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a
Um taxista inicia o dia de trabalho com o tanque de
combustível de seu carro inteiramente cheio. Percorre
325 km e reabastece, sendo necessários 25 litros para
completar o tanque. Em seguida, percorre 520 km até
esvaziar completamente o tanque, concluindo, então,
que a capacidade do tanque do carro, em litros, é:
a) 40 b) 45 c) 50 d) 55 e) 60

Resolução

Sendo V, em litros, a capacidade do tanque do carro e
c o consumo do carro, em quilômetros por litro, temos:

c = = ⇒ V = = 40

c
Três restaurantes “por quilo”, A, B e C, apresentam
seus preços de acordo com a tabela abaixo.

Se uma pessoa consumir 400 g de alimentos, então ela
pagará:
a) mais em B do que em A.
b) mais em C do que em B.
c) mais em A do que em C.
d) valores iguais em A e em C.
e) valores iguais em B e em C.

Resolução

Se a, b e c forem os valores pagos em A, B e C, res-
pectivamente, para consumir 400g de alimentos, en-
tão:

1) = ⇔ a = = 6,40

2) = ⇔ b = . 5,71

3) = ⇔ c = . 4,66

Assim sendo, c < b < a.

7 . 400
–––––––

600

400
––––

c

600
––––

7

5 . 400
–––––––

350

400
––––

b

350
––––

5

4 . 400
–––––––

250

400
––––

a

250
––––

4

Quantidade/Preço

250g por R$ 4,00
350g por R$ 5,00
600g por R$ 7,00

Restaurante

A
B
C

2

25 . 520
–––––––––

325

520
––––

V

325
––––
25
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b
Um supermercado vende três marcas diferentes A, B e
C de sabão em pó, embalados em caixas de 1 kg. O
preço da marca A é igual à metade da soma dos preços
das marcas B e C. Se uma cliente paga R$ 14,00 pela
compra de dois pacotes do sabão A, mais um pacote do
sabão B e mais um do sabão C, o preço que ela pagaria
por três pacotes do sabão A seria:
a) R$ 12,00 b) R$ 10,50 c) R$ 13,40
d) R$ 11,50 e) R$ 13,00

Resolução

Se a, b e c forem os preços de um pacote de sabão das
marcas A, B e C, em reais, respectivamente, então:

⇔ ⇒

⇒ 4a = 14 ⇔ a = 3,5 ⇔ 3a = 10,5

e
Considere três números inteiros tais que as somas de
dois a dois deles, distintos, resultam 20, 15 e 19. A dife-
rença entre o maior e o menor desses números é:
a) 7 b) 4 c) 3 d) 6 e) 5

Resolução

Se a, b e c forem os três números inteiros, então:

Assim sendo, a diferença entre o maior e o menor des-
ses números é b – c = 12 – 7 = 5

e
Um feirante comprou 33 caixas de tomates e cada uma
custou R$ 20,00. Se na compra seguinte o preço de
cada caixa aumentou em 10 %, o feirante, com a
mesma quantia gasta na primeira vez, pôde comprar
um número de caixas igual a:
a) 31 b) 32 c) 29 d) 28 e) 30

Resolução

Se x for o número de caixas de tomate que o feirante
pôde comprar após o aumento de 10%, então:
33 . 20 = x . 20 (1 + 10%) ⇔

⇔ 660 = x . 20 . 1,1  ⇔ x = ⇔ x = 30
660

–––––
22
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c < a < b⇒
a = 8
b = 12
c = 7{⇔

a + b = 20
a + c = 15
a + b + c = 27{⇔

⇔
a + b = 20
a + c = 15
2a + 2b + 2c = 54{⇔

a + b = 20
a + c = 15
b + c = 19{

4

2a – b – c = 0

2a + b + c = 145
b + c

a = ––––––
2

2a + b + c = 145

3
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e

Dadas as matrizes A = e B = , o 

produto das raízes da equação det(A + B) = 0 é:

a) 1 b) 2 c) – d) e) – 1

Resolução

1) A + B = + =

2) det (A + B) = 0 ⇒ = 0 ⇔

⇔ 4a(a + 1) – 2(2 – a) = 0 ⇔ 2a2 + 3a – 2 = 0

3) O produto das raízes da equação

2a2 + 3a – 2 = 0 é = – 1

c
Um instrutor de academia deve colocar, em um único
suporte, pesos que somem 16 kg. Ele possui 
4 unidades de cada um dos seguintes pesos: 1 kg, 2 kg
e 5 kg. O número de maneiras diferentes de abastecer
o suporte, colocando sempre os maiores pesos em pri-
meiro lugar, é:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

Resolução

O número de maneiras diferentes de abastecer o su-

porte, colocando sempre os maiores pesos em pri-

meiro lugar, é 5. São elas

5 + 5 + 5 + 1;    5 + 5 + 2 + 2 + 2; 

5 + 5 + 2 + 2 + 1 + 1;   5 + 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 e 

5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1.

7

– 2
––––

2

u2 – a
a + 1

4a
2u

22 – a
a + 1

4a
2122

1
3a
112– a

a
a
11

3
–––
2

1
–––
2

22
1

3a
112– a

a
a
11
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b
Considere o gráfico dado, da função y = p(x), sendo p(x)
um polinômio do 3º grau. É correto afirmar que esse
polinômio tem:

a) uma raiz complexa com parte imaginária não nula.
b) uma raiz real de multiplicidade dois.
c) três raizes reais, sendo duas negativas.
d) uma raiz real de multiplicidade três.
e) uma única raiz real negativa.

Resolução

Conforme o gráfico, sendo p(x) de grau 3 conclui-se que
0 é raiz dupla e K é raiz simples.
Então p(x) = 0 tem uma raiz real com multiplicidade 2.

c
Se as raízes reais a e b da equação 3x2 + 2x + k = 0 são
tais que a2 + b2 = 1, então o valor de k é:

a) – b)  c) – d) e) – 

Resolução

Se o conjunto-solução da equação
3x2 + 2x + k = 0 é V = {a, b}, temos:

a2 + b2 = 1 ⇔ (a + b)2 – 2ab = 1 

5 a + b = – 2/3    ⇒
a . b = k/3      

⇒ (– 2/3)2 – 2 1 2 = 1 ⇔ – = 1 ⇔

⇔ 6k = – 5 ⇔ k = – 5/6

2k
––
3

4
––
9

k
––
3

2
–––
3

6
–––
7

5
–––
6

5
–––
8

7
–––
6

9
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a
Se tg α = 2, então cos 2α é igual a:

a) – b) – c) – d) e) 

Resolução

tg α = 2 ⇒ sec2α = 1 + 22 = 5 ⇒

⇔ cos2α = ⇒ cos (2α) = 2 . cos2 α – 1 = 2 . –1 ⇔

⇔ cos(2α) = –

e
No lançamento de um dado viciado, os resultados 5 e 6

têm, cada um, probabilidade de ocorrer. Se cada 

um dos demais resultados é igualmente provável, a pro-
babilidade de se obter soma 7, em dois lançamentos
consecutivos desse dado, é:

a)  b) c) d) e) 

Resolução

1) Se pi for a probabilidade de se obter a face i, com i
∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, no lançamento de um dado, en-
tão, de acordo com o enunciado temos:

2) A probabilidade, P, de se obter soma 7, em dois lan-
çamentos consecutivos do dado do item (1), é:
P = p1 . p6 + p2 . p5 + p3 . p4  + p4 . p3 + p5 . p2 + p6 . p1 =

. + . + . +

+ . + . + . = 

= + + + + + =

= = 
5

–––
32

10
–––
64

1
–––
32

1
–––
32

1
–––
64

1
–––
64

1
–––
32

1
–––
32

1
–––
8

1
–––
4

1
–––
8

1
–––
4

1
–––
8

1
–––
8

1
–––
8

1
–––
8

1
–––
4

1
–––
8

1
–––
4

1
–––
8

1
p1 = p2 = p3 = p4 = –––

8

1
p5 = p6 = –––

4

⇔

⇔

p1 = p2 = p3 = p4

1
p5 = p6 = –––

4

p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 = 1

5
–––
32

1
–––
8

7
–––
36

11
–––
30

1
–––
4

1
–––
4

11

3
––
5

1
––
5

1
––
5

2
–––
5

1
–––
5

1
–––
5

2
–––
5

3
–––
5
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d

Se log2Ï··x + log2 = – 1, então log4x é igual a:

a) b) c) – 1 d) 1 e) – 2

Resolução

Para x > 0, temos:

log2 Ïwx  + log2 = –1 ⇔

⇔ log2 = –1  ⇔ = ⇔ 2 Ïwx = x ⇔

⇔ 4x = x2 ⇔ x = 4 ⇔ log4 x = log4 4 = 1

b
Na figura, a medida da bissetriz  

—
AD é:

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

Resolução

Sendo ∆ABC isósceles e AD mediana, tem-se que AD
é altura.

