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MATEMÁTICA

01.	 Sejam dois números reais positivos tais que a diferença, a 
soma e o produto deles são proporcionais, respectivamente, 
a 1, 7 e 24. O produto desses números é

(A) 6.

(B) 12.

(C) 24.

(D) 48.

(E) 96.

02.	Um fazendeiro comprou 749 cabeças de gado. Meses depois, 
ele vendeu 700 dessas cabeças pelo mesmo valor pago pelas 
749. Cada uma das 49 cabeças restantes foi vendida, meses 
depois, pelo mesmo preço, por cabeça, da venda anterior das 
700 cabeças. Tomando como base o custo da compra inicial, 
na situação final o fazendeiro teve um ganho percentual de

(A) 6,50%.

(B) 6,75%.

(C) 7,00%.

(D) 7,50%.

(E) 8,00%.

03.	Uma urna contém n bolas, algumas vermelhas e outras pretas. 
Na retirada das primeiras 50 bolas, 49 delas eram vermelhas. 
Nas novas retiradas, após as 50 primeiras, 7 em cada 8 bolas 
eram vermelhas. Se, ao término da retirada de todas as bolas, 
90% ou mais das bolas retiradas eram vermelhas, o maior 
valor possível para n é

(A) 225.

(B) 210.

(C) 200.

(D) 180.

(E) 175.

04.	 Em um mesmo plano estão contidos um quadrado de 9 cm 
de lado e um círculo de 6 cm de raio, com centro em um dos 
vértices do quadrado. A área da região do quadrado não inter-
ceptada pelo círculo, em cm², é igual a

(A) 9 (9 – π).

(B) 9 (4π – 9).

(C) 9 (9 – 2π).

(D) 3 (9 – 2π).

(E) 6 (3π – 9).

05.	 Para cada par ordenado de números reais (a, b), com a ≠ b,

definimos a operação  da seguinte forma: ab = 
ba

ba

�
� .

O valor de [(12)3]4 é

(A) –4.

(B) –1.

(C) 0.

(D) 
2

1 .

(E) 
4

3 .

06.	A média aritmética de 20 números reais é 30, e a média aritmé-
tica de 30 outros números reais é 20. A média aritmética desses 
50 números é

(A) 27.

(B) 26.

(C) 25.

(D) 24.

(E) 23.

07.	A, B e C são quadrados congruentes de lado igual a 1 em um 
mesmo plano. Na situação inicial, os três quadrados estão 
dispostos de forma que dois adjacentes possuem um lado em 
comum e outro sobre a reta r. Na situação final, os quadrados 
A e C permanecem na mesma posição inicial, e o quadrado 
B é reposicionado, conforme indica a figura.

BA C

r
B

A C

r

30o

situação inicial

situação final

A menor distância da reta r a um vértice do quadrado B é

(A) 
4

32 � .

(B) 
4

33 � .

(C) 
4

34 � .

(D) 
2

33 � .

(E) 
2

34 � .
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08.	A ,  B  e  C  s ã o  i n t e i r o s  p o s i t i v o s ,  t a i s  q u e
A·log2005 + B·log200 2 = C. Em tais condições, A + B + C é 
igual a
(A) 0.
(B) C.
(C) 2C.
(D) 4C.
(E) 6C.

09.	Adote para esta questão a seguinte definição de triângulo 
isósceles: triângulo com apenas dois lados congruentes.
Dados os pontos A e B de um plano, o lugar geométrico de 
todos os pontos C desse plano tais, que ABC seja um triângulo 
isósceles, é melhor representado pela figura

(A) A B

(B) A B

(C) A B

(D)         
A B

(E)         
A B

R A S C U N H O
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10.	 Sejam A e B as raízes da equação x² – mx + 2 = 0. Se A + 
B

1

e B + 
A

1  são raízes da equação x² – px + q = 0, então q é igual a

(A) 
2

9 .

(B) 4.

(C) 
2

7 .

(D) 
2

5 .

(E) 2.

11.	 Admita que o couro cabeludo de uma mulher normal adul-
ta tenha aproximadamente 4 fios de cabelo por milímetro 
quadrado. Das aproximações a seguir, acerca da ordem de 
grandeza do total de fios de cabelo da cabeça dessa mulher, a 
mais plausível é

(A) 105.

(B) 1010.

(C) 1015.

(D) 1020.

(E) 1025.

12.	Ana sorteia, aleatoriamente, dois números distintos do conjun-
to {1, 2, 3, 4, 5}, e Pedro sorteia, aleatoriamente, um número 
do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. A probabilidade de 
que o número sorteado por Pedro seja maior do que a soma 
dos dois números sorteados por Ana é igual a

(A) 25%.

