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» Questão  04

matemática

Na figura, ABCDEF é um hexágono regular de lado 1 dm, e
Q é o centro da circunferência inscrita a ele. O perímetro do
polígono AQCEF, em dm, é igual a

» Questão  01
Laura caminha pelo menos 5 km por dia. Rita também caminha todos os dias, e a soma das distâncias diárias percorridas
por Laura e Rita em suas caminhadas não ultrapassa 12 km.
A distância máxima diária percorrida por Rita, em quilômetros, é igual a

B

C

Q

A

D

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.

F

(D) 7.

(A) 4  2

(E) 8.

(B) 4  3

E

(C) 6
(D) 4  5

» Questão  02

(E) 2(2  2 )

Um mercado vende três marcas de tomate enlatado, as marcas A, B e C. Cada lata da marca A custa 50% mais do que a
da marca B e contém 10% menos gramas do que a da marca
C. Cada lata da marca C contém 50% mais gramas do que
a da marca B e custa 25% mais do que a da marca A. Se
o rendimento do produto das três marcas é o mesmo por
grama, então, é mais econômico para o consumidor comprar
a marca

» Questão  05
Um poço cilíndrico circular reto, de profundidade 15 m e
diâmetro 6 m, foi escavado por 18 trabalhadores em 25 dias.
Admitindo-se sempre proporcionalidade direta ou inversa
entre duas das três grandezas envolvidas no problema (volume escavado, número de trabalhadores e dias necessários
para o serviço), para aumentar o diâmetro do poço já escavado em mais 2 m, e com 4 trabalhadores a menos, serão
necessários e suficientes mais

(A) A.
(B) B.
(C) C.

(A) 20 dias.

(D) A ou B, indistintamente.

(B) 21 dias.

(E) B ou C, indistintamente.

(C) 23 dias.
(D) 24 dias.
(E) 25 dias.

» Questão  03
Sejam m e n números reais, ambos diferentes de zero. Se
m e n são soluções da equação polinomial x2 + mx + n = 0,
na incógnita x, então, m – n é igual a

» Questão  06
Uma mercadoria é vendida com entrada de R$ 500,00 mais
2 parcelas fixas mensais de R$ 576,00. Sabendo-se que as
parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% ao
mês, o preço à vista dessa mercadoria, em reais, é igual a

(A) –3.
(B) –2.

(A) 1.380,00.

(C) 1.

(B) 1.390,00.

(D) 2.

(C) 1.420,00.

(E) 3.

(D) 1.440,00.
(E) 1.460,00.
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» Questão  07

» Questão  10

O total de números naturais de 7 algarismos tal que o produto
dos seus algarismos seja 14 é

Observe a tabela com duas sequências.
Sequência 1
Sequência 2

(A) 14.
(B) 28.

1.º termo 2.º termo 3.º termo 4.º termo
3
7
11
15
-3
-82
-161
-240

...
...
...

Sendo Sn a soma dos n primeiros termos da sequência 1, e
bn o n-ésimo termo da sequência 2, então, Sn = |bn| para n
igual a 1 ou

(C) 35.
(D) 42.

(A) 26.

(E) 49.

(B) 29.
(C) 38.

» Questão  08

(D) 43.

O relógio indicado na figura marca 6 horas e

(E) 46.
11

12

1



10
9



7

7
minutos.
13

(B) 55

5
minutos.
11

Três irmãos receberam de herança um terreno plano com a
forma de quadrilátero convexo de vértices A, B, C e D, em
sentido horário. Ligando os vértices B e D por um segmento
de reta, o terreno fica dividido em duas partes cujas áreas
estão na razão 2:1, com a parte maior demarcada por meio
do triângulo ABD. Para dividir o terreno em áreas iguais
entre os três irmãos, uma estratégia que funciona, independentemente das medidas dos ângulos internos do polígono
ABCD, é fazer os traçados de BD e DM, sendo

3

8

(A) 55

» Questão  11

2

6

4
5

(A) M o ponto médio de AB.
(B) M o ponto que divide AB na razão 2:1.

5
minutos.
(C) 55
13

(D) 54

3
minutos.
11

(E) 54

2
minutos.
11

(C) M a projeção ortogonal de D sobre AB.

 B.
(D) DM a bissetriz de AD

(E) DM a mediatriz de AB.

» Questão  12

» Questão  09

O total de matrizes distintas que possuem apenas os números 1, 2, 3, 4, 5,..., 15, 16 como elementos, sem repetição, é
igual a

O algarismo da unidade do resultado de 1!-2!+3!-4!+5!-...+999!
é
(A) 0.

(A) (4!)4

(B) 1.

(B) 16.4!

(C) 2.

(C) 5.16!

(D) 3.

(D) (16!)5

(E) 4.
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(E) 1616
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» Questão  13

» Questão  16

O quadrado ABCD está inscrito em uma circunferência de
raio r. Marcando-se ao acaso um ponto na região interior
dessa circunferência, a probabilidade de que esse ponto esteja na região interior do quadrado ABCD é igual a

Dados os pontos A(0,0), B(5,0), C(8,5) e D(11,8) no plano
cartesiano ortogonal, P é um ponto do 1.º quadrante tal que
as áreas dos triângulos APB e CPD são, respectivamente,
25
e 6. Em tais condições, o produto da abscissa
iguais a
2

(A) 2

(B)

pela ordenada de P pode ser igual a
(A) 18.

2


(B) 20.

(C) 3 3
4

(C) 21.
(D) 24.

(D) 1

(E)

1
2

» Questão  17
Na figura, ABCD é um quadrado de lado 4 cm, e M é ponto

Questão  14

médio de CD. Sabe-se ainda que BD é arco de circunferência



»

(E) 25.

Ao conjunto {5, 6, 10, 11} inclui-se um número natural n,
diferente dos quatro números que compõem esse conjunto.
Se a média aritmética dos cinco elementos do novo conjunto
é igual a sua mediana, então, a soma de todos os possíveis
valores de n é igual a



de centro A e raio 4 cm, e CD é arco de circunferência de
centro M e raio 2 cm, sendo P e D pontos de intersecção
desses arcos.
A

B

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.

P
•

(D) 24.
(E) 26.
D

•
M

C

A distância de P até CB, em centímetros, é igual a

» Questão  15
Se sen x + sen y =

(A) 4
5

15
e cos x + cos y = 1, então, sec(x – y)
3

é igual a

(B) 19
25

(A) 1
3

(C) 3
4

(B) 1
2

(D) 7
10

(C) 2

(E) 17
25

(D) 3
(E) 4
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» Questão  18

» Questão  20
Um cilindro circular reto de base contida em um plano α foi
seccionado por um plano β, formando 30° com α, gerando
um tronco de cilindro. Sabe-se que BD e CE são, respectivamente, eixo maior da elipse de centro P contida em β, e raio
da circunferência de centro Q contida em α. Os pontos A, B,
P e D são colineares e estão em β, e os pontos A, C, Q e E
são colineares e estão em α.







