válidas, apenas:
a) I, II e III. b) I, II e IV. c) I, III e IV.
d) I, III e V. e) II, III e IV.
Resolução

São medidas preventivas contra esquitossomose:
construção de instalações sanitárias adequadas, com-
bate ao caramujo transmissor e o não contato com
água onde haja o agente transmissor.
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d

Nas figuras acima, P indica produtor, C1 indica consu-
midor primário e C2, consumidor secundário. As pirâ-
mides 1, 2 e 3 podem referir-se,
respectivamente, a:
a) massa, energia e número.
b) energia, energia e massa.
c) massa, número e energia.
d) energia, massa e número.
e) energia, massa e energia.
Resolução

As pirâmides representadas podem ser:
1. Pirâmide de energia
2. Pirâmide de massa
3. Pirâmide de número

Comentário

A prova de Biologia do Mackenzie constou de
questões de nível médio, enunciado claro e objetivo,
abordando assuntos importantes da Biologia.
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b
A obtenção de energia no Brasil vem se intensificando,
e o atual Plano Decenal do Governo Federal, instituído
no final da década de 90, visa diversificar a matriz ener-
gética, incentivando e priorizando:
a) a construção de Angra 3, que assinala a privatização

do programa nuclear brasileiro e atrai investimentos
e tecnologia de ponta, superando os problemas rela-
tivos a sua implantação na década de 70.

b) a construção de termoelétricas, uma vez que o país
vem utilizando o gás natural importado da Bolívia,
para garantir o abastecimento energético no Centro-
Sul do país, área de maior demanda de consumo.

c) a construção de grande usinas hidrelétricas na Bacia
Amazônica, o maior potencial hidráulico do país, para
suprir a demanda do mercado interno, por conta da
carência local.

d) a utilização da energia eólica por todo o território
nacional, uma vez que os ventos alíseos, que atuam
sobre o país, apresentam alta velocidade e mini-
mizariam a crise energética que afeta o Centro-Sul
do país.

e) o reflorestamento, para a produção de lenha, que
será utilizada na produção de energia elétrica em ter-
moelétricas e, o excedente, nos altos fornos das usi-
nas siderúrgicas.

Resolução

Destaca-se na diversificação da matriz energética do
Brasil a necessidade do uso do gás natural para produ-
ção de energia elétrica, visando à redução da depen-
dência do setor hidroelétrico em razão da sua vulne-
rabilidade perante as condições climáticas durante o
período de inverno, marcado pela estiagem e redução
da capacidade de armazenamento de águas nas repre-
sas. Assim, o uso do gás importado da Bolívia e as
recentes descobertas de enormes jazidas na Bacia de
Santos deverão contribuir para o aumento da participa-
ção dessa fonte de energia no país.
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b
Sob o ponto de vista econômico do Brasil, essa área
dedica-se tradicionalmente à prática de atividades
pecuaristas, com destaque para o gado zebu; porém,
hoje, essas atividades dividem com o cultivo da soja a
função de principal fonte de renda para o empresaria-
do rural local.
Trata-se:
a) da Zona da Mata Mineira.
b) do Triângulo Mineiro.
c) do Vale do Rio São Francisco.
d) do Vale do Rio Paraíba.
e) do Norte Fluminense.
Resolução

A área descrita corresponde à uma tradicional ativida-
de econômica pecuarista do Estado de Minas Gerais, o
Triângulo Mineiro, onde se destacam cidades como
Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, entre outras. A raça
zebu mencionada, qualifica a criação extensiva asso-
ciada mais recentemente ao cultivo agrícola da soja,
somando-se como fonte de renda local.
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b
Evolução da distribuição da PEA no Brasil (em %)

Os dados da tabela nos permitem afirmar que:
a) a redução da população no setor primário segue

uma tendência mundial, já que a produção de ali-
mentos decorre exclusivamente da produção in-
dustrial.

b) a mecanização no setor primário e a automação no
setor secundário liberaram mão-de-obra pouco qua-
lificada, que tenta sobreviver prestando serviços e
abrindo pequenos comércios, mesmo que na infor-
malidade.

c) o aumento da população no setor terciário deve-se à
especialização e à sofisticação do setor, que trans-
formam em atrativos para os trabalhadores dos
demais setores econômicos.

d) diante do aumento da escolarização da população, o
setor terciário é o que mais requisita mão-de-obra
qualificada; daí o grande aumento quantitativo.

e) as exigências de qualificação profissional, tanto no
setor primário quanto no setor secundário, têm leva-
do os trabalhadores ao setor terciário, em que o
comércio e a prestação de serviços não requisitam
tanta especialização.