Como 4α + α + α = 180° ⇒ α = 30° (II)

Então, no ∆BDA, retângulo em D, tem-se:

sen 30° = ⇔ = ⇔ AD = 1AD
–––
2

1
––
2

AD
–––
2

2
–––
3

5
–––
3

13

1
––
2

Ïwx
––––

x

Ïwx
––––

x

1
––
x

1
–––
2

1
–––
4

1
–––
x
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a
Uma parede, medindo 2,80 m por 1,80 m, deve ser
revestida por ladrilhos quadrados, de lado 10 cm, que
são vendidos em caixas com 36 unidades.
Considerando que há uma perda, por quebra durante a
colocação, de 10% dos ladrilhos, o número mínimo de
caixas que devem ser compradas é:
a) 16 b) 18 c) 12 d) 24 e) 22

Resolução

A parede, retangular, tem dimensões de 2,80 m por
1,80 m e portanto uma área de 
A = 5,04 m2 = 50400 cm2.
Se cada ladrilho, quadrado, tem área a = 100 cm2 o
número de ladrilhos é

= = 504  

Considerando que há uma perda de 10%, então a quan-

tidade x, de ladrilhos que devem ser comprados é tal

que x – 10% x = 504 ⇔ x = 560.

Cada caixa contém 36 ladrilhos, então o número de cai-

xas a serem compradas é . 15,5 e, 

portanto, no mínimo 16.

560
–––––

36

50400
–––––––

100
A

–––
a
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d

Se a curva dada é o gráfico da função y = a + , 

então o valor de ab é:

a) b) Ï··3 c) 2 d) 4 e)

Resolução

y = a + , conforme o gráfico temos:

(x = 2 ⇒ y = 3) ⇒ 3 = a + ⇔ 2a + b = 6 (I)

(x = –1 ⇒ y = 0) ⇒ 0 = a + ⇔ a – b = 0 (II)

De (I) e (II), tem-se: a = 2  e  b = 2.

Portanto: ab = 22 = 4

b
–––
–1

b
––
2

b
––
x

1
–––
4

1
––––

Ï··2

b
–––
x
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d
O gráfico esboçado, da função y = ax + b, representa o
custo unitário de produção de uma peça em função da
quantidade mensal produzida. Para que esse custo uni-
tário seja R$ 6,00, a produção mensal deve ser igual a:

a) 930 b) 920 c) 940 d) 960 e) 980

Resolução

O gráfico da função definida por y = ax + b contém os

pontos (720; 10) e (1020; 5) e, portanto,

720 a + b = 105 ⇔ 5 ⇒
1020 a + b = 5

⇒ y = – + 22 ⇒ 6 = – + 22 ⇔ x = 960
x

–––
60

x
–––
60

1
a = – –––

60
b = 22
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c
A implicação verdadeira, quaisquer que sejam os núme-
ros reais e distintos x e y , tais que x2 + x = y2 + y, é:
a) x ≤ 1 ⇒ y ≥ 0 b) x < 0 ⇒ y < 0
c) x ≤ – 1 ⇒ y ≥ 0 d) x > 1 ⇒ y > 1
e) x ≥ 1 ⇒ y ≥ 0

Resolução

x2 + x = y2 + y ⇔ x2 – y2 = – x + y ⇔
⇔ (x + y) (x – y) = – (x – y) ⇔ x + y = – 1, pois x ≠ y

O gráfico de x + y = – 1 é

Do gráfico conclui-se que x ≤ – 1 ⇒ y ≥ 0, como se vê

no destaque.

17
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e
A quantidade de combustível necessária para manter
um balão esférico no ar é diretamente proporcional ao
volume do balão e ao tempo que ele permanece no ar.
Se, para flutuar durante uma hora, um balão de 20 cm
de raio utiliza 0,1 litro de combustível, um balão de 
30 cm de raio utilizará, para flutuar por meia hora, uma
quantidade de combustível, em litros, mais próxima da
alternativa:
a) 0,53 b) 0,45 c) 0,3 d) 0,2 e) 0,16

Resolução

O balão I, de 20cm de raio, tem volume, em cm3, igual

a V1 = π . 203.

O balão II, de 30cm de raio, tem volume, em cm3, igual

a V2 = π . 303.

Para o balão II flutuar durante uma hora a quantidade x

de combustível necessária e suficiente é tal que

= ⇔ = ⇔ = 

x = 

Para este balão II flutuar por meia hora, a quantidade de
combustível necessária e suficiente é

= = 0,16l.
2,7l
–––––
16

x
––
2

2,7l
–––––

8

0,1l
––––

x

2  3(––)3
0,1l
––––

x

4
–– π . 20 3
3

––––––––––
4

–– π . 30 3
3

0,1l
––––

x

V1–––
V2

4
––
3

4
––
3
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a
Na figura, se  

—
AC = 4 e D = (5,0), a área do quadrilátero

assinalado é:

a) 8,5 b) 8 c) 9,5 d) 9 e) 7,5

Resolução

1) O triângulo AOD, retângulo e isósceles, tem 

OD = OA = 5 e sua área é = = 12,5.

2) O triângulo retângulo e isósceles ABC, de hipotenu-

sa 4, tem catetos iguais = 2 Ïw2  e área

= 4.

3) A área do quadrilátero assinalado é 12,5 – 4 = 8,5.

2 Ïw2 .  2 Ïw2 
––––––––––––

2

4
–––––

Ïw2

25
–––––

2

5 . 5
–––––

2
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d
Na figura, se

—
MB = 18 cm e A, B e C são pontos de tan-

gência, o perímetro do triângulo assinalado é igual a:
a) 30 cm b) 32 cm c) 34 cm
d) 36 cm e) 38 cm

Resolução

De acordo com a figura, e sendo MB = 18 cm, temos:

1) MB = MC = 18 cm
2) PA = PB ⇒ MP + PA = MB = 18 cm
3) QC = QA ⇒ MQ + QA = MC = 18 cm
4) MP + PQ + MQ = (MP + PA) + (QA + MQ) = 

= MB + MC = 18 cm + 18 cm = 36 cm

Comentário

Com questões bem enunciados, de bom nível e
criativas, a Banca Examinadora apresentou uma ótima

prova.