Na figura, AB e AE são tangentes à circunferência nos
pontos B e E, respectivamente, e m(BA E) = 60º. Se os arcos
BPC CQD e DRE têm medidas iguais, a medida do ângulo
BE C, indicada na figura por α, é igual a
P
•

B
•

C•
Q•

60º



•A



D•
•
R

D•



E•

P
•
Q•

•B
• 30º
C

•A

•
E

(A) 20°

Sendo BC = 1 m e CQ = 3 m, o menor caminho pela
superfície lateral do tronco ligando os pontos C e D mede,
em metros,

(B) 40°
(C) 45°

(A)

(D) 60°

3 1  3 2

(B) 3 3

(E) 80°

(C)
(D)

» Questão  19

(E)

Um prisma reto de base triangular tem área de uma face
lateral igual a 20 cm². Se o plano que contém essa face dista
6 cm da aresta oposta a ela, o volume desse prisma, em cm³,
é igual a

3 1  2
9  3 2
9 2

» Questão  21
O conjunto S contém apenas pontos (x,y) do plano carte
siano ortogonal de origem (0,0). Se um ponto qualquer P
pertence a S, então também pertencem a S o seu simétrico
em relação à reta y = x, o seu simétrico em relação ao eixo
x e o seu simétrico em relação ao eixo y. Se os pontos (0,0),
(2,0), (0,3) e (2,3) pertencem a S, o menor número de elementos que o conjunto S pode ter é

(A) 18.
(B) 36.
(C) 48.
(D) 54.

(A) 7.

(E) 60.

(B) 8.
(C) 13.
(D) 16.
(E) 17.

» Questão  22
Sendo a, b, c, d, e, f, g constantes reais, o gráfico da função
e
, com f ≠ g,
polinomial P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx +
f g
tem 5 intersectos reais distintos com o eixo x, sendo um deles
(0,0). Nessas condições, necessariamente
(A) a ≠ 0.
(B) b ≠ 0.
(C) d ≠ 0.
(D) e ≠ 0.
(E) f ≠ 0.
FGVS1201/001-Cad1-manhã
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» Questão  23

» Questão  25

No plano Argand-Gauss estão indicados um quadrado
ABCD e os afixos dos números complexos Z0, Z1, Z2, Z3,
Z4, e Z5.

Com m e n reais, os gráficos representam uma função logarítmica, e seu intersecto com o eixo x, e uma função afim, e
seu intersecto com o eixo y.
y

Im

f(x)
g(x)

2 • Z1
1,5 •
Z0

•

–2

A

D

1•

Z2
Z3

0

–1

B

C

f(x) = m + log x

g(x) = nx + 1

Z4

•

1

Z

•5

1

Re
3

–1

–2
0

Se o afixo do produto de Z0 por um dos outros cinco números complexos indicados é o centro da circunferência inscrita
no quadrado ABCD, então esse número complexo é

x
1
100

  1  10   5
   , então mn é igual a
Se f  g
  3  2

 

(A) Z1.

(A) 1
8

(B) Z2.
(C) Z3.

(B) 1
4

(D) Z4.
(E) Z5.

(C) 1
2

» Questão  24

(D) 4

Tânia e Geraldo têm, cada um, uma urna contendo cinco
bolas. Cada urna contém uma bola de cada uma das seguintes cores: azul, verde, preta, branca e roxa. As bolas são distinguíveis umas das outras apenas por sua cor. Tânia transfere, ao acaso, uma bola da sua urna para a de Geraldo. Em
seguida, Geraldo transfere, ao acaso, uma bola da sua urna
para a de Tânia. Ao final das transferências, a probabilidade
de que as duas urnas tenham sua configuração inicial é

(E) 8

» Questão  26
No círculo trigonométrico de raio unitário indicado na figura,



o arco AB mede α. Assim, PM é igual a
y

(A) 1
2



B•

(B) 1
3

P
•

M

(C) 1
5
(D) 1
6

0

•A

x

(A) –1 – tg α

(E) 1
10

(B) 1 – cos α
(C) 1 + cos α
(D) 1 + sen α
(E) –1 + cotg α
7
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» Questão  27

» Questão  30

Sendo m o maior valor real que x pode assumir na equação
analítica (x – 2)2 + 4(y + 5)2 = 36, e n o maior valor real que
y pode assumir nessa mesma equação, então, m+n é igual a

O gráfico de barras indica como informação principal o
número de pessoas atendidas em um pronto-socorro, por
faixa etária, em um determinado dia. Outra informação
apresentada no gráfico, por meio das linhas verticais, é a
frequência acumulada. Em virtude de um rasgo na folha em
que o gráfico estava desenhado, as informações referentes à
última barra, e apenas elas, foram perdidas, como se vê na
figura.

(A) 8.
(B) 7.
(C) 6.

Quantidade 16
de pessoas 15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
8 mm 10

(D) 4.
(E) 3.

» Questão  28
Se x2 +

5

= 14, com x > 0, então  x  1  é igual a
2
x
x

1

(A) 22 · 72

(C) 23 · 72
(D) 210

(A) 8,8.

(E) 710

(B) 9,6.
(C) 10,4.
(D) 11,2.

» Questão  29

(E) 12,0.

A solução da equação
log1 + 2log2 + 3log3 + 4log4 + … +10log10 = logx é
1
2!3!4!...9!

(B)

10
2!3!4!...9!

(C)

10!
2!3!4!...9!

(D) (10!)10
2!3!4!...9!
(E)

(10!)11
2!3!4!...9!
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maior que maior que maior que maior que
4 até 8 8 até 12
12até 16 16 até 20

A média de idade do total de pessoas de 0 a 20 anos que frequentou o pronto-socorro nesse dia foi 12,4 anos. Nessas condições, na folha intacta do gráfico original, o comprimento
da linha vertical posicionada na última barra, que indica a
frequência acumulada até 20 anos de idade, em centímetros,
era igual a

(B) 73

(A)

Anos de idade
até 4

8

» Questão  33

BIOLOGIA

Observe a figura que ilustra uma possível explicação, formulada pela pesquisadora Lynn Margulis, em 1981, para o
processo de evolução das células eucariontes a partir de um
ancestral procarionte.

» Questão  31
As principais endemias brasileiras se assemelham em
alguns aspectos relacionados à transmissão, ao agente etiológico, aos sintomas ou à profilaxia. Como exemplo, temos
a hanseníase e a leishmaniose,
, a dengue e
a febre amarela,
, e a esquistossomose e a
ascaridíase,
.

Célula eucariótica
fotossintética
ancestral

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

TE

M

PO

Procarionte
ancestral

(A) prevenidas por meio de vacinas … classificadas como
viroses … transmitidas pela água contaminada

Célula eucariótica
heterotrófica ancestral

(www.cientic.com/tema_classif_img3.html)

(B) classificadas como bacterioses … causadas pelo mosquito Aedes aegypti … prevenidas pelo saneamento
básico

De acordo com a pesquisadora, o processo evolutivo celular
teria ocorrido em função

(C) transmitidas pelo mosquito palha Lutzmomyia spp …
causadoras de febre hemorrágica … classificadas como
verminoses

(A) da internalização de organelas membranosas, tais como
o lisossomo e o complexo de golgi, a partir da simbiose
com procariontes.

(D) responsáveis por graves ulcerações cutâneas … transmitidas pelo mesmo vetor … causadas por helmintos

(B) do surgimento do núcleo celular a partir da incorporação de organismos primitivos procariontes semelhantes
às bactérias.

(E) classificadas como protozooses … prevenidas por meio
de vacinas … responsáveis por distúrbios gastrointestinais

(C) do desenvolvimento de organelas membranosas, tais
como mitocôndrias e cloroplastos, a partir de invaginações da membrana celular.
(D) da fagocitose de procariontes aeróbios e fotossintetizantes, originando os eucariontes autótrofos e heterótrofos, respectivamente.

» Questão  32
A fotografia mostra um “cão lobo” checoslovaco, uma raça
relativamente nova de cachorro, gerada inicialmente a partir
do cruzamento entre um macho pastor-alemão e uma fêmea
loba da região dos Cárpatos europeus.

(E) da formação de membranas internas e, posteriormente,
da endossimbiose de ancestrais das mitocôndrias e dos
cloroplastos.