Resolução

O setor secundário produz cada vez mais, empregando
cada vez menos, e a mecanização das lavouras é um
dos fatores que explica a redução da PEA no setor pri-
mário, sobretudo nas últimas décadas. Esses fatos aju-
dam a explicar o rápido aumento da participação da
PEA no setor terciário.

Terciário

19,8
38,0
54,4
59,9

Secundário

10,0
17,8
22,7
19,2

Primário

70,2
44,2
22,9
20,9

Ano

1940
1970
1991
2000
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e
Alguns analistas políticos afirmam que a ALCA (Área
de Livre Comércio das Américas), tal como proposta
pelos EUA, seria uma atualização da Doutrina Monroe,
implantada no continente americano no século XIX.
Portanto, em sua essência, ela seria ambígua e nociva
para os países emergentes, em virtude de apresentar-
se:
a) imperialista e participativa.
b) concorrencial e competitiva.
c) plurilateral e representativa.
d) unilateral e monopolista.
e) protecionista e imperialista.
Resolução

A implementação da Alca – Área de Livre Comércio
das Américas é criticada em sua gênese, por conter
medidas protecionistas e imperialistas, posturas
adotadas pelos Estados Unidos historicamente, desde
o século XIX, quando da criação da Doutrina Monroe –
“A América para os americanos” – atribuindo-se o
papel hegemônico no continente americano.
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As questões 35 e 36 devem ser respondidas com

base no texto a seguir:

No ano 2000, o Primeiro Ministro de Israel, Ehud
Barak, propôs aos palestinos o controle integral da
Faixa de Gaza e 90% da Cisjordânia, mas se recusou a
entregar Jerusalém Oriental, área que os palestinos
reivindicam como capital, o que criou um impasse. Em
setembro do mesmo ano, o então general Ariel Sharon
entrou ostensivamente na Esplanada das Mesquitas
em Jerusalém, afirmando a soberania israelense sobre
o terceiro local mais sagrado do Islã e promovendo a
segunda Intifada entre os muçulmanos.

c
Entende-se por Intifada:
a) mobilização militar da OLP, liderada por Anuar Sadat

em territórios controlados militarmente por Israel.
b) facções de todos os povos árabes, ligadas por via

militar que defendem a soberania total da Palestina
sobre Jerusalém.

c) rebelião baseada em mobilizações civis de rua, gre-
ves e manifestações no interior dos territórios con-
trolados militarmente por Israel.

d) organização militar controlada por Yasser Arafat,
com o objetivo de deter o avanço de Israel sobre a
Cisjordânia.

e) movimento civil que controla o nacionalismo xenó-
fobo da Palestina em relação ao povo judeu.

Resolução

Intifada é a rebelião feita por palestinos nas áreas ocu-
padas por Israel – Cisjordânia e Gaza.

a
Dentre as medidas propostas por Israel para resolver o
problema palestino, destaca-se:
a) a construção de um muro que separaria as áreas

ocupadas pelos palestinos do território israelense,
visando dificultar ações terroristas.

b) a remoção total dos colonos judeus assentados em
territórios palestinos.

c) o cumprimento integral das resoluções da ONU
sobre a área.

d) a aceitação da existência de um Estado Palestino,
com a capital em Thaifa.

e) a formação, pela Síria, Líbano e Egito, de uma co-
missão internacional formada para traçar as frontei-
ras de um futuro Estado Palestino.

Resolução

A construção de um muro separando a Cisjordânia de
Israel, para dificultar ações terroristas, tem sido alvo de
críticas internacionais.
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b
Considere as afirmações sobre a implantação da agri-
cultura moderna ou intensiva que é encontrada em
larga escala nos países desenvolvidos.
I. Utilização da pesquisa agronômica com o objetivo

de aperfeiçoamento genético das espécies.
II. Predomínio de grandes propriedades rurais, às

quais se aplica a especulação imobiliária, objetivan-
do a valorização da terra.

III. Intensa utilização de fertilizantes, corretivos e de-
fensivos agrícolas.

IV. Desenvolvimento de uma rede de transportes es-
truturada, permitindo rápido acesso entre as áreas
de produção e as áreas de consumo.