20
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e
A batata-inglesa (batatinha) é muito rica em amido. O
órgão vegetal que armazena essa substância corres-
ponde _______________, e o amido é encontrado nos
___________, localizados no ____________ das células.
Os espaços devem ser preenchidos, correta e respecti-
vamente, por
a) à raiz; leucoplastos; vacúolo
b) à raiz; cloroplastos; citoplasma
c) à raiz; cloroplastos; vacúolo
d) ao caule; leucoplastos; vacúolo
e) ao caule; leucoplastos; citoplasma

Resolução

A batata-inglesa (batatinha) armazena no caule sub-
terrâneo (tubérculo) grandes quantidades de amido.
Essa substância é encontrada em organóides cito-

plasmáticos chamados leucoplastos ou amiloplastos.

d
A seqüência correta do ciclo de vida de uma angios-
perma, desde o início da formação da flor, é
a) gametófito → gametas → zigoto esporófito → espo-

ros
b) gametófito → gametas → esporófito → esporos →

zigoto
c) gametófito → gametas → zigoto → esporos → espo-

rófito
d) esporófito → esporos → gametófito → gametas  →

zigoto
e) esporófito → esporos → zigoto → gametófito →

gametas

Resolução

A flor é o aparelho reprodutor das angiospermas for-
mada a partir do esporófito. A seqüência do ciclo de
vida será:

Esporófito → Esporo → Gametófito →
→ Gametas → Zigoto.

22
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e
A floresta ou mata de araucárias situa-se nos estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. O pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia) é a
árvore mais característica dessa mata, chegando a atin-
gir 25 m de altura, com troncos de até 1,5 m de diâme-
tro. A respeito dessa espécie vegetal, é correto afirmar
que
a) é monóica, isto é, que a mesma planta apresenta flo-

res masculina e feminina.
b) possui flores femininas atraentes, favorecendo a

polinização por insetos e aves.
c) possui fruto, o pinhão, que contém uma semente

em seu interior.
d) tem folhas largas, permitindo alta taxa de transpi-

ração.
e) suas flores femininas possuem óvulos, mas não ová-

rios.

Resolução

As plantas gimnospermas, entre elas a araucária, pro-
duzem flores masculinas produtoras de pólen e fe-
mininas formadoras de óvulos. Nessas flores não se
formam ovários.

a
Há um grupo de invertebrados que apresenta algumas
características encontradas também em cordados, evi-
denciando que ambos tiveram ancestrais comuns. O
grupo de invertebrados e as características referidas
são

Resolução

Os equinodermos apresentam algumas semelhanças
com os cordados, entre elas:
• esqueleto interno de natureza calcária
• deuterostomia
• larva com simetria bilateral

Características

Esqueleto interno, deuterostomia
e simetria bilateral na larva

Esqueleto interno, protostomia e
simetria radial na larva

Esqueleto interno, deuterostomia
e simetria bilateral na larva

Esqueleto externo, protostomia e
simetria radial na larva

Esqueleto externo, deuteros-
tomia e simetria bilateral na larva 

Grupo

Equinodermos

Equinodermos

Anelídeos

Artrópodos

Moluscos

a)

b)

c)

d)

e)

24
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a
A Embrapa desenvolveu um bioinseticida que tem em
sua composição uma bactéria, o Bacillus sphaericus,
capaz de controlar as larvas de pernilongos. Quando
ingeridas pelas larvas, as bactérias liberam uma subs-
tância de natureza protéica que danifica o tubo digestó-
rio, causando a morte das larvas por inanição. Assim,
larvas de Anopheles, de Culex e de Aedes têm sido eli-
minadas. Tal eliminação combate, respectivamente, as
seguintes doenças:
a) malária, elefantíase e dengue.
b) malária, Chagas e leishmaniose.
c) febre amarela, leishmaniose e dengue.
d) malária, febre amarela e toxoplasmose.
e) toxoplasmose, malária e dengue.

Resolução

Anopheles, Culex e Aedes são os vetores, respectiva-
mente, da malária, elefantíase e dengue.

a
A respeito do código genético, é correto afirmar que
a) é considerado degenerado, porque há códons dife-

rentes para um mesmo aminoácido.
b) apresenta códons diferentes em cada espécie de ser

vivo, o que explica a diversidade biológica.
c) é dado pela seqüência de aminoácidos em uma pro-

teína.
d) resulta em duas cópias idênticas, sem a possibi-

lidade de erro no processo, sempre que é copiado.
e) todos os seus tipos de bases nitrogenadas podem

ser encontrados tanto no DNA quanto no RNA.

Resolução

O código genético é dito degenerado porque cada ami-
noácido pode ser codificado por dois ou mais códons
diferentes.
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a
O gráfico abaixo representa o processo de digestão de
amido.

Analisando o gráfico acima, e considerando o processo
nele representado, é correto afirmar que
a) II representa a concentração de amilase, que, por ser

uma enzima, não é consumida durante a reação.
b) III representa a concentração de glicose, que é pro-

duzida nesse processo.
c) o pH ótimo para a ocorrência dessa reação é em

torno de 2,0.
d) I representa a variação na concentração do substrato

sobre o qual age a amilase.
e) esse processo ocorre exclusivamente no intestino

delgado.

Resolução

Enzimas são catalizadores biológicos. Aceleram rea-
ções sem serem consumidas nas mesmas.
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c

O esquema acima representa a evolução dos animais a
partir de um ancestral comum. Sabendo-se que o crité-
rio utilizado para separar cada grupo se refere a carac-
terísticas do sistema circulatório, é correto afirmar que
a) o ancestral já possuía sistema circulatório fechado.
b) 3 indica o surgimento de pigmentos respiratórios.
c) todos possuem circulação dupla, a partir de 2.
d) 4 indica o surgimento de 2 átrios.
e) 5 indica a separação total dos ventrículos.

Resolução

A circulação é simples nos peixes e dupla a partir dos
anfíbios.

b
Existe um tipo de raquitismo denominado hipofosfa-
temia, causado por um gene dominante não letal situa-
do no cromossomo X. Se um homem afetado casa-se
com uma mulher também afetada, mas filha de pai nor-
mal, a probabilidade de nascer uma criança normal é de
a) 0% b) 25% c) 50% d) 75% e) 100%

Resolução

Alelos: H (hipofosfatemia) e h (normal)
(P) XHY   x   XHXh
(F1) XHXH XHXh XHY XhY

144424443 123
75% afetados        25% normais

d

Os indivíduos 1, 3, 5 e 6 pertencem ao grupo sangüíneo
A; o indivíduo 2 pertence ao tipo O e o indivíduo 4 per-
tence ao tipo B. Sabendo–se que a polidactilia é devida
a um gene autossômico dominante, a probabilidade de
o casal 5X6 ter uma criança pertencente ao tipo san-
güíneo A e normal para a polidactilia é de
a) 1/4 b) 3/4 c) 1/2 d) 3/16 e) 1/16

Resolução

Genótipos parentais: (5) IAi Pp x (6) IAi Pp
P (criança IAIA ou IAi e pp) = 3/4 . 1/4 = 1/16
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Comentário de Biologia

Prova simples, com questões abordando assuntos
básicos da matéria.
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e
A atual globalização corresponde a uma constante e
crescente interdependência das sociedades de todos
os países do mundo, processo que apresenta, entre
outras características:
a) o fortalecimento dos Estados Nacionais, na medida

em que interfere nas economias internas para prover
o bem-estar social de suas populações.

b) a manutenção da divisão internacional do trabalho,
intensificando o comércio de commodities entre os
países do “norte” e os países do “sul”.

c) o cumprimento incondicional dos acordos internacio-
nais sobre o meio ambiente, em função do aumento
da consciência ecológica mundial e da intensa pres-
são das ONGs.

d) a intensificação do movimento migratório dos países
do “sul”, estimulada pelos países do “norte”, para
suprir a carência de população economicamente
ativa, causada pelas reduzidas taxas de fecundidade.

e) a fusão de grandes empresas, que se observa na
internacionalização da produção e na concentração
do capital em conglomerados internacionais.