» Questão  34
Um estudante, ao observar uma árvore frondosa, percebeu a
existência de orquídeas, bromélias e líquens habitando densamente seus galhos. Constatou também que algumas folhas
estavam sendo devoradas por lagartas, as quais eram capturadas por pássaros e saguis.
Com relação às interações ecológicas observadas, está correto deduzir que
(www.lobocheco.com/admin/galeria/uploads/1201447619-dsc_5156.jpg)

(A) bromélias, orquídeas e líquens competem por espaço e
luz, pássaros e saguis competem por alimento.

Tal canídeo é capaz de gerar descendentes férteis, permitindo
a classificação dos cães e dos lobos europeus, em acordo
com as regras taxonômicas, como pertencentes

(B) orquídeas, bromélias e líquens são parasitas da árvore e
competidoras por recursos entre si.

(A) à mesma espécie, mas diferindo quanto à raça.

(C) as árvores são parasitadas pelas lagartas e são mutualísticas em relação aos pássaros e saguis.

(B) ao mesmo gênero e espécie, mas diferindo quanto à
subespécie.

(D) pássaros e saguis competem pelas lagartas, as quais rea
lizam predação com relação à árvore.

(C) ao mesmo gênero, mas diferindo quanto à espécie.
(D) ao mesmo gênero, mas diferindo quanto à família.

(E) os líquens são organismos mutualísticos, já os pássaros
e saguis são parasitas em relação às lagartas.

(E) à mesma subespécie, mas diferindo quanto à raça.
9
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» Questão  35

» Questão  37
O principal órgão digestivo do ser humano adulto não é o
estômago, como muitos equivocadamente afirmam, mas sim
o intestino.
Tal informação é justificada, fisiologicamente, pela presença
preponderante de uma enzima específica no estômago, responsável pela digestão apenas

O heredograma traz informações a respeito da hereditarie
dade de uma determinada característica fenotípica, indivíduos
escuros, condicionada por um par de alelos.
I
1

3

2

5

(A) de proteínas e lipídeos, não ocorrendo a absorção de
nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela
absorção de nutrientes e água.

II
1

2

3

4

5

Admitindo que o indivíduo II4 seja homozigoto, a probabilidade de nascimento de uma menina, também homozigota
e afetada por tal característica, a partir do casamento entre
II3 e II4, é

(B) de proteínas e aminoácidos, não ocorrendo a absorção
de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a
digestão de lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.

(A) 3/4.

(C) inicial de lipídeos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a digestão de
proteínas e carboidratos, seguida pela absorção de
nutrientes e água.

(B) 1/2.
(C) 1/4.

(D) inicial de proteínas, ocorrendo também a absorção de
água, enquanto no intestino ocorre a digestão de proteí
nas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de
nutrientes e água.

(D) 1/8.
(E) zero.

(E) de carboidratos e lipídeos, ocorrendo também a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre
a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida
pela absorção de nutrientes.

» Questão  36
A gestação assistida, por meio de procedimentos clínicos,
permite que casais impossibilitados de gerarem filhos natu
ralmente obtenham sucesso em sua constituição familiar.

» Questão  38
Leia as notícias a seguir.
“Pesquisadores afirmam que o mar de gelo está ficando
cada vez mais fino e vulnerável no norte do planeta. No mês
de setembro, o derretimento deixou o gelo do Ártico no seu
menor nível em mais de 30 anos, desde que começaram as
medições via satélite.”

Alguns desses procedimentos estão listados em sequência.
1. Estímulo à ovulação.
2. Aspiração de óvulos liberados a partir dos folículos ovarianos.
3. Estímulo ao desenvolvimento do endométrio.
4. Fertilização in vitro.
5. Implantação do embrião no útero.

(www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120907_
artico_derretimento_dg.shtml. Adaptado)

“Cerca de um mês após o anúncio do maior derretimento
de gelo já registrado no Ártico, o Centro Nacional de Informações de Neve e Gelo dos EUA (NSIDC) liberou dados
que mostram que a cobertura congelada na região da Antártica bateu recorde neste ano com relação aos anos anteriores.
Não há, também, evidências de que o fenômeno significaria
que não esteja havendo aquecimento global.”

Em função da sequência de procedimentos referentes à biologia reprodutiva humana, está correto afirmar que
(A) o estímulo à ovulação ocorre através de hormônios
hipofisários.
(B) a ovulação ocorre no útero, após cerca de 14 dias de
estímulo hormonal.

(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/10/apos-degelo-no-articoantartica-bate-recorde-de-congelamento-diz-instituto.html. Adaptado)

A hipótese científica atualmente mais verossímil, em relação
às mudanças climáticas nas quais se constatam a aceleração
do degelo no Ártico e o maior congelamento na Antártica,
está fundamentada

(C) o desenvolvimento do endométrio permanece até o
final da gestação.
(D) a fertilização de um óvulo por dois espermatozoides
origina gêmeos fraternos.

(A) na liberação de gases poluentes, por meio da combustão, intensificada a partir da revolução industrial.

(E) a implantação do embrião no útero, a nidação, ocorre na
fase de nêurula.

(B) no fato de o planeta ser capaz de compensar isoladamente as alterações climáticas em diferentes regiões.
(C) no efeito sazonal de grande amplitude, recorrente a
cada ano, nos invernos e verões polares.
(D) nos eventos geológicos de grande magnitude, tais como
terremotos e tsunamis, ocorridos recentemente.

FGVS1201/001-Cad1-manhã
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(E) na poluição das águas continentais e oceânicas em função de desastres ambientais.

» Questão  39

» Questão  41

O tecido nervoso do ser humano é composto por bilhões de
células, desempenhando diversas funções, entre elas a condução do impulso nervoso.

Observe a figura que ilustra uma célula em determinada
etapa de um processo de divisão celular.

A figura ilustra uma organização sequencial de neurônios
nos quais a sinapse é química, e mediada por neurotransmissores.

Dendritos

(http://abrahames-proyecto1.blogspot.com.br/)

Núcleo

Sendo 2n o número diploide de cromossomos, é correto afirmar que tal célula encontra-se em anáfase da mitose de uma
célula-mãe

Sinapse
Bainha de mielina
Axônio

Célula de
Schwann

Corpo
celular

Nucléolo

(A) 2n = 8, ou anáfase I da meiose de uma célula-mãe 2n = 8.

Nódulo de
Ranvier

(B) 2n = 16, ou anáfase II da meiose de uma célula-mãe
2n = 8.

(www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio27.php)

(C) 2n = 4, ou anáfase I da meiose de uma célula-mãe 2n = 8.

Axônio

Tal organização é fundamental, pois o percurso celular de
um impulso nervoso, neste caso, é

(D) 2n = 8, ou anáfase II da meiose de uma célula-mãe
2n = 16.

(A) unidirecional em todos os neurônios, e também em suas
terminações.

(E) 2n = 4, ou anáfase II da meiose de uma célula-mãe
2n = 8.

(B) bidirecional em todos os neurônios, e também em suas
terminações.

» Questão  42

(C) reversível na maioria dos neurônios, não o sendo em
suas terminações.

A rolha de cortiça, utilizada para tapar garrafas de vinhos,
apresenta características fundamentais que interferem na
qualidade das bebidas armazenadas, entre elas a porosidade.
A cortiça é extraída a partir do súber da espécie de árvore
Quercus suber, ou sobreiro, original da península Ibérica.

(D) unidirecional, dependendo de seu estímulo inicial em
suas terminações.
(E) bidirecional, dependendo de seu estímulo inicial em
suas terminações.

»

A porosidade da cortiça deve-se ao fato de esse tecido vegetal ser constituído por células
(A) cujo citoplasma apresenta vacúolo repleto de ar.