São verdadeiras:
a) apenas I, II e IV. b) apenas I, III e IV.
c) apenas II, III e IV. d) apenas I e II.
e) I, II, III e IV.
Resolução

A agricultura moderna se fundamenta na grande pro-
dutividade alavancada pela pesquisa agronômica, pela
utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos. As
redes de transporte são também peças fundamentais
desse processo aproximando produtor e consumidor.
Grandes propriedades improdutivas, aguardando valo-
rização, são típicas de países mais pobres e atrasados.
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c
Na camada da atmosfera que nos envolve, são realiza-
das as atividades humanas, ocorrem os fenômenos
das precipitações e estão presentes 80% dos gases,
que propiciam a vida. Essa camada é denominada:
a) mesosfera. b) estratosfera. c) troposfera.
d) ionosfera. e) termosfera.
Resolução

A troposfera constitui a camada mais baixa da atmos-
fera, onde está concentrada a maior parte dos gases
que compõem a atmosfera, destacando-se o nitrogê-
nio, oxigênio e hidrogênio. Nessa camada, ocorre a
ação meteorológica que propicia a vida terrestre.

e

A área destacada no mapa identifica a instalação de
uma Usina Hidrelétrica na Amazônia.
Assinale a alternativa que estabeleça, correspondência
entre essa usina e seu principal objetivo de construção:
a) Tucuruí – abastecimento do Projeto Carajás.
b) Tucuruí – abastecimento da Zona Franca de Manaus.
c) Xingu – abastecimento do Projeto Albrás e Alcan.
d) Balbina – abastecimento do Projeto Carajás.
e) Balbina – abastecimento da Zona Franca Manaus.
Resolução

Dentre as possibilidades de resposta, a menos incoe-
rente é a alternativa e. A hidrelétrica de Tucuruí loca-
liza-se no Rio Tocantins e fornece energia para Carajás.
No Rio Xingu, está a hidrelétrica de São Félix, na mar-
gem direita do Rio Amazonas. Balbina foi implantada
no Rio Uatumã, afluente do Rio Amazonas, está locali-
zada ao norte de Manaus e fornece energia para o
complexo industrial da Zona Franca. No entanto, o
mapa apresentado destaca o Rio Trombetas, que pode-
ria sugerir uma resposta errada ao candidato.
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d
As ilhas de calor fazem parte de um conjunto de fenô-
menos decorrentes da ação antrópica sobre o meio
ambiente, resultado do tipo de sociedade criada e ge-
rada por uma série de fatores, entre os quais podemos
destacar:
a) a permeabilização dos solos através do calçamento

e asfalto, que provoca o lento escoamento das
águas da chuva, reduzindo o processo de evapo-
ração.

b) a ação da poluição atmosférica, que dispersa a ra-
diação do calor por toda a superfície, causando o
aquecimento da atmosfera ou o que chamamos de
efeito estufa.

c) a possibilidade da inversão térmica diminuir, devido
à diminuição gradativa da temperatura nas camadas
da atmosfera próximas à superfície das áreas urba-
nizadas.

d) a escassez de áreas revestidas de vegetação, que
prejudica o que chamamos de albedo, ou seja, o
poder refletor de determinada superfície, levando a
uma maior absorção do calor recebido.

e) a concentração de altas densidades de construções
que repelem o calor, bem como da poluição, que
tende a subir e se aquecer nas altas camadas da
atmosfera, gerando o calor latente nas demais ca-
madas.

Resolução

O fenômeno das ilhas de calor corresponde ao aque-

cimento anormal dos centros ubanos altamente edi-
ficados, determinado por fatores que levam a uma
absorção maior do calor recebido, tais como os decor-
rentes da ação antrópica: impermeabilização do solo
pelo concreto e asfalto; verticalização das edificações,
que dificulta a circulação atmosférica; escassez de
áreas revestidas pela vegetação, as quais prejudicam o
albedo (índice de refração solar).
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b
Segundo o Greenpeace, hoje, o desmatamento da
Amazônia chega a 16% dos 4 milhões de km2 da área
total coberta por florestas. O processo de desflores-
tamento em grande escala iniciou-se entre o final dos
anos 60 e o início dos anos 70, período em que se ins-
tituiu a política “Integrar para não Entregar”, em que
se desenvolveram projetos sem um adequado estudo
do potencial socioeconômico do país. Um dos objeti-
vos propostos para a integração da Amazônia era:
a) transformar esse espaço geográfico na Nova

Fronteira Agrícola do país, incentivando o cultivo de
cereais para a auto-suficiência nacional.

b) desviar o eixo de migração interna, que até então se
orientava para os grandes centros urbanos, cons-
truindo rodovias intra e inter-regionais.

c) explorar o grande potencial hidráulico da região, para
abastecer as diversas áreas metropolitanas do Norte
e Centro-Oeste do país.

d) regularizar a estrutura fundiária da região, para que
os novos assentamentos passassem a adotar o con-
ceito de desenvolvimento agroecológico.

e) estimular as atividades extrativas vegetais, que, na
época, apresentavam alto valor econômico, para
aumentar o superávit da balança comercial.

Resolução

As rodovias serviram como peças fundamentais para
dinamizar a ocupação do interior do Brasil, sobretudo o
Centro-Oeste e a Amazônia, principalmente na década
de 1970.
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c
“A maior concentração de jazidas de minérios de ferro
no Brasil, conhecidas e medidas, se encontram em
Minas Gerais (2/3 do total brasileiro), localizadas no
Quadrilátero Ferrífero ou Central.”