Resolução

Dentre as principais características que descrevem a
globalização, podemos destacar a pequena participação
do Estado na economia, o neoliberalismo nas relações
comerciais, o surgimento e expansão de redes urbanas
mundiais, como centros financeiros. Tudo isso favorece
a fusão de grandes empresas, observada na internacio-
nalização da produção expressa no processo de acumu-
lação flexível na indústria, e na concentração de capital
em conglomerados internacionais.
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d
Sobre o colonialismo no continente africano, assinale a
alternativa correta.
a) Com o fim do Apartheid racial, a economia funda-

mentada numa política racista do branco sobre a
maioria da sociedade é substituída por uma política
econômica mais justa, ou seja, coloca-se em prática
também o fim do Apartheid social.

b) A descolonização na África Sub-saariana foi estimula-
da por um elemento que unificava os povos contra o
colonizador europeu, que era a cultura muçulmana.

c) O sistema educacional implantado pelos colonizado-
res procurava proporcionar, aos africanos, qualifica-
ção para serem absorvidos como mão-de-obra e mer-
cado consumidor da economia européia.

d) A implantação da estrutura agrícola na forma de plan-
tation pôs fim a uma estrutura agrícola de subsistên-
cia.

e) Houve uma minimização das desigualdades sociais,
pois se formou uma camada dirigente autenticamente
preocupada com a realidade de suas nações.

Resolução

A África foi o continente mais atingido pelo colonia-
lismo, a partir do século XVI e, principalmente, ao longo
do século XIX. A criação de territórios coloniais, a
desestruturação da incipiente economia local, as redes
de infra-estrutura voltada apenas para a  exportação são
alguns aspectos decorrentes da colonização. A implan-
tação da estrutura agrícola na forma de plantation pôs
fim à produção de subsistência.
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e
– Vegetação do tipo arbórea, homogênea e aciculifolia-

da.
– Recobre vastas áreas do Planalto Meridional, de ter-

renos geologicamente sedimentar-basáltico.
– Desenvolve-se em áreas de clima com verões quen-

tes e invernos amenos.
-– Sofre e sofreu intensa devastação, restando menos

de 5% da área de ocorrência original.
As características citadas correspondem a um domínio
morfoclimático brasileiro que se localiza em

Resolução

A questão descreve o domínio das araucárias, vegeta-
ção típica do clima subtropical ou tropical de altitude e
relevo acidentado, como a Serra da Mantiqueira e a
Serra Geral no Sul do país. Localizado numa região de
grande desenvolvimento urbano-industrial, sofreu
intensa devastação por causa, principalmente, de
exploração de madeira, para diversos usos.
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d
O premiê britânico Tony Blair prometeu que vai pres-
sionar o G-8, ano que vem, por um maior compromisso
global no corte das emissões de gases que causam o
efeito estufa, cuja capacidade de provocar alterações
climáticas pode se tornar irreversível.
Fazem parte desse seleto grupo a ser pressionado, por
serem os países industrializados que mais poluem a
atmosfera, as sete maiores economias do planeta –
E.U.A., Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e
Canadá, além:
a) da Austrália, o único país desenvolvido que se encon-

tra no hemisfério sul.
b) da China, pela sua importância na atual política eco-

nômica mundial, já que apresenta um crescimento
do PIB na casa dos 10% ao ano.

c) de Israel, em virtude de sua localização estratégica
no Oriente Médio, a maior área produtora de petróleo
do mundo.

d) da Rússia, que, apesar de sua conturbada transição
de sistema, traz a herança geopolítica da ex-U.R.S.S.

e) do Brasil, que vem despontando, desde a década de
90, como liderança nata dos países em desenvolvi-
mento.

Resolução

O Protocolo de Kyoto é um desdobramento da Agenda
XXI, documento elaborado na ocasião da II Conferência
sobre Ambiente e Desenvolvimento realizado pela
ONU em 1992 (Rio-92). Em Kyoto, no Japão, em 1998
foi assinado um acordo entre os países industrializados
desenvolvidos e subdesenvolvidos para a redução da
emissão de gases estufa. O Protocolo entraria em vigor
com a ratificação dos países responsáveis pela emissão
de 55% do total de gases estufa do mundo. Dona de
um dos maiores parques industriais do mundo, a Rússia
carrega uma herança geopolítica vinculada à disputa
bipolar com os EUA. Atualmente, a Rússia tem neces-
sidades de produção industrial enormes para fazer fren-
te ao desenvolvimento da economia mundial após o fim
da URSS,  por isso esse país tornou-se peça-chave para
a efetivação do Protocolo, uma vez que os EUA se
negaram a ratificá-lo. A Austrália, apesar de desenvolvi-
da, tem sua economia focada na agricultura; a China, o
Brasil e Israel, países emergentes, possuem uma
importância secundária, em virtude do porte de seu par-
que industrial em face dos demais. Vale a pena lembrar
a participação crescente do Brasil nas emissões a partir
de queimadas nas frentes pioneiras.
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a
“Brasil quer ampliar área marítima”

– O Brasil apresentou na ONU (Organização das Nações
Unidas) o levantamento de sua plataforma continental
que, se aprovado, dará direito exclusivo de explorar os
recursos sobre o solo e o subsolo marítimo de 900 mil
quilômetros quadrados além da Zona Econômica
Exclusiva.

Folha de São Paulo

Considerando o texto e seus conhecimentos, analise as
afirmativas.
I. A Zona Econômica Exclusiva compreende as 200

milhas náuticas de onde o país tem o direito de
explorar os recursos naturais.

II.  A Plataforma Continental é riquíssima em recursos
minerais, como o carvão. O interesse do atual gover-
no é que tenhamos auto-suficiência nesse recurso.

III. A Plataforma Continental coincide com o Mar
Territorial, ou seja, é a área contígua do território,
chegando a 12 milhas náuticas.

Então:
a) apenas I está correta.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) apenas III está correta.
e) I, II e III estão corretas.

Resolução

O Brasil tem interesse na ampliação de suas áreas ter-
ritoriais devido ao potencial de exploração de petróleo
em áreas submarinas, setor em que o país detém gran-
de tecnologia.
A plataforma continental ultrapassa os limites de 12
milhas náuticas, sobretudo no litoral norte do Brasil,
razão pela qual se reclama sua ampliação. O carvão não
é um recurso abundante na plataforma continental.
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c
Em 07 de outubro desta ano, a comissão técnica da
seleção brasileira de futebol declarou, em um impor-
tante jornal paulistano, que, para manter a liderança nas
eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção se prepara-
va para superar a geografia e vencer os últimos três
rivais de 2004:
– a Venezuela, na cidade de Maracaibo.
– a Colômbia, na cidade de Maceió.
– o Equador, na cidade de Quito.
No que se refere à litorânea Maracaibo, na Venezuela,
e à elevada Quito, no Equador, a superação se deve,
respectivamente:
a) à elevada temperatura e à alta pressão atmosférica.
b) à baixa pressão atmosférica e à baixa temperatura.
c) à elevada temperatura e à baixa pressão atmosférica.
d) à baixa temperatura e à elevada umidade.
e) à baixa temperatura e à baixa pressão atmosférica.

Resolução

A questão refere-se às condições climáticas que a sele-
ção brasileira enfrentaria nas cidades programadas para
os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo.
Em Maracaibo, Venezuela, a temperatura elevada e a
umidade tornam as condições para a partida adversas,
pelo desgaste com perda de líquidos.
Em Quito, os problemas enfrentados pelos jogadores
estão relacionados à altitude e à baixa pressão atmos-
férica, onde o ar mais rarefeito dificulta a oxigenação da
corrente sangüínea.

d
A economia informal, através de inúmeros laços de
dependência e de complementaridade, está vinculada à
economia capitalista, como se observa no fato de ela
ser:
I.   Fornecedora exclusiva de serviços e produtos a pre-

ços baixos para as grandes empresas do sistema.
II. Geradora de renda, o que garante o consumo de

serviços e mercadorias produzidos na economia
capitalista.

III. Absorvedora de mão-de-obra repelida pela cres-
cente modernização das linhas de produção da eco-
nomia capitalista.

Assinale:
a) se apenas I estiver correta.
b) se apenas II estiver correta.
c) se apenas I e III estiverem corretas.
d) se apenas II e III estiverem corretas.
e) se I, II e III estiverem corretas.