Questão  40

(B) mortas em que restam apenas as paredes celulósicas.

O cianeto é uma toxina que atua bloqueando a última das
três etapas do processo respiratório aeróbico, impedindo,
portanto, a produção de ATP, molécula responsável pelo
abastecimento energético de nosso organismo.

(C) cuja membrana plasmática apresenta alta permeabilidade.
(D) vivas cuja parede celular apresenta reduzida quantidade
de celulose.

O bloqueio dessa etapa da respiração aeróbica pelo cianeto
impede também a

(E) originadas a partir de tecidos condutores de seiva, portanto, tubos.

(A) síntese de gás carbônico a partir da quebra da glicose.
(B) produção de moléculas transportadoras de elétrons.
(C) oxidação da glicose e consequente liberação de energia.
(D) formação de água a partir do gás oxigênio.
(E) quebra da glicose em moléculas de piruvato.
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» Questão  43

» Questão  45

O ambiente é responsável direto pela seleção de características, genotípicas e fenotípicas, de uma população.

Em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas
Drosophila melanogaster, cujos alelos apresentam ligação
gênica, estudantes analisaram insetos selvagens, insetos
com asas vestigiais e insetos com corpo escuro.

Os eventos ilustrados nas figuras representam uma possível
sequência de um processo evolutivo.

1

2

3

As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas
no quadro a seguir.

4

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=586)

Selvagem V_ E_

De acordo com a teoria sintética da evolução, é correto afirmar que

Asas vestigiais vv

O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, VE/ve,
com duplo recessivas, ve/ve, para essas características gerou
cerca de 4 800 descendentes.

(A) a visão e o bico do pássaro evoluíram em decorrência
de suas utilizações.
(B) a diversidade gênica dos besouros não é afetada pela
predação do pássaro.

Admitindo-se que não ocorreu permutação entre os alelos,
espera-se que o número de descendentes selvagens; com
asas vestigiais; com corpo escuro; e com asas vestigiais e
corpo escuro seja, respectivamente, em torno de

(C) o pássaro é um agente de seleção de características
genotípicas nos besouros.
(D) a seleção natural atua na população de besouros, mas
não na de pássaros.

(A) 3 600; 450; 450 e 300.

(E) a coloração dos besouros que sofrem maior predação é
um fenótipo recessivo.

(C) 2 400; 0; 0 e 2 400.

(B) 2 700; 900; 900 e 300.

(D) 2 400; 1 200; 1 200 e 0.

» Questão  44

(E) 1 200; 1 200, 1 200 e 1 200.

A substituição de apenas um nucleotídeo no DNA pode
representar uma grave consequência ao seu portador, em
função de uma modificação de um componente molecular
na proteína sintetizada a partir do trecho alterado.
É o caso da anemia falciforme, na qual a síntese da hemoglobina humana normal, Hb A, é parcial ou totalmente substi
tuída pela hemoglobina falciforme mutante, Hb S, em decorrência da presença de um nucleotídeo com adenina no lugar
de outro com timina.
Tal mutação é responsável pela
(A) leitura incompleta do RNAm transcrito, codificador da
hemoglobina.
(B) alteração na sequência de aminoácidos da hemoglobina
sintetizada.
(C) modificação na sequência de nucleotídeos da hemoglobina das hemácias.
(D) tradução de uma hemoglobina mutante com um aminoácido a mais.
(E) transcrição de uma hemoglobina mutante com um aminoácido a menos.
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Corpo escuro ee

(http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Stozek07. Modificado)
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» Questão  48

história

Guerra dos Cem Anos – Denominação dada a uma série de
conflitos ocorridos entre a França e a Inglaterra no período
1337-1475. O termo, que vem sendo considerado impróprio,
é uma criação moderna dos historiadores do século XIX,
introduzido nos manuais escolares. (...) Alguns historiadores
têm mesmo proposto que seja utilizada a expressão “cem
anos de guerra” e não a tradicional.

» Questão  46
Na Assembleia, (...) que se reunia mais ou menos 40 vezes
por ano, os atenienses discutiam e votavam os principais problemas do Estado – declaravam guerra, firmavam tratados e
decidiam onde aplicar os recursos públicos. Do mais pobre
sapateiro ao mais rico comerciante, todos tinham oportunidade de expressar a sua opinião, votar e exercer um cargo no
governo.

(Antônio Carlos do Amaral Azevedo, Dicionário de nomes,
termos e conceitos históricos apud Luiz Koshiba, História:
origens, estruturas e processos)

(Flavio de Campos e Renan Garcia Miranda, A escrita da história)

Sobre essa guerra, é correto afirmar que

As mulheres atenienses

(A) decorreu diretamente da chamada Crise do Século XIV,
pois a Inglaterra e a França tinham leituras divergentes
da paralisia econômica que atingiu a Europa ocidental
desde os primeiros anos desse século.

(A) tomavam parte dessa instância política, mas suas ações
se limitavam aos temas relacionados com a família e a
formação moral e militar dos filhos.
(B) não detinham prerrogativas nas atividades públicas,
mas possuíam direito de voto nessa Assembleia quando
a decisão envolvia guerras externas.

(B) resultou da imediata reação da França, aliada dos reinos
de Castela e Aragão, à aliança econômica e militar entre
a Inglaterra e Portugal, iniciando o mais sangrento conflito bélico da Europa moderna.

(C) participavam de todas as atividades públicas de Atenas, mas só tinham voz nessa Assembleia se estivessem
acompanhadas pelo marido ou filho.

(C) desenrolou-se quase toda em território francês, com
batalhas entremeadas por tréguas e períodos de paz, e
as suas origens se ligam à sucessão do trono francês,
também disputado pela Inglaterra.

(D) não podiam participar dessa Assembleia, da mesma
forma como não tinham direito de exercer cargos administrativos, além da restrição a herança e posse de bens.
(E) ganharam o direito de voz e voto nessa Assembleia
a partir das reformas de Sólon, e com Clístenes seus
direitos foram ampliados.

(D) derivou da disputa por territórios recém-descobertos
por franceses no norte da África, mas que eram estratégicos para a expansão da economia inglesa, já produ
tora de manufaturados.

» Questão  47

(E) desenvolveu-se no contexto das reformas religiosas,
obrigando cada nação europeia a se posicionar na defesa
ou não do papado, fator principal do conflito bélico entre
franceses e ingleses.

Entre os séculos XIII e XV, havia um intenso comércio de
cerâmicas, produtos agrícolas, de cobre vindo da Zâmbia e
de Chaba, de sal, ouro e marfim, enviados até a costa. De
fora, chegavam (...) porcelana da China e da Pérsia, peças
de vidro da Síria e outras mercadorias de luxo. O Grande
Zimbábue (...) tinha o monopólio do comércio de ouro que
era levado para Sofala e de lá embarcado para Quíloa.
(Regiane Augusto de Mattos, História e cultura afro-brasileira)

A partir do trecho, é possível considerar que
(A) o oceano Índico e a Península Arábica foram impor
tantes “portas de entradas” de ideias e mercadorias da
África, mesmo antes da costa atlântica.
(B) a economia africana apenas ganhou importância em
fins do século XV, quando ocorreu a chegada dos grandes negociantes europeus.
(C) o isolamento cultural e político africano não impediu
que esporádicas relações comerciais fossem travadas
com outros continentes.
(D) desde a Antiguidade a África esteve aberta às influências externas, mas o continente só passou a ter história
com o contato com a Europa moderna.
(E) até meados do século XVI, a costa mediterrânea foi o
único espaço africano com contato externo, em função
da expansão do Império carolíngio.
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» Questão  49

» Questão  50

Leia o fragmento.