Melhem Adas – Panorama Geográfico do Brasil

Assinale a alternativa que identifica o eixo de escoa-
mento dessa produção que abastece o mercado inter-
no das siderúrgicas do Sudeste do país e o que abas-
tece o mercado externo, respectivamente.
a) Vale do Rio Paraíba do Sul – Vale do Rio Doce.
b) Vale do Rio São Francisco – Vale do Rio Paraíba do

Sul.
c) Vale do Rio Paraopeba - Vale do Rio Doce.
d) Vale do Rio Doce – Vale do Rio São Francisco.
e) Vale do Rio Paranaíba – Vale do Rio Paraopeba.
Resolução

Ao contrário do que se afirma no texto de Melhem
Adas, já desatualizado, a maior jazida de minério de
ferro, conhecida e medida na atualidade, é a de
Carajás, no sudeste do Pará. No entanto, as jazidas do
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais constituem as
maiores em produção, pois grande parte abastece o
mercado siderúrgico do Sudeste e o mercado externo.
No Quadrilátero, a produção do Vale do Paraopeba
abastece a CSN, em Volta Redonda – RJ, enquanto as
jazidas do Vale do Rio Doce abastecem a Usiminas,
em Ipatinga – MG, e grande parte da produção é
escoada por estrada de ferro até o Porto de Tubarão –
ES para abastecer o mercado externo.

d
Assinale a alternativa que completa corretamente a
assertiva abaixo.
No pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento indus-
trial alterou a localização das regiões fabris de São
Paulo. A indústria ultrapassou os limites do município
da capital, difundindo-se para as cidades vizinhas e
acelerando o processo de _____________________.
a) polarização. b) hierarquização.
c) globalização. d) conurbação.
e) tecnopolização.
Resolução

O crescimento industrial da cidade de São Paulo, após
a Segunda Guerra Mundial, foi caracterizado por uma
desconcentração em direção aos municípios adjacen-
tes. Tal fato representou uma junção espacial das áreas
urbanas, fenômeno urbanístico denominado conur-

bação.
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b
A Revolução Verde, implantada mundialmente, a partir
da Segunda Guerra Mundial, foi idealizada para salvar a
agricultura dos países subdesenvolvidos de uma
suposta incapacidade de vencer obstáculos tecnológi-
cos. Ela visava aumentar a produção e a produtividade
agrícola desses países, intensificando o processo de
industrialização da agricultura.
Várias medidas técnicas foram adotadas e o resultado
mais expressivo foi:
a) a erradicação quase total da subnutrição e da fome

na maioria dos países subdesenvolvidos, em espe-
cial na América Latina.

b) o favorecimento aos grandes proprietários, às
empresas agrícolas e às empresas fornecedoras de
máquinas e insumos para a agricultura.

c) a incrementação de produção agrícola nos países
desenvolvidos, por meio da biotecnologia, cujo ex-
cedente abasteceria as regiões mais carentes do
planeta.

d) a implantação de uma estrutura fundiária mais justa
nos países subdesenvolvidos, pois, nos países que
a implantaram, minimizou-se o fosso entre a grande
e a pequena propriedade.

e) a transferência das tecnologias dos países desenvol-
vidos para os países subdesenvolvidos, com a finali-
dade de cultivar exclusivamente gêneros de primei-
ra necessidade para o abastecimento interno de
seus mercados.

Resolução

A Revolução Verde – implantada em países subde-
senvolvidos como a Índia, por exemplo, com vistas a
aumentar a produção e a produtividade – tinha como
grande obstáculo a tecnologia e, ao desenvolvê-la, o
resultado mais expressivo foi o favorecimento dos
grandes proprietários, empresas agrícolas e fornece-
doras de máquinas e insumos.
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d

A seqüência de figuras acima revela um fenômeno
natural na Ilha do Cardoso, em Cananéia – Estado de
São Paulo.
O resultado desse fenômeno vai originar:
a) tômbolos, com formação de lagoas continentais.
b) falésias, com formação de lagos tectônicos.
c) dunas, com formação de lagos continentais.
d) restingas, com formação de lagoas costeiras.
e) baías, com formação de lagoas marítimas.
Resolução

As ilustrações permitem observar o processo de for-
mação de um cordão arenoso (restinga), a partir do fe-
nômeno de sedimentação, que isola um pedaço do
oceano e dá origem a uma lagoa costeira na Ilha do
Cardoso.
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Geografia

O concurso vestibular Mackenzie-2004 – grupos II
e III – de Geografia apresentou-se bem elaborado, com
a abordagem de temas bem pertinentes à disciplina,
fazendo uso de conceitos específicos do quadro natu-
ral do Brasil, aspectos econômicos regionais, econo-
mia mundial (Alca, Revolução Verde), além de pro-
blemas ambientais (Amazônia), usinas hidrelétricas,
ilhas de calor e problemas relativos ao Oriente Médio,
envolvendo a questão Israel-Palestina. Observou-se o
uso de mapa, tabela e fenômeno natural, como na
questão 45 sobre a constituição de restingas com a
formação de lagoas costeiras.