Resolução

A economia informal não é fornecedora exclusiva de
serviços e produtos a preços baixos para as grandes
empresas, as quais, pelo seu porte, são obrigadas a se
relacionar com a formalidade, o que exige obrigações
fiscais e trabalhistas, entre outras.
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e

As áreas assinaladas* no mapa do Brasil caracterizam,
atualmente:
a) as regiões onde se concentram as refinarias de

petróleo do país.
b) as regiões de concentração dos cinturões de agrone-

gócios.
c) as regiões de concentração de indústrias de bens-de-

produção.
d) as regiões de preservação ambiental e reservas indí-

genas.
e) as regiões metropolitanas do país.

Resolução

De acordo com os atuais critérios do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, o mapa apresen-
tado faz referência às regiões metropolitanas, que não
se restringem a capitais de alguns Estados.
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b
Balança Comercial Brasileira

Fonte: Secex

Considere a tabela dada, e as afirmações I, II e II abai-
xo.
I.  No período de 1995 a 2000, o país apresentou déficit.
II.  Durante todo período analisado na tabela, o Brasil só

apresentou superávit em quatro anos.
III. Os dados mais recentes sinalizam uma recuperação

da economia em relação à balança comercial.
Então:
a) apenas I e III estão corretas.
b) todas estão corretas.
c) apenas II e III estão corretas.
d) todas estão incorretas.
e) apenas III está correta.

Resolução

A balança comercial é a diferença entre as exportações
e as importações. Se as exportações superem as im-
portações, teremos superávit comercial, mostrando
competitividade dos produtos nacionais (principalmente
agrícolas) no comércio exterior; se as importações
forem maiores, teremos o déficit comercial. A partir da
tabela, observamos que o país obteve déficit, de 1995
a 2000, e superávit, em 1994 e entre 2001 e 2003.

SALDO

10,5
– 3,5
– 5,6
– 6,7
– 6,6
– 1,3
– 0,8

2,7
13,1
24,8

IMPORTAÇÃO

33,1
50,0
53,3
59,7
57,8
49,3
55,8
55,6
47,2
48,2

EXPORTAÇÃO

43,5
46,5
47,7
53,0
51,1
48,0
55,1
58,2
60,4
73,0

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

BALANÇA COMERCIAL (EM BILHÕES DE DÓLARES)
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e

A partir do gráfico, assinale a alternativa correta.
a) Regiões com altas latitudes (entre 80º e 90º) tendem

a ter um maior índice pluviométrico, devido à grande
concentração de umidade.

b) Não há relação entre a latitude e a temperatura; há
sim, entre a pressão e a quantidade de chuva de um
lugar.

c) As regiões de baixas latitudes (entre 0° e 10º) são
regiões onde se encontram desertos como o
Atacama e o Saara.

d) Regiões de altas latitudes (entre 80º e 90º) são
regiões de baixa pressão e atraem massas de ar úmi-
das que avançam em direção aos pólos.

e) A região com maior precipitação está próxima à linha
do Equador, onde existe uma zona de baixa pressão.

Resolução

O gráfico mostra a distribuição das precipitações ao
longo das latitudes.
As maiores precipitações concentram-se na faixa equa-
torial, com maior insolação, evaporação e baixa pressão
atmosférica, que variam, diminuindo a insolação e a eva-
poração, elevando a pressão atmosférica, com o aumen-
to das latitudes em direção aos pólos.

Distribuição das precipitações conforme as latitudes

mm

1500
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N 80º 60º 40º 20º 0º

Latitude Norte Latitude Sul

Jurandir Ross, Geografia do Brasil

20º 40º 60º 80º S
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e

Sobre a área destacada no mapa, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A região ganhou relativa autonomia política após a

morte do general Franco.
b) O povo basco, que vive na região, possui uma ori-

gem não muito bem definida.
c) De orientação socialista e com idéias separatistas,

nela surgiu o grupo terrorista ETA.
d) Após vários atentados, na Espanha e mesmo dentro

do país Basco, o terrorismo perdeu apoio da popula-
ção entre os anos 80 e 90.

e) Representa parte do território espanhol que preten-
de se separar da Espanha e se unir à França.

Resolução

Os setores do povo basco que defendem o separa-
tismo são a favor da criação de um Estado indepen-
dente, o que contraria a idéia de união à França.

Oceano Atlântico

PortugalPortugal

EspanhaEspanha

FrançaFrança

Mar Mediterâneo

ÁfricaÁfrica
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d

De acordo com a tabela dada, é correto afirmar que:
a) tanto a faixa etária de 0 a 9, quanto a de 60 anos ou

mais diminuem os gastos do governo, pois perten-
cem à população economicamente ativa.

b) a redução da população infantil (de 0 a 9 anos) pode
representar que o país apresenta problemas finan-
ceiros e que a maior parte da população ainda se
encontra na zona rural.

c) a estrutura etária brasileira é semelhante à dos paí-
ses da África subsaariana.

d) o predomínio da população adulta representa, ou
deveria representar, que o país se encontra no auge
de seu potencial populacional, pois ela representa a
PEA.

e) a quantidade de crianças na população brasileira sig-
nifica que o índice de fecundidade aumentou nos
últimos vinte anos.

Resolução

A PEA – População Economicamente Ativa é formada
pelas pessoas empregadas e desempregadas, entre 16
e 65 anos, e é a responsável pela geração de renda e
impostos que deveriam sustentar as políticas de edu-
cação, saúde e previdência, direcionadas para as
demais faixas etárias. A redução do número de crianças
é causada pela diminuição do índice de fecundidade,
decorrente do processo de urbanização e entrada da
mulher no mercado de trabalho.

MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TEM DE 18 A 39 ANOS

População em 2003, por faixa de idade

30.985.728

0 a 9 anos

26.768.334

10 a 17
anos

63.272.832

18 a 39
anos

40 a 59
anos

60 anos e
mais

idade
ignorada

29.770

36.176.841

16.732.547

42

MMMMAAAACCCCKKKKEEEENNNNZZZZIIII EEEE    ----     ((((2222ºººº     ddddiiiiaaaa    ----     GGGGrrrruuuuppppoooossss     IIII IIII     eeee    IIII IIII IIII ))))     DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
Em 2004, o fim Apartheid comemora 10 anos e, apesar
do crescimento econômico e da redução da segrega-
ção, a África do Sul apresenta ainda alguns problemas.
Entre eles:

I.parte da população, principalmente pobre e negra,
está infectada pelo vírus da Aids.

II.o desemprego atinge consideravelmente a popula-
ção negra, que não teve acesso às melhores escolas
durante o regime separatista.

III.ainda sobrevive uma muralha de diferenças entre
brancos e negros, resultado de décadas de discrimi-
nação e exploração.

IV.a África do Sul é um dos países mais pobres do con-
tinente africano e sua economia é basicamente agrá-
ria.

Assinale:
a) se todas estão corretas.
b) se apenas I, II e III estão corretas.
c) se todas estão incorretas.
d) se apenas III e IV estão corretas.
e) se apenas II, III e IV estão corretas.

Resolução

O fim do Apartheid foi mundialmente comemorado
como uma forma de amadurecimento político do país.
No entanto, as mudanças advindas não foram suficien-
tes para resolver todos os problemas da África do Sul.
A infecção pelo vírus da Aids ainda atinge parte da
população, bem como o desemprego, principalmente
na população negra. Isto sem contar que ainda existem
diferenças e discriminações entre brancos e negros. O
mesmo não se pode dizer da estrutura geral do país,
expressa na frase IV, pois a África do Sul é um dos paí-
ses mais ricos e de economia mais dinâmica no conti-
nente africano.