Leia um fragmento do Ato de Navegação inglês de 1660.

Um famoso escândalo político foi o de Antônio Perez,
que em 1571 era secretário de Estado de Felipe II, tendo
alcançado um dos postos mais importantes na monarquia.
Por rivalidades, viu-se envolvido em intrigas internacionais.
Conhecia todos os segredos da coroa, tendo absoluto controle sobre o Tesouro. Foi acusado de vender cargos, de
suborno e de trair segredos do Estado. Felipe viu um
caminho para atingi-lo: a Inquisição. Tinha de ser acusado de
heresia. Foi difícil encontrar provas contra seu catolicismo,
mas o confessor do rei conseguiu-as. Mesmo sendo íntimo
amigo do inquisidor-mor e tendo o apoio da população de
Saragoça, Perez foi acusado de herege. Conseguiu fugir e
morreu em Paris, e, conforme testemunhou o núncio apostólico da região, sempre viveu como fiel católico.

Para o progresso do armamento marítimo e da navegação que soube a boa providência e proteção divina interessam
tanto à prosperidade, à segurança e o poderio deste reino...
nenhuma mercadoria será importada ou exportada dos países,
ilhas, plantações ou territórios, pertencentes a Sua Majestade
ou em possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África,
noutros navios senão nos que sem nenhuma fraude pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou gauleses, ou ainda a
habitantes destes países, ilhas, plantações e territórios, e que
são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma
equipagem com três quartos de ingleses...

(Anita Novinsky, A inquisição)

(A) liberal, uma vez que a interferência do Estado se resumira a estabilizar a entrada e a saída de mercadorias da
nação.

(English Historical Documents)

A determinação inglesa pode ser considerada

A partir do texto, é correto concluir que a Inquisição espanhola

(B) fisiocrata, porque reforçou a tendência inglesa de buscar as rendas do Estado na produção agrícola.

(A) ampliou as suas prerrogativas nas nações europeias
menos fiéis ao poder do papado, com o intuito de ampliar
o número de seguidores.

(C) iluminista, já que atendeu às demandas das camadas
mais modernas da nobreza de terras e da burguesia
industrial.

(B) perdeu parte de suas atribuições e poderes a partir da
Contrarreforma católica, conforme deliberação do Concílio de Trento.

(D) monopolista, visto que permitiu a livre circulação de
mercadorias pela maior parte do continente europeu e
da Ásia.
(E) mercantilista, pois permitiu a proteção e a consequente
prosperidade da marinha e do comércio britânicos.

(C) manteve, durante a sua existência secular, vínculos
essenciais com a questão religiosa, excepcionalmente
confundindo-se com a questão política.

» Questão  51

(D) resumiu sua atuação a alguns poucos casos exemplares,
com o intuito de evitar a propagação do islamismo e das
igrejas reformadas.

Restauração é o nome do regime estabelecido na França
durante quinze anos, de 1815 a 1830, mas essa denominação
convém a toda a Europa. Ela é múltipla e se aplica a todos os
aspectos da vida social e política.

(E) apesar de sua fundamentação religiosa, esteve vincu
lada ao Estado e serviu aos interesses de grupos ligados
ao poder.

(René Rémond, O século XIX: introdução à história do nosso tempo)

Reconhece-se a Restauração no processo que
(A) restituiu o poder aos monarcas europeus alinhados a
Napoleão Bonaparte, provocando a generalização da
contrarrevolução na América colonial, que havia sido
varrida pelas independências nacionais.
(B) alçou a Inglaterra à condição da nação mais poderosa
do mundo, com capacidade de reverter a proibição
do tráfico de escravos africanos para a América e de
defender a recolonização de espaços coloniais espanhóis americanos.
(C) restabeleceu as bases do sistema colonial na América
e na Ásia, com a recriação de companhias de comércio
marcadas pela rigidez metropolitana, além da prática do
“mar fechado” e do porto único.
(D) permitiu a volta das antigas dinastias ao poder, que o
haviam perdido com as guerras napoleônicas, e que
criou a Santa Aliança, nascida com o intuito de reprimir
movimentos revolucionários.
(E) ampliou os direitos trabalhistas em toda a Europa,
condição que provocou as revoluções de 1820 e 1830,
eventos fundamentais para a retomada dos valores políticos anteriores à Revolução Francesa.
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» Questão  52

» Questão  54

Cuba começara sua vida política independente com uma
organização partidária absolutamente ortodoxa: um partido
liberal e um partido conservador. Na realidade, as coisas
eram mais complicadas, já que no Partido Liberal se haviam
alinhado quase todos aqueles que tinham feito a guerra de
independência, enquanto no Partido Conservador haviam
convergido os interesses de todos os que até o fim se conservavam favoráveis ao domínio espanhol. Além do mais,
os Estados Unidos – libertadores e conquistadores da ilha
– continuavam a manter sua tutela e faziam tudo para evitar a vitória dos liberais, dos quais temiam tanto as virtudes
quanto os defeitos.

Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal – conde de Assumar
– se casou em 1715 com D. Maria José de Lencastre. Daí a
dois anos partiria para o Brasil como governador da capitania
de São Paulo e Minas Gerais. Nas Minas, não teria sossego,
dividido entre o cuidado ante virtuais levantes escravos e efetivos levantes de poderosos; o mais sério destes o celebrizaria
como algoz: foi o conde de Assumar que, em 1720, mandou
executar Felipe dos Santos sem julgamento, sendo a seguir
chamado a Lisboa e amargurado um longo ostracismo.
(Laura de Mello e Souza, Norma e conflito:
aspectos da história de Minas no século XVIII)

A morte de Felipe dos Santos esteve vinculada a

(Halperin Donghi, História da América Latina)

(A) uma sublevação em Vila Rica, que envolveu vários grupos sociais, descontentes com a decisão de levar todo
ouro extraído para ser quintado nas Casas de Fundição.

A tutela estadunidense é comprovada
(A) pela exigência dos Estados Unidos de que a conversibilidade da moeda cubana sempre estaria atrelada ao dólar.

(B) um movimento popular que exigia a autonomia das
Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro e o imediato cancelamento das atividades da Companhia de
Comércio do Brasil.

(B) pelos acordos econômicos entre Cuba e Estados Unidos
que restringiam a exploração do açúcar apenas às
empresas norte-americanas.
(C) pela imposição da Emenda Platt à Constituição cubana,
que garantia aos Estados Unidos o direito de intervenção no país vizinho.

(C) uma revolta denominada Guerra do Sertão, comandada
por potentados locais, que não aceitavam as imposições
colonialistas portuguesas, como a proibição do comércio com a Bahia.

(D) pela concordância do governo de Cuba de que a sua
Marinha fosse comandada pelo almirantado dos Estados Unidos.

(D) uma insurreição comandada pela elite colonial, inspirada no sebastianismo, que defendia a emancipação da
região das Minas do restante da América portuguesa,
com a criação de uma nova monarquia.

(E) pelo preceito constitucional que exigia um alto grau de
estatização da economia cubana, especialmente no setor
industrial.

(E) uma rebelião, que contrapôs os paulistas – descobridores das minas e primeiros exploradores – e os chamados
emboabas ou forasteiros – pessoas de outras regiões do
Brasil, que vieram atrás das riquezas de Minas.

» Questão  53
Quando se processaram as eleições de novembro de 1932,
o país estava numa situação pior do que nunca. Todas
as “curas” do Sr. Hoover não conseguiram dar vigor ao
paciente moribundo. Os trabalhadores eram assolados pelo
desemprego; os lavradores eram arrasados pela crise da agricultura; a classe média tinha perdido suas economias nas
falências dos bancos e temia pela sua segurança econômica.
Em 8 de novembro de 1932 o povo americano elegeu
Franklin D. Roosevelt para presidente dos Estados Unidos.
O “New Deal” do Sr. Roosevelt foi chamado de revolução.
Era e não era. Era uma revolução quanto às ideias, mas não
na sua parte econômica.