(B) 40%.

(C) 45%.

(D) 50%.

(E) 60%.

13.	 Uma malha quadrada 5x5 contém 1 quadrado preto e 24 qua-
drados brancos, todos idênticos, conforme indica a figura.

De todas as malhas quadradas de tamanhos 1x1 até 5x5 que 
podem ser formadas a partir da malha anterior, o total das que 
contêm o quadrado preto é

(A) 12.

(B) 13.

(C) 15.

(D) 17.

(E) 19.

14.	Dado um triângulo de vértices (0, 12), (0, 0) e (5, 0) no plano 
cartesiano ortogonal, a distância entre os centros das circun-
ferências inscrita e circunscrita a esse triângulo é

(A) 
2

53 .

(B) 
2

7 .

(C) 15 .

(D) 
2

65 .

(E) 
2

9 .



6FGVS1001/1.ºCaderno-manhã

15.	A representação gráfica do conjunto solução de 
(x2 – 2x – 3) (–2y – 8) ≥ 0 no plano cartesiano ortogonal é 
melhor representada por

(A) 0 3–1

–4

x

y

(B) 0 3–1

–4

x

y

(C) 0 3–1

–4

x

y

(D) 0 3–1

–4

x

y

(E) 0 3–1

–4

x

y

R A S C U N H O
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16.	A tabela indica a frequência de distribuição das correspondên-
cias, por apartamento, entregues em um edifício na segunda-
feira.

Número de 
correspoNdêNcias

QuaNtidade de 
apartameNtos

0 4

1 6

3 5

4 6

5 1

6 2

7 1

A mediana dos dados apresentados supera a média de corres-
pondências por apartamento em

(A) 0,20.

(B) 0,24.

(C) 0,36.

(D) 0,72.

(E) 1,24.

17.	 Se três das raízes da equação polinomial x4 + mx2 + nx + p = 0 
na incógnita x são 1, 2 e 3, então, m + p é igual a

(A) 35.

(B) 24.

(C) –12.

(D) –61.

(E) –63.

18.	Um trabalhador aposentado recebe previdência privada anual 
proporcional ao quadrado do número de anos que trabalhou, 
sendo k a constante de proporcionalidade. Se ele tivesse 
trabalhado A anos a mais, antes de se aposentar, sua previ-
dência anual seria P reais maior do que é hoje. Se ele tivesse 
trabalhado B anos a mais, antes de se aposentar (A > B), 
sua previdência anual seria Q reais maior do que é hoje. Sen-
do y o valor anual recebido hoje por esse trabalhador, e x o 
número de anos trabalhados por ele antes de se aposentar, k 
pode ser obtido através da resolução do sistema de equações, 
nas incógnitas x e y, dado por

(A) 

�
�
�

��
�

�

���
���

�

QBkxy

PAkxy

kxy

2

2

2

(B) 

�
�
�

��
�

�

���
���

�

QBkxy

PAkxy

kxy

2

2

2

(C) 

�
�
�

��
�

�

���
���

�

22

22

2

BkxQy

AkxPy

kxy

(D) 

�
�
�

��
�

�

���
���

�

BkxQy

AkxPy

kxy

2

2

2

(E) 

�
�
�

��
�

�

���
���

�

2

2

2

)Bx(kQy

)Ax(kPy

kxy

19.	Na figura, a corda EF  é perpendicular à corda BC , sendo M o
ponto médio de BC . Entre B e C toma-se U, sendo que o 
prolongamento de EU  intercepta a circunferência em A. Em 
tais condições, para qualquer U distinto de M, o triângulo 
EUM é semelhante ao triângulo

(A) EFC.

(B) AUB.

(C) FUM.

(D) FCM.

(E) EFA.
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20.	 Seja i a unidade imaginária. Se n é um inteiro positivo tal que 
i(1 + 2 + 3 + 4 + 5 +…+ n) = 1, então é correto afirmar que o produto
n(n + 1) é, necessariamente, um

(A) múltiplo positivo de 12.

(B) múltiplo positivo de 8.

(C) divisor de 2n.

(D) divisor de 22n + 1.

(E) quadrado perfeito.

21.	O gráfico indica uma senoide, sendo P e Q dois de seus in-
terceptos com o eixo x.

y

1

0

–1

–2

–3

–1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 �

32��

x

P Q

2�

Em tais condições, a distância entre P e Q é

(A) 
3

4� .

(B) 
2

3� .

(C) 
3

5� .

(D) �2 .

(E) 
4

9� .

22.	Os centros das faces de um cubo de lado igual a 1 m são 
unidos formando um octaedro regular. O volume ocupado 
pelo cubo, em m3, e não ocupado pelo octaedro, é igual a

(A) 
8

7 .