43

MMMMAAAACCCCKKKKEEEENNNNZZZZIIII EEEE    ----     ((((2222ºººº     ddddiiiiaaaa    ----     GGGGrrrruuuuppppoooossss     IIII IIII     eeee    IIII IIII IIII ))))     DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

e
A última prova da Olimpíada de Atenas, em agosto de
2004, a Maratona, iniciou-se às 12 horas (horário de
Brasília). Sabendo que a diferença entre o horário oficial
brasileiro e o de Atenas, considerando o seu horário de
verão, é de 6 horas, assinale a alternativa correta.
a) Atenas encontra-se a leste de Brasília e possui 6

horas atrasadas em relação à capital brasileira.
b) Por estar no hemisfério ocidental, toda a Grécia pos-

sui horas atrasadas com relação ao meridiano princi-
pal.

c) A diferença entre Brasília e Atenas é inferior a 60º.
d) As duas cidades encontram-se no mesmo hemis-

fério ocidental e, portanto, a maratona ocorreu no
mesmo dia em ambas.

e) Em relação ao meridiano de Greenwich, Brasília
encontra-se 3 horas atrasadas, enquanto Atenas está
com 3 horas adiantadas.

Resolução

Fusos horários são variações das horas no sentido lon-
gitudinal, a partir da relação arco/tempo, que indica um
fuso horário a cada 15° de longitude, aumentando a
hora no sentido leste e diminuindo no sentido oeste.
Adota-se o meridiano de Greenwich como referencial
fixo da hora.
Considerando o afastamento de 6 horas entre Brasília e
Atenas, podemos concluir que Brasília encontra-se 3
horas atrasadas (a oeste) em relação ao meridiano de
Greenwich e Atenas tem 3 horas adiantadas (a leste)
sobre o meridiano inicial.

e
Uma estrada possui, em linha reta, 13 quilômetros. Ao
ser representada em uma mapa de escala 1:500.000,
qual o tamanho da representação em centímetros?
a) 65 b) 20,6 c) 26 d) 0,26 e) 2,6

Resolução

Na escala cartográfica numérica de 1:500.000 pode-se
dizer que, para cada 1 cm no mapa, teremos 5 km na
realidade representada. Assim:
1 ——————— 500 000
x ——————— 13 km

x = 

x = 

x = 2,6 cm

1 300 000 cm
——————

500 000

13 km
————
500 000
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Geografia

A prova de Geografia do vestibular Mackenzie-2005
(1º semestre) mostrou-se bem organizada, com textos
simples e claros, muito bem ilustrada – como é costu-
me da instituição – sem, no entanto, deixar de se preo-
cupar com a base teórica que o vestibulando deve pos-
suir para ter um bom desempenho.

As questões estão bem diversificadas, abordam os
principais temas da geografia no nível médio, privile-
giando a boa formação do aluno.
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c
Na Antiguidade, a civilização egípcia baseou a sua orga-
nização socioeconômica de acordo com:
a) o modo de produção escravista, no qual um governo

despótico controlava a construção de obras hidráuli-
cas, utilizando somente o trabalho escravo.

b) o modo de produção servil, resultante da imensa
influência religiosa do faraó, o supremo sacerdote,
que deveria ser adorado e servido por todos os seus
súditos.

c) o modo de produção asiático, baseado no Estado
despótico onde predominava a servidão coletiva, na
qual o indivíduo trabalhava a terra como membro da
comunidade e servia, dessa maneira, ao Estado.

d) o sistema de servidão coletiva, sendo os membros
da comunidade submetidos aos trabalhos ligados à
construção de sistemas hidráulicos, para a distribui-
ção comunitária da produção agrícola resultante.

e) o modo de produção escravista, sendo os povos cap-
turados em guerra transformados em escravos do
faraó, proprietário das terras

e cultuado como deus em todo o Egito.

Resolução

O modo de produção asiático predominou entre as civi-
lizações da Antigüidade Oriental. Caracterizava-se pela
propriedade do Estado (rei) sobre as terras, as quais
eram cultivadas por comunidades camponesas em
regime coletivo, sem a existência da propriedade priva-
da  (e, portanto, sem escravismo).
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e
No processo conhecido como Revolução Comercial,
que ocorreu no século XII e culminou no século XV, veri-
ficou-se:
a) a decadência do Feudalismo e a queda de

Constantinopla, tomada pelos turcos otomanos em
1453, favorecendo o comércio no Mediterrâneo.

b) a descoberta do Novo Mundo, que teve seu ponto
máximo nas viagens de Cristóvão Colombo, Vasco
da Gama e Francis Drake.

c) um conjunto de transformações políticas e sociais na
Europa e Ásia, que tiveram seu ponto culminante nas
viagens marítimas.

d) a substituição dos instrumentos de produção feudais
pela tecnologia industrial, responsável pelo reapare-
cimento das atividades comerciais.

e) a gradual superação da relação de produção feudal
pela atividade comercial e manufatureira, que deu iní-
cio à atividade industrial.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão, já que a questão
apresenta dois problemas: 1) o período compreendido
entre os séculos XII e XV corresponde ao Renas-

cimento Comercial; a Revolução Comercial caracte-
riza a expansão do comércio em nível mundial nos
séculos XVI e XVII, em decorrência das Grandes
Navegações; 2) a “atividade industrial” mencionada na
alternativa, se for entendida como o advento da manu-
fatura, não ocorre imediatamente após a Baixa Idade
Média – que é, em última análise, o que se depreende
da datação apresentada no enunciado.
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a
A charge da época, reproduzida ao lado, retrata o jogo
de relações sociais da França pré-revolucionária.

A esse respeito, é correto afirmar que:
a) a França era estruturada em uma sociedade esta-

mental, dividida em três Estados, sendo o Terceiro
Estado composto, desde a alta burguesia até as
camadas populares, incidindo sobre estas todas as
tributações.

b) apesar de a França ter uma sociedade dividida em
estamentos, não havia conflitos de classes, pois a
Igreja, por meio da teoria do direito divino, garantia a
imobilidade social.

c) o povo permanecia obediente ao seu monarca,
havendo o respaldo da Igreja, que doutrinava seus
fiéis a se submeterem à vontade de Deus, que apoia-
va uma estrutura social hierarquizada.

d) o povo, que formava o Primeiro Estado, arcava com
as pesadas tributações impostas pelo monarca abso-
luto.

e) a estrutura social francesa denunciava ser a divisão
em Ordens correspondente à realidade existente no
país, na qual um indivíduo poderia ascender social-
mente.

Resolução

A charge demonstra as três ordens sociais e o Terceiro
Estado sustentando os outros Estados (clero e nobreza)
em suas costas. O Terceiro Estado buscava suprimir as
desigualdades e obter participação política na França.
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a
Considere as afirmativas abaixo.
I. O Absolutismo caracterizou-se como um tipo de

regime político que, durante a transição do feudalis-
mo para o capitalismo, preocupava-se com o desen-
volvimento econômico, principalmente comercial.

II. A nobreza feudal opôs-se ao regime absolutista, por
considerá-lo prejudicial aos seus interesses. Ficou,
por isso, restrita à posse das terras e dos títulos nobi-
liárquicos.

III.Os monarcas absolutistas apoiavam seu poder
supremo em direitos consagrados por meio de uma
Constituição reconhecida pelo Papa.

Assinale:
a) se somente I estiver correta.
b) se somente III estiver correta.
c) se somente I e II estiverem corretas.
d) se somente II e III estivere corretas.
e) se todas estiverem corretas.

Resolução

A proposição II é incorreta porque a nobreza foi, junta-
mente com o clero, um sustentáculo do absolutismo,
recebendo em troca privilégios sociais, cargos e pen-
sões (anteriormente, na Baixa Idade Média, ela se opu-
sera ao processo de centralização monárquica). Já a
proposição III está errada porque o regime absolutista
caracterizava-se pelo poder ilimitado (e, portanto, sem
uma constituição) do rei, embasado na teoria do direito
divino.

c
A partir de meados do século XIX, as nações capitalis-
tas passaram a exercer novas formas de dominação
sobre as áreas periféricas. Esse processo passou a ser
denominado de
a) Militarismo.
b) Corporativismo.
c) Neocolonialismo
d) Monopolismo.
e) Protecionismo.