Os enunciados das questões foram claros e abor-
daram a maior parte dos temas do Programa do Ensino
Médio, o que não chegou a impor grandes dificuldades
aos vestibulandos.
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c
A ampla utilização de mão-de-obra escrava trouxe ao
Estado Romano inúmeras rebeliões de cativos, dentre
as quais, a mais significativa mobilizou mais de 90 mil
escravos, entre os anos de 73 a.C e 71 a.C. Essa rebe-
lião ficou conhecida como Revolta de:
a) Drácon. b) Cômodo. c) Spartacus.
d) Severo. e) Brutus.
Resolução

Spartacus (em português: Espártaco) era um ex-gladia-
dor que liderou a mais importante rebelião de escravos
da história de Roma. Derrotado pelos generais Pom-
peu e Crasso, foi capturado e crucificado juntamente
com 3.000 de seus comandados.

c
No início da Idade Moderna, buscando construir um
novo tipo de sociedade, por meio da difusão de novos
padrões de comportamento, surgiram, na Península
Itálica, ricos patrocinadores das artes e das ciências,
que objetivaram não só a promoção pessoal, mas tam-
bém proveitos culturais e econômicos.
Assinale a alternativa que indica como são denomina-
dos esses patrocinadores.
a) Neoplatônicos b) Condottieris
c) Mecenas d) Humanistas
e) Hedonistas
Resolução

Os mecenas (termo derivado do nome de um rico ro-
mano que patrocinou os poetas da época de Augusto)
deram ao Renascimento um extraordinário impulso,
protegendo e estimulando a produção cultural do pe-
ríodo. Compreendiam tanto  governantes da época (pa-
pas, reis e príncipes) como burgueses interessados
em elevar seu status ou em obter – através do incen-
tivo à arte sacra – absolvição para suas práticas mer-
cantis e financeiras.
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a
As explosões de bombas na Embaixada dos Estados
Unidos, em Nairobi e Dar es-Salaan, em 8 de agosto de
1998 e os atentados de 11 de setembro de 2001, ao
World Trade Center e ao Pentágono, aterrorizaram e
desviaram a atenção do mundo ocidental para os gru-
pos radicais islâmicos fundamentalistas e para o Islão.

Noam Chomsky

Sobre o Islão e a suas relações com grupos terroristas,
é correto afirmar que:
a) no Islão, o código moral e as normas de comporta-

mento são definidos pelo Corão e a Guerra Santa,
contra o mundo ocidental, é pregada por grande par-
te dos islâmicos fundamentalistas.

b) segundo a tradição islâmica, a palavra Islão significa
“pregação religiosa politeísta e idolatria anual às
divindades na cidade de Meca”, prática defendida
pelos fundamentalistas islâmicos.

c) os conflitos entre os norte-americanos e os funda-
mentalistas têm suas raízes na pretensão da ONU
de organizar, no Islão, um Estado centralizado, nos
moldes do Estado de Israel.

d) todos os integrantes do fundamentalismo islâmico
condenaram as ações terroristas contra os EUA e os
conflitos podem ser atribuídos às políticas de
Osama bin Laden e George W. Bush.

e) os fundamentalistas não aceitam a defesa, por parte
de alguns líderes do Islão e dos americanos, do
direito de livre escolha religiosa e da conversão dos
não islâmicos à religião muçulmana.

Resolução

Para os islamitas (muçulmanos), o Corão ou Alcorão é
a palavra de Deus transmitida pelo profeta Maomé. A
Guerra Santa (Jihad) não constitui uma obrigação dos
fiéis, mas uma prática facultativa – se bem que asse-
gure o Paraíso àqueles que morrem ao praticá-la. O
fundamentalismo de qualquer religião se prende à letra
dos textos sagrados, gerando uma rigidez inter-
pretativa que, no caso do Islão, pode levar à defesa in-
transigente da Guerra Santa.
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d
Essa doutrina, com relação à educação, propõe a cons-
trução de uma escola livre de vínculos com a socieda-
de, a fim de desenvolver um homem sem inibições e
apto para agir; defende a idéia de que o homem deve
viver sem Estado, a partir de uma gestão comunitária,
ou seja, por meio da cooperação. De um modo geral,
propõe a educação, a rebelião e a revolução como for-
mas de atuar.
O texto acima faz referência a princípios da doutrina:
a) Fascista. b) Nazista. c) Socialista.
d) Anarquista. e) Humanista.
Resolução