(B) 
6

5 .

(C) 
4

3 .

(D) 
3

2 .

(E) 
2

1 .

R A S C U N H O
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23.	Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniforme 
a 20 mm/s. Mantendo-se constante essa velocidade, ela 
percorrerá 1 km em

(A) 6·103 minutos.

(B) 8·103 minutos.

(C) 5·104 segundos.

(D) 5·105 segundos.

(E) 5·106 segundos.

24.	 Seja f:IR*  IR dada por 

x

1x
1

x
)x(f ��

� . A representação

gráfica de f no plano cartesiano ortogonal é

(A) 

0

y

x
45

o
45

o

(B) 

0

y

x
45

o

(C) 

0 1

1

y

x
45

o

(D) 

(E) 

25.	Na figura, ABCD e BFDE são losangos semelhantes, em um 
mesmo plano, sendo que a área de ABCD é 24, e a = 60º.

F

E

B

D
C

A

�

A área do losango BFDE é

(A) 6.

(B) 34 .

(C) 8.

(D) 9.

(E) 36 .

26.	 Em problemas de capitalização composta, frequentemente 
precisamos calcular o valor de (1 + i)t, sendo conhecidos a 
taxa de juro i, e o prazo da aplicação t. 

Observe a representação gráfica da função f(i) = (1 + i)t, no 
intervalo [0,02; 0,03], para um certo valor fixado de t.

Sem o uso de calculadoras ou tábuas financeiras, é possível 
aproximar f(i) para valores de i entre 0,02 (2%) e 0,03 (3%) 
pelo método chamado de interpolação linear, que consiste em 
calcular f(i) usando a função cujo gráfico é a reta que passa 
por (0,02; f(0,02)) e (0,03; f(0,03)).
Calculando uma aproximação de f(i) por interpolação linear, 
sobre a função descrita no gráfico, para a taxa de juro de 
2,37%, obtém-se 

(A) 1,0898.

(B) 1,0924.

(C) 1,0948.

(D) 1,1008.

(E) 1,1022.

27.	O menor valor do inteiro positivo n, de forma que n300 > 3500, 
é

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 244.

(E) 343.



10FGVS1001/1.ºCaderno-manhã

28.	No triângulo retângulo ABC, retângulo em C, tem-se que
AB = 33 . Sendo P um ponto de AB tal que PC = 2 e AB 

perpendicular a PC , a maior medida possível de PB é igual a

(A) 
2

1133 � .

(B) 113 � .

(C) 
2

)53(3 � .

(D) 
2

)73(3 � .

(E) 
2

)113(3 � .

29.	 Sendo M uma matriz, M–1 sua inversa, MT sua transposta, 
D o determinante de M, e P o determinante de MT, é correto 
afirmar que, necessariamente,

(A) D = P.

(B) M pode não ser uma matriz quadrada.

(C) M–1 e MT podem não ser de mesma ordem.

(D) M possui ao menos duas filas paralelas linearmente 
dependentes.

(E) o determinante de M·M–1 é igual ao produto de P por D.

30.	O padrão numérico apresentado chama-se triângulo de Pascal.

Linha 1   1
Linha 2   1 1
Linha 3   1 2  1
Linha 4   1 3  3  1
Linha 5   1 4  6  4 1
Linha 6   1 5 10 10 5 1
                           

Seja P o total de números nas primeiras n linhas do triângulo 
de Pascal que não são iguais a 1 (mas que possam se repe-
tir), e Q o total de números 1 nas n primeiras linhas. Nessas

condições, 
Q

P  é igual a

(A) 
)2n(2

2n3n
2

�
�� .

(B) 
1n2

2n3n
2

�
�� .

(C) 
)1n2(2

2n3n
2

�
�� .

(D) 
2n4

2n2n
2

�
�� .

(E) 
1n2

2n2n
2

�
�� .

R A S C U N H O
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BIOLOGIA

31.	Os vegetais e alguns micro-organismos captam energia pro-
veniente do sol, convertendo-a numa forma disponível para 
os demais organismos de um ecossistema.

Este processo é resultado da captação de luz

(A) visível e sua transformação em energia mecânica.

(B) visível e sua transformação em energia química. 

(C) ultravioleta e sua transformação em energia mecânica. 

(D) infravermelha e sua transformação em energia mecânica.

(E) infravermelha e sua transformação em energia térmica.