Resolução

A nova corrida colonial faz parte do capitalismo mono-
polista oriundo da Segunda Revolução Industrial. Nesse
contexto, visava superar a crise de 1873, marcada pela
superprodução e pelo subconsumo. Buscavam-se,
assim, novos mercados consumidores e novas fontes
de matéria-prima na África e Ásia.
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e
A respeito do período anterior ao início da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), é correto afirmar que:
a) o fracasso do pacto de não-agressão, entre a URSS e

a Alemanha precipitou a ofensiva germânica, que
invadiu a Polônia, dando início à guerra.

b) a política de apaziguamento, adotada pela Inglaterra
e pela URSS, foi uma calculada manobra a fim de
protelar o começo do conflito e aumentar o arsenal
bélico daqueles paises.

c) com a intervenção militar da Itália e da Alemanha na
Guerra Civil Espanhola, apoiando Franco, as nações
européias romperam relações diplomáticas com
esses países.

d) o Anschluss, ocorrido em 1938, sob a alegação de
necessidade de formação de uma única nação aria-
na, acarretou a expulsão da Alemanha da Liga das
Nações.

e) diante da política expansionista alemã, Inglaterra e
França acreditavam que a política de apaziguamento
seria a única saída para impedir o avanço do socialis-
mo.

Resolução

A “política de apaziguamento” adotada pela Grã-
Bretanha e França em relação aos primeiros passos do
expansionismo nazista é um fato histórico. Para explicá-
la, existem duas justificativas, que seria interessante
combinar: o pacifismo das populações britânica e fran-
cesa na época, refletido na ação de seus governos; e a
esperança de que a Alemanha de Hitler, com seus pro-
jetos de conquistar “espaço vital” no Leste Europeu,
viesse a constituir um instrumento de contenção – ou
mesmo de destruição – da URSS.
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c
Mas foi na era da Guerra Fria que o uso bélico do poder
da imagem atingiu seu auge. Em vez de dispararem
mísseis nucleares uns contra os outros, capitalistas e
comunistas jogavam com a propaganda, com as ima-
gens e com a retórica. (...).

José Arbex Jr.

Segundo o texto, a propaganda serviu para denunciar
os antagonismo entre os dois blocos após a Segunda
Guerra. Assinale a alternativa que indica como cada um
dos blocos, apoiado por sua ideologia, fazia uso da pro-
paganda.
a) Nos países capitalistas alegava-se que ocorria de fato

a liberdade individual e a democracia, enquanto nos
países comunistas havia liberdade individual, sem a
adoção de um regime democrático.

b) Os países que compunham o bloco socialista argu-
mentavam que a democracia defendida pelos capita-
listas era um regime burguês que, explorando o
povo, conseguia eliminar totalmente a miséria.

c) A ideologia capitalista acreditava que todos tinham as
mesmas chances de alcançar o sucesso e que a
competição econômica estimula o constante pro-
gresso e o advento de benefícios sociais.

d) As nações do bloco socialista acusavam as capitalis-
tas de serem imperialistas, devido à exploração dos
países pobres. Defendiam, porém, que tal explora-
ção traria benefícios às nações subjugadas.

e) Os países capitalistas acreditavam que a plena igual-
dade social era possível e que ela não prejudicaria a
liberdade, nem impediria a livre concorrência ou o
desenvolvimento da economia de cada país.

Resolução

Embora o enunciado peça o posicionamento ideológico
e propagandístico das duas superpotências durante a
Guerra Fria, a alternativa menciona apenas a posição
dos EUA. Mas esta, em termos de guerra de propa-
ganda, fica na superficialidade do American way of

life, sem explicitar o argumento mais forte brandido
pelos norte-americanos: “Defender o Mundo Livre con-
tra a tirania comunista”.
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c
O dia 22 de maio de 1498, data da chegada dos nave-
gadores europeus às Índias, marca, de acordo com
alguns historiadores, o início da era da dominação euro-
péia na História.
Dentre as principais conseqüências da expansão maríti-
mo-comercial européia relacionadas com o “descobri-
mento” do Brasil, podemos destacar:
a) o início da supremacia econômica da Inglaterra nas

relações comerciais com o Brasil.
b) o enfraquecimento do absolutismo monárquico na

Península Ibérica. 
c) a formação do sistema colonial, com o comércio

ultramarino e o tráfico de escravos.
d) a transferência do eixo econômico do Oceano

Atlântico para o Mar Mediterrâneo.
e) a redução dos níveis de afluxo de metais preciosos

para a Europa.

Resolução

A colonização da América, orientada pela política
mercantilista, de cunho monopolista e intervencionista,
foi um desdobramento da Expansão Ultramarina
Européia. O tráfico negreiro foi utilizado como fonte pri-
mitiva de acumulação de capitais, no âmbito do capita-
lismo comercial. 

b
O trabalho da Companhia de Jesus foi um dos elemen-
tos que contribuiu para colonização do território brasi-
leiro. Sobre a participação dos padres jesuítas nesse
processo, assinale a alternativa correta.
a) Os jesuítas destacaram-se na ocupação da região

norte do território brasileiro, que assumiu, no século
XVII, o papel de área central do pacto colonial.

b) Os jesuítas, através de sua ação missionária, colabo-
raram para a consolidação do controle da Coroa
Portuguesa sobre as áreas coloniais.

c) Graças à atuação do Marquês de Pombal, e por meio
da aliança do Estado com a Companhia de Jesus,
foram criadas as condições políticas para a ação dos
jesuítas.

d) Os índios, os jesuítas e os bandeirantes coexistiram
de forma harmônica, consolidando e ampliando a
dominação portuguesa sobre os territórios do
Paraguai e do Uruguai.

e) A catequese converteu o indígena em mão-de-obra
disponível e majoritária, na agricultura de exportação,
durante todo o período colonial.

Resolução

A ação catequética dos jesuítas, ao aculturar os indíge-
nas brasileiros e submetê-los à fé católica, contribuiu
para consolidar a dominação colonial portuguesa. Por
outro lado, a atividade educacional dos inacianos no
Brasil exerceu um papel semelhante, contribuindo para
a concretização do controle metropolitano sobre a
sociedade colonial.
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c
Pelo Tratado de Methuen, assinado em 1703, Portugal
se comprometeu a comprar tecidos produzidos pelos
ingleses; em troca, a Inglaterra daria preferência à
importação do vinho produzido em Portugal.
Entre as conseqüências desse acordo econômico,
podemos assinalar:
a) a interrupção do afluxo de grandes volumes de ouro

e pedras preciosas extraídos do Brasil para Inglaterra,
serviriam para alimentar o processo de industrializa-
ção inglês.

b) o estímulo ao desenvolvimento da produção no nor-
deste do Brasil, incentivando a exportação de mela-
ço de cana para substituir o mel natural na fabricação
do tradicional vinho português.

c) o desistímulo (sic) e a posterior ruína dos grupos
manufatureiros portugueses, que passaram a sofrer
a concorrência direta dos artigos provenientes da
Inglaterra.

d) o desenvolvimento de manufaturas na colônia, com
a fundação de diversas Companhias Gerais de
Comércio, como a do Estado do Grão-Pará e
Maranhão e a de Pernambuco e Paraíba.

e) o equilíbrio da balança comercial portuguesa, que
diminuiu a exploração colonial a que estava submeti-
do o Brasil, pois o valor das importações da metró-
pole passou a ser inferior ao das suas exportações.