» Questão  55
A independência, porém, pregou uma peça nessas elites. Um
ano após ser convocada, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e em seu lugar, o imperador designou um pequeno grupo
para redigir uma Constituição “digna dele”, ou seja, que lhe
garantisse poderes semelhantes aos dos reis absolutistas. Um
exemplo disso foi a criação do Poder Moderador (...)
(Mary del Priore e Renato Venancio, Uma breve história do Brasil)

Esse poder

[Leo Huberman, História da riqueza dos EUA (Nós, o povo)]

(A) ampliava os direitos das Assembleias Provinciais, restringia a ação do Imperador no tocante à administração
pública e a ação do Senado.

Não era uma revolução econômica, pois
(A) o volume de recursos destinados à recuperação econômica era pequeno e beneficiou apenas as regiões industrializadas.

(B) permitia que o Imperador reformasse a Constituição por
decreto-lei e que escolhesse parte dos deputados provinciais.

(B) não ocorreu qualquer alteração no direito à propriedade
privada, assim como foi mantida a mesma estrutura de
classe.

(C) sofria de uma única limitação institucional, pois o Estado
brasileiro não tinha direito de interferir nos assuntos relacionados com a Igreja Católica.

(C) os operários e produtores rurais não tiveram nenhum
ganho importante, uma vez que os benefícios atingiram
exclusivamente as classes médias.

(D) proporcionava ao soberano poderes limitados, o que permitiu alargamento da autonomia política e econômica
das províncias do Império.

(D) os principais causadores da crise – os grandes conglomerados oligopolistas – foram os que mais recursos
receberam do governo americano.

(E) oferecia importantes prerrogativas ao Imperador, como
indicar presidentes de províncias, nomear senadores e
suspender magistrados.

(E) privilegiaram-se os investimentos diretos em agentes
econômicos tradicionais, como as grandes casas bancárias e as principais corporações.
15
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» Questão  56

» Questão  57

A independência oficial do Brasil, prevalecendo sobre a
libertação sonhada pelos patriotas – para usar uma palavra
em voga na época – frustrou grande parte da população. A
independência oficial sedimentou uma estrutura econômica
e política herdada da Colônia, pouco alterando a situação
das massas e, por adotar um centralismo autoritário, pressionava também o sistema político nas províncias.

O conhecimento da industrialização no Brasil, isto é, das
formas particulares da industrialização no Brasil, deve estar,
explícita ou implicitamente, apoiado na análise das relações
entre o café e a indústria. E a análise correta dessas relações é impossível se considerarmos café e indústria como
elementos opostos. É indispensável reunir café e indústria
como partes da acumulação de capital no Brasil; mais precisamente, como partes das novas formas de acumulação
cuja formação encontra as suas origens na década de 1880
a 1890.

A oportunidade perdida de democratizar a prática política,
de um lado, e a insistência em manter inalterado o instituto
da escravidão, de outro, praticamente fizeram aflorar todo
o anacronismo do Estado brasileiro, provocando várias reações. Entre elas a Sabinada (...)

(Sérgio Silva, Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil)

No contexto do Brasil da passagem do século XIX para o
XX, acerca das relações entre a produção cafeeira e a indústria, é correto considerar que

(Júlio José Chiavenato, As lutas do povo brasileiro)

É correto caracterizar essa rebelião como

(A) o avanço da produção industrial foi inversamente proporcional ao crescimento da produção cafeeira, uma
vez que a entrada de recursos derivada da exportação
de café era reaplicada apenas na produção cafeeira.

(A) um movimento apoiado pelas camadas médias e baixas
de Salvador, que tomou o poder da cidade e separou a
província da Bahia do resto do Império do Brasil provisoriamente até a maioridade de D. Pedro de Alcântara.

(B) a ampliação do trabalho livre permitiu que parcelas dos
capitais acumulados fossem investidas nas atividades
industriais, desse modo, a economia cafeeira e a indústria fazem parte de um mesmo processo de desenvolvimento.

(B) a mais radical revolução social ocorrida no Brasil do
século XIX, já que o governo sabino foi efetivamente
revolucionário, tendo como uma das primeiras ações a
extinção do trabalho cativo em terras baianas.
(C) um episódio marcado pelo ingênuo republicanismo dos
rebeldes baianos, derivado das reformas políticas ocorridas nos Estados Unidos do presidente Monroe e que
defendia o poder advindo das classes populares.

(C) os empresários ligados à produção e exportação do
café tinham representação política hegemônica e seus
interesses eram defendidos pelo Estado brasileiro, que
impedia a inversão de capitais cafeeiros na indústria.

(D) uma rebelião elitista, apoiada nos setores da elite baiana –
brancos, proprietários e letrados –, que defendia o separatismo como forma de preservar os interesses econômicos da mais rica província nordestina.

(D) os interesses dos cafeicultores e os dos industriais eram
excludentes, visto que, com a expansão cafeeira, as
maciças exportações desse produto atrapalharam os
investimentos na indústria.

(E) uma revolução liberal radical, inspirada no parlamentarismo inglês, que exigia a imediata convocação de uma
Assembleia Nacional Constituinte e a proclamação de
uma república federalista.
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(E) a exportação cafeeira atrelou o comércio externo brasileiro às importações de produtos industrializados da
Europa e dos Estados Unidos, impedido o desenvolvimento da indústria no Brasil antes de 1930.
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» Questão  58

» Questão  60

Em 1939, atendendo ao apelo do Papa Pio XII, o Conselho de
Imigração e Colonização do Ministério das Relações Exteriores do Brasil resolveu autorizar a entrada de 3 000 imigrantes de origem “semita”. Condição sine qua non para obter “o
visto da salvação”: a conversão ao catolicismo. Pressionados
pelos acontecimentos que marcavam a história do III Reich,
os judeus, mais uma vez, foram obrigados a abandonar seus
valores culturais em troca do título de cristão.

Observe o gráfico.
Dívida externa brasileira: 1960 a 1981
Bilhões de
dólares
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A situação apresentada tem semelhança com o processo histórico da
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(A) permissão apenas do culto católico no Brasil, conforme
preceito presente na primeira Constituição, de 1891.
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[Maria Luiza Tucci Carneiro, O anti-semitismo na era Vargas (1930-1945)]

32.037,0

Fonte: Maria Helena M. Alves, Estado e oposição no Brasil (1964 -1984), p. 332.

(B) repressão ao arraial de Canudos, no sertão baiano, pois
recaiu sobre os sertanejos a acusação de ateísmo.

(Apud Flavio de Campos, Oficina de História do Brasil)

A partir dos dados apresentados, é correto considerar que

(C) obrigatoriedade, conforme costume colonial, dos negros
alforriados de conversão ao catolicismo para a obtenção
da efetiva liberdade.

(A) o endividamento público, a partir de meados dos anos
1960, deve ser atribuído aos investimentos realizados
na prospecção de petróleo, pois os governos ditatoriais
objetivavam a autossuficiência nessa área.

(D) conversão obrigatória dos judeus na Espanha e em Portugal, a partir do final do século XV, o que gerou a deno
minação cristão-novo.
(E) separação entre Estado e Igreja no Brasil, determinada
pelo Governo Provisório da República, comandada por
Deodoro da Fonseca.

(B) durante o governo Geisel, mesmo diante de um contexto
de crise econômica internacional, optou-se pelo endividamento externo para financiar o II Plano Nacional de
Desenvolvimento.