O anarquismo era o nome dado à ideologia libertária
que defendia a ausência de qualquer forma de Estado
e propriedade. Teve em Mikhail Bakunin seu principal
divulgador.

b
O chanceler alemão Otto von Bismarck organizou uma
importante reunião, a Conferência de Berlim
(1884–1885). Participaram desse encontro represen-
tantes de 15 países, além dos Estados Unidos da Amé-
rica.
O objetivo desse encontro foi:
a) estabelecer as bases da Política de Alianças.
b) partilhar o Continente Africano.
c) formular o Equilíbrio Europeu.
d) instaurar a Liga do Três Imperadores.
e) organizar os Zollverein.
Resolução

Na verdade, a Conferência de Berlim foi convocada por
Bismarck para reconhecer o “Estado Independente do
Congo” como propriedade do rei Leopoldo II da
Bélgica. Entretanto, ela também lançou as bases para
posteriores negociações sobre a divisão do continente
africano entre as potências européias.
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b
A história desta pequena ilha da América Central não é
muito diferente da de todo o continente. Colônia espa-
nhola desde 1492, conheceu vários movimentos pela
independência durante o século XIX. No entanto, a
passagem da dominação espanhola para a norte-ame-
ricana, no caso cubano, é de tal forma explícita que
parece caricaturar as relações contemporâneas entre
as Américas.

Eduardo Valadares e Márcia Berbel – 

Revoluções do Século XX

Dentre as inúmeras provas da dominação imperialista
norte-americana sobre Cuba, no período imediatamen-
te posterior a sua independência
da Espanha, podemos destacar:
a) a Revolução de Fidel Castro.
b) a imposição da Emenda Platt.
c) o bloqueio econômico.
d) o episódio da invasão da Baía dos Porcos.
e) a crise dos mísseis.
Resolução

Os EUA viam Cuba como um ponto estratégico que
controlava o Golfo do México e poderia ser uma região
com excelentes possibilidades para lucros e inves-
timentos. Depois de derrotar a Espanha em 1898, os
norte-americanos impuseram (1903) a Emenda Platt à
Constituição Cubana, permitindo a intervenção dos
EUA na ilha em casos de crise financeira ou grave per-
turbação da ordem pública.
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b
Na medida em que o Governo Provisório consolidar os
progressos da Revolução, será preciso apóia-lo; na
medida em que aquele governo se tornar contra-revo-
lucionário, será inadmissível que se o sustente.

Relatório de Josef Stálin à Conferência

Bolchevique, em 29 de março de 1917

No trecho do relatório citado, o autor faz referência:
a) às causas políticas da revolta dos marinheiros do

encouraçado Potemkim, o maior navio de guerra da
Rússia.

b) ao governo que emergiu da Revolução de Fevereiro
(março pelo calendário ocidental), que derrubou o
regime czarista.

c) à ação dos Soviets após o Domingo Sangrento, res-
ponsável pela organização de greves e manifesta-
ções em toda a Rússia.

d) à dissolução do governo provisório pela Duma, as-
sembléia de representantes dos soldados, campo-
neses e operários russos.

e) à Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Ilitch
Ulianov Lênin, que implantou o Socialismo e criou a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Resolução

O texto transcrito se refere à primeira fase da Revolu-
ção Russa de 1917, quando o regime czarista foi subs-
tituído por um Governo Provisório burguês, chefiado
pelo príncipe Lvov (sucedido por Kerensky em julho da-
quele ano). Tal governo seria derrubado pelos bolche-
viques (comunistas) em outubro seguinte – ou novem-
bro, conforme o calendário gregoriano.

c
A Inconfidência Mineira (1789) foi um movimento de
rebelião contra a metrópole portuguesa, com o objeti-
vo claro de obter a ruptura dos laços que mantinham o
país subordinado a Portugal. Embora os inconfidentes
de Minas não tivessem desencadeado a revolta, esse
movimento não tinha, entre os seus organizadores, to-
tal unanimidade em relação:
a) à liberação das manufaturas.
b) ao estabelecimento da nova capital do Governo em

São João Del Rei.
c) à abolição da escravatura.
d) à integração social dos escravos e mulatos nascidos

no Brasil.
e) ao perdão das dívidas, extensivo a todos.
Resolução

Os inconfidentes mineiros, de forma geral, eram mem-
bros das elites e proprietários de escravos; portanto,
não desejavam acabar com a escravidão imediatamen-
te. 
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e
Folga, nego, branco não vem cá;
Se vier, o diabo há de levar.
Samba, nego, branco não vem cá;
Se vier, pau há de levar.”