Resolução

O Tratado de Methuen, também chamado de Tratado

dos Panos e Vinhos, aumentou a dependência econô-
mica de Portugal em relação à Inglaterra, arruinou as
manufaturas têxteis portuguesas e criou um déficit
comercial que seria em grande parte coberto pelo ouro
do Brasil.
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a
Estabelecer um Estado nos moldes europeus não era
tarefa fácil numa sociedade escravista como a brasilei-
ra. O poder público teria de fazer determinadas leis, que
se aplicassem a todos os cidadãos, sem distinção. No
entanto, os grandes proprietários de terras e de escra-
vos, desde o período colonial, habituaram-se a práticas
cotidianas que conflitavam com a existência de um
poder público.

Flávio de Campos

Em 12 de agosto de 1834, promulgou-se o Ato
Adicional, que tinha, entre seus objetivos, tentar conci-
liar os interesses dos restauradores, dos exaltados e
dos moderados, favorecendo a articulação desses gru-
pos nos níveis regionais. Esse Ato:
a) instituiu as Assembléias Legislativas provinciais,

extinguiu o Conselho de Estado e concedeu autono-
mia às províncias, substituindo a Regência Trina pela
Regência Una eleita.

b) fundiu o poder público com o poder privado, permi-
tindo a formação dos destacamentos da Guarda
Nacional, na qual apenas poderiam ingressar os que
detivessem uma renda mínima de 100 mil reis.

c) expulsou da marinha e do exército a maior parte da
alta oficialidade, em geral composta de portugueses,
que comandava soldados recrutados entre as cama-
das mais pobres das cidades e vilas.

d) promoveu a união das forças políticas ao suprimir a
autonomia das províncias, garantindo a centralização
do poder e submetendo a Guarda Nacional a delega-
dos eleitos.

e) instituiu o sistema parlamentarista de governo no
Brasil e decretou a antecipação da maioridade do
imperador, colocando no trono um monarca adoles-
cente, na época com apenas 15 anos de idade.

Resolução

O Ato Adicional de 1834 foi uma tentativa frustrada de
solucionar a crise regencial, fazendo concessões políti-
cas aos liberais exaltados, que reivindicavam a federa-
ção. Esta, porém, não chegou a se concretizar porque a
autonomia concedida às províncias foi apenas relativa.
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d
Eu não tenho medo de nenhum partido, e obro confor-
me, e só conforme, o que julgo exigir o bem do país.
Que medo poderia ter? De que me tirassem o governo?
Muitos melhores reis do que eu o têm perdido, e não
lhe acho senão o peso de uma cruz que carrego por
dever. Tenho a ambição de servir meu país; mas quem
sabe se não o serviria melhor noutra posição? Em todo
o caso, jamais deixarei de cumprir meus deveres de
cidadão brasileiro.

Diário do Imperador D. Pedro II

Assinale a alternativa que apresenta os dois agrupa-
mentos políticos mais influentes ao longo do Segundo
Império.
a) Partido Republicano e Partido Exaltado
b) Partido Restaurador e Partido Radical
c) Partido Brasileiro e Partido Português
d) Partido Liberal e Partido Conservador
e) Partido Moderador e Partido Executivo

Resolução

Os Partidos Liberal e Conservador alternaram-se no
poder durante o Segundo Reinado, dentro do mecanis-
mo político do “parlamentarismo às avessas”.
Representando ambos a elite dominante, na prática não
apresentavam diferenças significativas de atuação.

d
Com a implantação da República Oligárquica, isto é,
com o poder nas mãos dos civis, instala-se a hegemo-
nia dos grandes estados, propiciada pela representação
proporcional no governo. Os estados enfraquecidos
opunham-se ao governo federal. Para por fim a essa
situação, o presidente Campos Sales criou, em 1900,
um artifício político, através do qual os governadores
estaduais apoiariam irrestritamente o governo federal
em troca da eleição de deputados federais apoiados por
ambos, ficando os partidos de oposição sem apoio polí-
tico.

Luís César Amad Costa & Leonel Itaussu A. Mello

O artifício político, citado no fragmento de texto acima,
ficou conhecido pelo nome de
a) Coronelismo.
b) Política do Café com Leite.
c) Voto de Cabresto.
d) Política dos Governadores.
e) República Velha.

Resolução

Chamado por Campos Sales de “Política dos Estados”,
esse mecanismo político buscava neutralizar a oposição
e garantir o apoio das oligarquias estaduais à “Política
do Café-com-Leite”. Isso se daria com a formação de
um Congresso com deputados fiéis aos governadores,
mas ao mesmo tempo dóceis ao governo federal, com-
pletando-se com a não-intervenção federal na política
interna dos Estados.
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d
Considere as afirmações I, II e II, referentes a governos
militares brasileiros.
I. Costa e Silva – 15 de março de 1967 a 31 de agosto

de 1969. Durante o seu governo, foi baixado o Ato
Institucional nº 5 – AI-5 – (13 de dezembro de 1968),
que representou o endurecimento do regime militar.

II. Garrastazu Médici – 10 de outubro de 1969 a 15 de
março de 1974. Foi a fase mais autoritária da ditadu-
ra, caracterizada pela violenta repressão aos que se
opunham ao regime e pelo chamado “milagre brasi-
leiro” na área econômica.

III.João Baptista Figueiredo – 15 de março de 1979 a 15
de março de 1985. Período chamado de abertura
política. O general transmitiu, ao final de seu gover-
no, o cargo a José Sarney, presidente eleito indireta-
mente pelo Colégio Eleitoral.

Assinale:
a) se somente I está correta.
b) se somente II está correta.
c) se somente III está correta.
d) se somente I e II estão corretas.
e) se somente I e III estão corretas.

Resolução

A proposição III está duplamente incorreta: 1) o presi-
dente eleito em sucessão a João Figueiredo foi
Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse por ter
sido hospitalizado; 2) detalhe: Figueiredo não “deu
posse” ao vice-presidente eleito José Sarney, pois saiu
do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, antes da
chegada de seu sucessor.

59

MMMMAAAACCCCKKKKEEEENNNNZZZZIIII EEEE    ----     ((((2222ºººº     ddddiiiiaaaa    ----     GGGGrrrruuuuppppoooossss     IIII IIII     eeee    IIII IIII IIII ))))     DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000004444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
Em junho de 1994, o então ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, anunciou à nação um
amplo programa de estabilização da economia.
Entre as principais características do Plano Real, estão
corretas:
a) o confisco, por 18 meses, de recursos depositados

em contas bancárias e em cadernetas de poupança e
o congelamento de preços e salários.

b) a reforma monetária, com equiparação do valor da
moeda nacional ao dólar, a elevação da taxa de juros,
a redução do déficit público e a privatização de esta-
tais.

c) a suspensão do pagamento da dívida externa, a con-
tenção dos gastos públicos e limitações aos reajus-
tes de preços e de salários, gerando inflação zero.

d) o controle da inflação por meio do congelamento de
preços, a reforma monetária com aumento real de
salários e a abertura do mercado interno a investido-
res estrangeiros.

e) a exclusão econômica e social da maior parte da
população, a concentração de rendas, a redefinição
dos gastos públicos, com privilégio das áreas de
segurança e transportes.

Resolução

A alternativa está correta em sua essência. Não obs-
tante, o Plano Real começou na realidade em março de
1994, com a proibição de reajustes salariais e a criação
de uma unidade monetária variável diariamente deno-
minada URV (Unidade Referencial de Valor), que acom-
panhou a alta dos preços até a implantação, em 1º de
julho, de uma moeda estabilizada – o real.
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Comentário

A prova de História do Vestibular-2005 da Univer-
sidade Mackenzie, Grupos II e III, seguiu os padrões
tradicionais. As questões estão de acordo com o
Programa Nacional do Ensino Médio e têm um caráter
razoavelmente abrangente, mas pecam por incorreções
(confundir “Renascimento Comercial” com “Revolução
Comercial”) ou mesmo po um erro de comando (ques-
tão 52: o enunciado pede dois posicionamentos, dos
EUA e URSS, e a alternativa correta cita apenas um).
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