» Questão  59

(C) o progressivo aumento da dívida externa durante a dita
dura foi compensado pelas altas taxas do PIB, que atingiram os seus melhores níveis durante os governos Geisel
e Figueiredo.

Leia um fragmento de memória de um jornalista brasileiro,
escritor, ex-preso político e exilado.
Para mim, que havia sido, no limiar da década [de
1960], um rebelde sem causa concreta, fã de James Dean e
simpatizante da “juventude transviada”, o golpe significou,
de imediato, mais um salto à frente na conscientização da
realidade. Inclusive porque as medidas inaugurais do regime
implantado em 1.º de abril não deixavam margem a dúvidas: contra a reforma agrária no campo, o tabelamento dos
aluguéis nas cidades e a limitação das remessas de lucros ao
exterior, assim como – diante da imposição norte-americana
– pelo rompimento das relações diplomáticas com Cuba.

(D) o governo Médici impôs um modelo econômico baseado
na industrialização dos bens de consumo não duráveis,
objetivando a universalização do consumo nacional,
mas que gerou a dívida externa.
(E) a dívida externa brasileira não trouxe maiores preocupações dos economistas durante a ditadura, porque o
seu crescimento garantiu uma melhora importante na
distribuição das riquezas nacionais.

(Arthur José Poerner, O céu é das elites In Daniel Souza e Gilmar Chaves
(org.), Nossa paixão era inventar um novo tempo)

A partir do fragmento, pode-se identificar, entre outros,
como fatores responsáveis pela ruptura político-institucional
de 1964,
(A) a omissão do governo brasileiro durante a Crise dos
Mísseis de Cuba e a aprovação das Reformas de Base
pelo Congresso Nacional.
(B) os grupos ligados ao latifúndio, ao temor da participação dos setores populares nas questões nacionais e os
interesses das empresas multinacionais.
(C) a repressão do governo Jango contra os militares de
baixa patente, os aumentos salariais excessivos e as
recorrentes greves estudantis.
(D) a decisiva oposição de Juscelino Kubitschek ao governo
Jânio, o acordo econômico com a União Soviética e a
crise do petróleo.
(E) as classes médias preocupadas com a corrupção no
governo Jango, as facilidades para a entrada do capital
estrangeiro no país e o aumento do desemprego.
17
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» Questão  63

geografia

A história da América Latina é a história dos contrastes e
semelhanças, das convergências e divergências. A geografia
do continente também é assim e pode-se destacar que em
boa parte os países latino-americanos se assemelham quanto

» Questão  61
Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente a palavra crise
está presente e associada à economia. Várias reuniões de
lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica e, nelas, a questão ambiental é geralmente tratada
com menor profundidade com que se discutem os problemas
econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso
da crise ambiental é

(A) à fase da transição demográfica em que vivem, pois, de
modo geral, encontram-se no momento inicial que se
caracteriza pela redução da mortalidade infantil.
(B) à urbanização que se caracterizou como um processo
rápido e desordenado, em geral, relacionado à transferência da população do campo para as cidades.

(A) difundir, em escala global, os hábitos de consumo que
estão presentes nos países tradicionalmente desenvolvidos.

(C) à forte participação no comércio internacional, sobretudo
aqueles países que ultrapassaram a fase de exportação
de bens de baixo valor agregado.

(B) controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a chegada dos 8 bilhões de
habitantes previstos para 2015.

(D) ao atual estágio de desenvolvimento socioeconômico
que, desde o início do século XXI, tem se caracterizado
pela estagnação.

(C) desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos susceptíveis ao
esgotamento.
(D) expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação ambiental nos países
pobres.

(E) ao expressivo crescimento dos Estados como gerenciadores da economia, após um período, entre os anos de
1980 e 90, de expansão do neoliberalismo.

(E) promover a desconcentração espacial das populações
que vivem nos vales fluviais onde há forte pressão
sobre os recursos naturais.

»

» Questão  64

Questão  62

Analise o esquema a seguir.

Observe a charge a seguir.
X
Bom dia!
Nós viemos
roubaros empregos
dos franceses...

Muito tarde,
os empregos
já foram
para a Ásia ...

Cenários
Regionalizados

Padrões de Temperatura
e Precipitação Alterados

Efeitos Ambientais
Ciclo
Hidrológico

Produção de
Alimentos

(http://33pensees.voila.net/dessin.html)

Com base na leitura da charge e nos conhecimentos sobre a
conjuntura econômica mundial, pode-se concluir que

Insegurança

Pressões sobre
Serviços e
Mercados

Impactos
na Saúde

Impactos
Socioeconômicos

Migrações

(www.proclira.uevora.pt/modulos/modulo19.pdf)

(A) a revolução técnico-científica tem redefinido o mercado
de trabalho, esvaziando os setores primário e terciário
dos países mais desenvolvidos.

Assinale a alternativa que identifica o processo X desencadeador das situações mostradas no esquema.

(B) o crescimento da interdependência econômica entre os
países tem transformado o mundo do trabalho em uma
aldeia global.

(A) Inversão térmica.

(C) a mundialização do consumo de bens industriais tem
exigido cada vez mais mão de obra qualificada para
atender à demanda mundial.

(C) Redução da camada de ozônio.

(B) Perda da biodiversidade.

(D) Poluição atmosférica.

(D) as migrações internacionais têm representado a introdução de mão de obra jovem em áreas cuja população se
caracteriza pelo envelhecimento.

(E) Mudanças climáticas.

(E) a reorganização do espaço industrial no mundo avança
com o surgimento de novos países emergentes e as crises de desemprego nos velhos países industriais.
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» Questão  65

» Questão  66

Analise o gráfico.

Considere os mapas produzidos a partir de imagens do satélite Meteosat-9.
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(www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/
lspa/lspa_201107comentarios.pdf)

A partir da leitura do gráfico e dos conhecimentos sobre a
dinâmica territorial da agricultura brasileira, é correto afirmar que, no período analisado,
(http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/29/
imagens-de-satelite)

(A) a produtividade agrícola do país apresentou crescimento
significativo.
(B) a maior parte da área cultivada no país destinou-se à
produção de cereais.

Considerando a leitura dos mapas e a análise do contexto
nordestino, assinale a alternativa que identifica o fenômeno
em destaque na região delimitada.

(C) o fraco aumento da área cultivada indicou o esgotamento
da fronteira agrícola.

(A) Comparação entre as áreas de cultivos de grãos de 2011
a 2012.

(D) a instabilidade da produção esteve relacionada aos problemas climáticos.

(B) Crescimento da área irrigada do semiárido nordestino
em 2012.
(C) Amplição da área sertaneja afetada pela seca em 2012.

(E) a região Sudeste é a que apresenta maior área e produção agrícola do país.

(D) Aumento da área destinada à pecuária no interior nordestino em 2012.
(E) Comparação entre a área recoberta de caatinga em 2011
e 2012.

» Questão  67
Leia o texto.
O país conseguiu tirar proveito da globalização, tornando-se
fabricante mundial e expandindo drasticamente sua economia.
Entretanto, com o crescimento de sua riqueza, a nova classe
média agora pede ar e água limpos na medida em que seus
desejos materiais prenunciam problemas para o meio ambiente,
um impulso contraditório que os dirigentes têm dificuldade de
acomodar.
(CEO Exame, abril de 2012. Adaptado)

O texto faz referência
(A) à Rússia.
(B) à África do Sul.
(C) ao México.
(D) à China.
(E) ao Japão.
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» Questão  68

» Questão  70

Leia o texto.