Cantiga de Quilombo, dança folclórica alagoana

Sobre a utilização do trabalho escravo, podemos afir-
mar que:
a) a submissão dos indígenas foi eficiente, pois eles

não ofereciam resistência à dominação, já que eram
familiarizados com o meio ambiente.

b) a escravização dos indígenas não foi satisfatória,
pela oposição das ordens religiosas, apesar do apoio
da legislação oficial à utilização desses indivíduos.

c) a Igreja católica condenava a imposição da escra-
vidão aos africanos e estimulava as fugas, em pro-
testo contra as práticas cruéis.

d) a habilidade dos africanos em atividades como a
criação de animais e a agricultura era uma das van-
tagens oferecidas, apesar de os africanos serem
menos resistentes às epidemias.

e) a utilização dos escravos africanos permitia aumen-
tar o lucro gerado pelo tráfico intercontinental, ape-
sar de os africanos resistirem à dominação, organi-
zando-se em quilombos.

Resolução

A Cantiga de Quilombo revela uma das formas de re-
sistência do negro à escravidão. Não obstante, a “pre-
ferência” pelos escravos negros se explicava pela lu-
cratividade do tráfico negreiro.

54

MMMMAAAACCCCKKKKEEEENNNNZZZZIIII EEEE ----     (((( 2222 ºººº     DDDD iiii aaaa     GGGG rrrr uuuu pppp oooo ssss     IIII IIII     eeee     IIII IIII IIII ))))     DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000003333



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
A Proclamação da República, em novembro de 1889,
apontou para a crise decorrente das transformações
econômicas e sociais verificadas no país desde a
segunda metade do século XIX. Com relação a essas
transformações, podemos afirmar que:
a) a abolição da escravidão foi contrária aos interesses

dos novos setores agrários, representados pelos
cafeicultores do Oeste paulista.

b) as instituições monárquicas haviam se tornado inca-
pazes de realizar as mudanças necessárias para a
dinamização da vida social e econômica do país.

c) os setores populares, como os trabalhadores do
campo e da cidade, e as classes médias atuaram ati-
vamente para a mudança do regime monárquico.

d) o Exército brasileiro, após a Guerra do Paraguai, foi
o único segmento da sociedade a permanecer fiel à
monarquia.

e) apesar de o país atravessar uma série de mudanças,
o poder econômico continuava nas mãos dos an-
tigos comerciantes portugueses.

Resolução

Na realidade, a Monarquia Brasileira já havia realizado
as mudanças socioeconômicas no País através da ca-
feicultura e da abolição da escravidão. A inadequação
era política, isto é, o Império centralizado não se ade-
quou às transformações na economia e na sociedade.

e
A economia brasileira, após a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), passou por algumas transformações.
Sobre esse período, podemos destacar:
a) a necessidade de aumentar a emissão de papel

moeda, para incentivar a industrialização nacional.
b) a completa paralisação do setor industrial, visando

desenvolver o setor agrário e assim abastecer os
Aliados.

c) o aumento das exportações do café, decorrentes do
maior consumo no mercado norte-americano.

d) a adoção de tarifas alfandegárias favoráveis à impor-
tação de produtos manufaturados estrangeiros.

e) o aumento da influência do capital norte-americano
na economia nacional, em detrimento do capital in-
glês.

Resolução

Com efeito, após a Primeira Guerra Mundial, a econo-
mia brasileira passou a sofrer influência predominante
do capitalismo norte-americano.
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c
Getúlio Vargas pôde, em 1937, inaugurar um novo go-
verno, conhecido como Estado Novo. Sobre esse pe-
ríodo, é correto afirmar que:
a) era caracterizado pelo exercício da democracia e das

liberdades civis, em repúdio às idéias comunistas
que ameaçavam a nação, dada a intenção desses
grupos revolucionários de chegar ao poder por meio
de um golpe.

b) diante da ameaça comunista, o Parlamento, as
Assembléias Estaduais, assim como as Câmaras
Municipais, passaram a legislar e a intervir em diver-
sos assuntos da política nacional.

c) ocorreu a imposição de uma Constituição autoritá-
ria, influenciada pelas doutrinas fascistas que vigo-
ravam em algumas nações européias, o que re-
presentou o início de um período de ditadura.

d) dentro do novo regime, graças à subordinação das
corporações sindicais ao Estado, que passou a con-
trolar a ação dos trabalhadores, houve a conquista
de direitos trabalhistas, resultado da boa vontade
das elites empresariais.

e) a conjuntura econômica internacional contribuiu
para a consolidação do Estado Novo, que, diante da
crise que ainda persistia no setor cafeeiro, aumen-
tou o seu papel interventor, buscando solucionar o
problema das exportações nacionais.