Analise o gráfico para responder à questão.
Grandes regiões

Sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante
de um espelho gigante, estilhaçado em milhões de pedacinhos.
Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, resquícios dos últimos dias de verão, refletiam de forma descontínua os raios de
sol. Vistos do alto, de um helicóptero, os pedaços, já frágeis, ocupavam quilômetros de mar, mas, a cada minuto, ondas engoliam
mais um trecho da cobertura branca. Diante dos nossos olhos,
a geleira que cerca o Polo Norte se desfazia, materializando
números que, no dia 27 de agosto [2012], já haviam acionado o
alarme sobre a situação. Este ano, foi registrado o recorde de derretimento da cobertura de gelo no oceano, desde que as medições
começaram a ser feitas, em 1979.

ESTRUTURA FUNDIÁRIA
Regiões Grande propriedade
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(www.ihu.unisinos.br/noticias/514247-artico-registra-recorde-de-degelo-e-aquece-disputa-internacional)
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(FERREIRA, Graça M. L. Atlas geográfico: espaço mundial. São Paulo:
Moderna, 2010. p. 143)

Considerando as informações do texto e os conhecimentos
sobre a região do Polo Norte, é correto afirmar que o crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma
de suas consequências geopolíticas

A leitura do gráfico permite afirmar que 1

(A) a tentativa de povos nativos da região, como os inuits
(esquimós), de criar um Estado autônomo.

(B) e 2 apresentam a distribuição das propriedades de terra
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, ambas com forte
concentração fundiária.

(A) e 2 correspondem, respectivamente, ao Centro-Oeste e
ao Norte, regiões de ocupação agropecuária mais recente.

(B) o retorno das divergências políticas entre os Estados
Unidos e a Rússia, semelhante à época da Guerra Fria.

(C) identifica a estrutura fundiária do Sul, tradicionalmente
a região com maior avanço tecnológico no setor agropecuário.

(C) a disputa entre as potências econômicas sobre o petróleo
e outros recursos naturais existentes na região.

(D) destaca o predomínio das grandes propriedades no Nordeste, historicamente a região com maiores desigualdades sociais.

(D) a expressiva circulação de navios mercantes chineses
na região, o que tem gerado protestos da Rússia e da
Suécia.

(E) apresenta a distribuição das propriedades no Norte,
região com fraca participação da agricultura familiar
em pequenas propriedades.

(E) a tentativa de criação de um Conselho de segurança do
Ártico, composto pelo G8 mais a China e a Coreia do
Sul.

» Questão  69

» Questão  71

De todo o potencial hidrelétrico brasileiro (258 mil MW de
potência), 30% já foram aproveitados. O maior potencial
disponível está na bacia Amazônica (100 mil MW), do qual
menos de 1% foi aproveitado. A exploração de boa parte do
potencial da bacia tem como fator restritivo

Em setembro de 2012 foi divulgada pelo IBGE a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) referente ao ano
de 2011. Um dos dados revelados mostra a diminuição da
taxa de fecundidade total para níveis abaixo da reposição,
1,7 filhos/mulher. Este fato apresenta várias implicações, dentre as quais,

(A) a grande variação do volume de águas nos leitos dos
principais rios durante os meses de primavera-verão.

(A) o aumento das diferenças socioeconômicas regionais.

(B) a presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica.

(B) a redução do movimento migratório a partir da década
de 2030.

(C) a pouca profundidade dos leitos fluviais, o que impede a
instalação de turbinas e demais equipamentos.

(C) a imediata estabilização da população economicamente
ativa.

(D) o relevo formado por baixos planaltos geologicamente
instáveis que dificultam a construção de barragens.

(D) a redução das diferenças entre as faixas etárias.
(E) a desaceleração do ritmo de crescimento da população.

(E) o baixo desenvolvimento econômico e a fraca integração regional, que desestimulam grandes investimentos.
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» Questão  72

» Questão  74

Estes rios fazem parte da paisagem e do dia a dia do homem
do Nordeste, servindo como fonte de água, áreas de recrea
ção, cultivo de vegetais e criação de animais. O sertanejo
apresenta estratégias de sobrevivência durante os períodos
de estiagem, que são resultado direto de suas percepções
sobre as variações no fluxo de água desses rios. Estes
ambientes fazem parte da cultura do sertanejo sendo citados em sua produção artística por grandes escritores como
Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, José Lins do
Rego e Guimarães Rosa.

A partir de levantamentos demográficos, o órgão da ONU
que estuda a população elaborou as pirâmides etárias que
representam modelos de estrutura demográfica dos continentes.
Observe as pirâmides I, II e III, referentes ao ano de 2010,
apresentadas a seguir.
I
% 100
90

(www.ecodebate.com.br/2012/09/03/reducao-de-apps-compromete-rios-e-biomas-brasileiros-entrevista-com-o-biologo-elvio-sergio-medeiros)
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O texto faz referência a dois elementos naturais de grande
importância na região Nordeste. São eles os rios
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(A) efêmeros e a paisagem de colinas.
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(B) cársticos e a paisagem de chapadas.
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(C) intermitentes e a paisagem de caatingas.

5%
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II

(D) de talvegue e a paisagem de cerrados.
% 100

(E) temporários e a paisagem de terras baixas.
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» Questão  73

70
60

Considere o texto.

50
40

A extensão da bacia hidrográfica favoreceu penetrações muito
grandes e é provável que a colonização portuguesa que rompeu a
linha de Tordesilhas pôde penetrar pelo rio principal impedindo a
penetração dos colonizadores espanhóis que vinham pelo norte,
sudoeste etc. Paradoxalmente, a drenagem foi fundamental como
alongado eixo de penetração dos portugueses e isto resultou em
grandes conflitos com os habitantes indígenas regionais, o que
representou uma história bastante trágica.
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(www.iea.usp.br/iea/boletim/entrevistaazizabsaber.pdf)
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(http://esa.un.org/wpp/population-pyramids/
population-pyramids_percentage.htm)

(E) do Tocantins-Araguaia.

Considerando a dinâmica demográfica predominante em
cada continente, pode-se afirmar que a pirâmide
(A) I é representativa da explosão demográfica observada
nas décadas de 1960/80 na América Latina.
(B) II é característica da Ásia, onde o crescimento demográfico é garantido pelos imigrantes.
(C) II é típica da Europa, que reduziu a natalidade a partir
das últimas décadas do século XX.
(D) III é característica da África, onde a transição demográfica encontra-se nas fases iniciais.
(E) III é típica da Oceania, onde os grupos humanos apresentam elevada taxa de fecundidade.
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» Questão  75
Analise o mapa a seguir.
Brasil: Probabilidade de trabalho escravo

Média geral
42,04
9,53
4,04
0,00

Presença de escravos
– 88
– 47
– 6

(http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/05/
Atlas-do-Trabalho-Escravo.pdf)

Pesquisas realizadas para a elaboração de um Atlas do trabalho escravo no Brasil traçaram um perfil típico do escravo
brasileiro do século XXI: ele é um migrante maranhense, do
norte de Tocantins ou do oeste do Piauí, de sexo masculino
e analfabeto funcional.
Analisando o mapa, observa-se a maior concentração de
escravos em áreas onde ocorrem predominantemente atividades como:
(A) extrativismo vegetal da seringueira, pecuária semiexten
siva e cultivos de grãos destinados à exportação.
(B) desmatamento, queima de madeira para a fabricação do
carvão vegetal e formação de pastagens.
(C) garimpos de ouro e de cassiterita, pecuária extensiva e
construção civil nas áreas de novos municípios.
(D) obras de infraestrutura, como rodovias, extrativismo
mineral e cultivos de grãos.
(E) construção de barragens, exploração ilegal de madeira e
extrativismo da carnaúba.
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