Resolução

A rigor, Vargas retomou o governo ditatorial que havia
sido implantado em 1930, sob o nome de Governo
Privisório, após a Revolução que o levou ao poder. O
novo ingrediente dessa fase ditatorial foi a influência
da ideologia fascista.
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d
Com as descobertas auríferas no final do século XVII,
a sociedade colonial brasileira sofreu uma série de
transformações, sendo a mais significativa:
a) o aumento demográfico, resultado da vinda de imi-

grantes atraídos para as regiões mineradoras; po-
rém, sem alterar o caráter predominantemente rural
da colonização.

b) a construção e melhoria das vias de comunicação,
para interligar a região das minas ao porto da capital,
Salvador, e permitir a vinda de tropeiros e imigran-
tes.

c) a progressiva autonomia da região mineradora em
relação ao abastecimento de produtos manufatura-
dos e alimentícios comercializados pela população
local.

d) a maior mobilidade e flexibilidade social, graças ao
caráter urbano da exploração mineradora, que per-
mitiu o surgimento de uma classe de homens livres.

e) o aparecimento de núcleos urbanos e arraiais que
não possuíam nenhum tipo de controle sobre a pro-
dução do ouro e cooperavam para que ocorresse o
contrabando.

Resolução

O caráter urbano e suas peculiaridades deram origem
a numerosos comerciantes, artesãos, artistas e mes-
mo dos chamados “escravos de ganho”, ou seja, es-
cravos que aprendiam profissões e entregavam os ren-
dimentos para seu proprietário. Entretanto, essa mo-
bilidade era enganosa, pois ocorreu uma concentração
da renda, como aliás em toda a Colônia.
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b
Acelerar o processo de acumulação, aumentando a
produtividade dos investimentos existentes e aplican-
do novos investimentos em atividades produtoras.  
A política desenvolvimentista acima citada ficou conhe-
cida como:
a) Plano Salte, implantado durante o governo Dutra.
b) Plano de Metas, elaborado no governo de Juscelino

Kubitschek.
c) Plano Nacionalista, executado durante a gestão de

Getúlio Vargas.
d) Plano Trienal, elaborado no governo de Jânio

Quadros.
e) Plano Qüinqüenal, elaborado por Vargas, em seu pri-

meiro mandato.
Resolução

O governo Juscelino Kubitschek destoava da corrente
nacionalista varguista, que defendia a hegemonia do
capital nacional no processo de industrialização. JK, ao
contrário, abriu o País ao capital internacional, em asso-
ciação com os capitais privado e estatal nacionais, o
que foi apelidado de “capitalismo associado” ou “de-
pendente”. O Plano de Metas fixava objetivos econô-
micos a serem alcançados, para concretizar o projeto
desenvolvimentista.
Obs.: Apesar de muitos pensarem o contrário, o plano
de JK não atingia o setor social.
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d
O café, principal responsável pelas transformações so-
ciais, econômicas e políticas ocorridas no Brasil na
segunda metade do século XIX, foi também elemento
que determinou:
a) a recuperação das regiões Norte e Nordeste do

país, que passaram
a ser integradas à produção cafeeira do Sudeste, for-

necendo a mão-de-obra escrava necessária para o
desenvolvimento da lavoura de café.

b) a completa alteração dos quadros econômicos her-
dados do nosso passado colonial, ao possibilitar a
expansão de outros setores, como o industrial, favo-
recido pelo expressivo aumento do mercado consu-
midor interno.

c) a estabilização da economia nacional, que é favo-
recida pela exportação de sucessivas supersafras
do produto e pela rentabilidade dos preços, garan-
tida pela Convenção de Taubaté, que determinava o
valor mínimo por saca exportada.

d) o incremento das relações assalariadas de produção
e possibilitou a acumulação de capitais que, além de
reinvestidos na própria expansão da lavoura cafe-
eira, foi, por vezes, aplicado em outros setores de
produção, como o industrial.

e) a estabilização da balança comercial nacional, que
passou a apresentar superávit, em contraponto aos
constantes déficits do I Reinado; porém, isso não foi
suficiente para contrair novos empréstimos no exte-
rior.

Resolução

Na segunda metade do século XIX, a economia cafeei-
ra no Oeste Paulista foi responsável por uma grande
acumulação de capitais, investidos em diversos seto-
res, como transportes (ferrovias e portos), comércio,
bancos e indústrias. Destaca-se ainda a utilização da
mão-de-obra assalariada do imigrante europeu.
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Comentário de História

A prova de História do Mackenzie 2004 tratou de
temas clássicos, concentrando suas perguntas em His-
tória do Brasil e não apresentando nenhuma pergunta
sobre História Medieval.
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