32.	A teoria da evolução foi formulada por vários pesquisadores 
durante anos de estudos, tomando como essência as noções 
de Darwin sobre a seleção natural e incorporando noções de 
genética. Segundo essa teoria, afirmou-se que:
 I. A teoria sintética considera a população como unidade 

evolutiva.
 II. A enorme diversidade de fenótipos em uma população é 

indicadora da variabilidade dessa população.
 III. Um fator que determina alteração na frequência dos genes 

de uma população é a mutação.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

33.	O aquecimento global é resultado, em parte, do lançamento 
excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera, originados 
principalmente da queima de combustíveis fósseis, como 
petróleo e carvão. Sobre este assunto, pode-se afirmar que  

(A) o efeito estufa é um fenômeno de origem antrópica e 
necessário para a manutenção da vida na Terra.

(B) alguns gases atmosféricos absorvem parte das radiações 
ultravioletas  emitidas pela superfície terrestre, retendo-as 
e aquecendo mais o planeta. 

(C) o aumento na concentração de gases que promovem o 
efeito estufa tem contribuído para elevar a temperatura 
do planeta, fenômeno chamado de mudança climática. 

(D) a queima de combustíveis fósseis tem contribuído para 
a destruição da camada de ozônio, expondo a superfície 
terrestre à elevada incidência de raios ultravioletas, au-
mentando a temperatura global.

(E) os efeitos dos principais gases estufas, como o NO2, CO2  
e CH4, podem ser minimizados com o reflorestamento, 
pois estes gases são retirados da atmosfera por meio dos 
estômatos presentes, principalmente, nas folhas.

34.	A taxonomia fornece meios para esclarecer a evolução dos or-
ganismos, assim como suas inter-relações. Novos organismos 
são descobertos com frequência e a função dos taxonomistas é 
classificá-los de forma que reflitam as relações filogenéticas.  
A principal missão do taxonomista é conhecer a variabilidade 
e separá-la em intra e interpopulacional.

Sabendo-se que as características morfológicas têm auxiliado 
os taxonomistas na classificação dos seres vivos, pode-se 
afirmar que

(A) a morfologia de uma célula é suficiente para esclarecer 
suas relações filogenéticas.

(B) as características morfológicas são úteis na identificação 
de organismos como bactérias, por exemplo, diferencian-
do estruturas como endósporos ou flagelos.

(C) os organismos macro ou microscópicos são morfologica-
mente diversificados, portanto, os critérios morfológicos 
não criam dúvidas na separação dos mesmos.

(D) desde os tempos de Aristóteles, a classificação dos 
organismos vivos é baseada apenas em características 
morfológicas evidentes.

(E) a morfologia é, ainda, a melhor ferramenta disponível 
visando a classificação, uma vez que a biologia molecular 
e a genética têm se mostrado inconclusivas, devido à 
grande variabilidade genética das espécies.

35.	Assim como algumas espécies formam um gênero, gêneros 
relacionados formam uma família, e assim por diante. Por-
tanto, na hierarquia taxonômica é correto afirmar que

(A) as classes são agrupadas em filos.

(B) os domínios são agrupados em reinos.

(C) os reinos são agrupados em domínios.

(D) as espécies são agrupadas em subespécies.

(E) os gêneros são agrupados em classes.

36.	A nomenclatura científica não usa nomes comuns, pois, muitas 
vezes, o mesmo nome é utilizado para muitos organismos 
diferentes em locais distintos. Saber o nome científico de um 
organismo é importante, porque:

(A) no caso de organismos patogênicos, um tratamento correto 
poderá ser aplicado.

(B) as regras de nomeação não podem confundir os profis-
sionais da área que não falam a língua inglesa.

(C) anualmente os taxonomistas precisam atualizar os nomes 
dos gêneros em códigos internacionais de identificação.

(D) no caso de uso biotecnológico, o organismo deverá mudar 
o nome científico de acordo com o país onde está sendo 
utilizado.

(E) as plantas e os animais, classificados no mesmo reino, 
servirão para estabelecer a sucessão biológica em áreas 
desérticas.
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37.	 Com relação aos tecidos vegetais, pode-se afirmar que

(A) o parênquima é formado por células mortas, portadoras de 
parede secundária, e ocorre em todos os órgãos vegetais.

(B) o colênquima origina-se da protoderme dos meristemas 
apicais.

(C) o esclerênquima é formado por células vivas, cujas pa-
redes primárias são espessadas por suberina. 

(D) a epiderme é um tecido de revestimento formado por cé-
lulas vivas e portadoras de paredes primárias, cuja função 
é proteger o vegetal contra a perda excessiva de água.

(E) a periderme é um tecido que aparece em vegetais que 
apresentam crescimento secundário e origina-se por 
mitoses do meristema secundário, chamado câmbio 
interfascicular.

38.	Grande parcela da população brasileira urbana e rural não 
possui rede para tratamento de seus esgotos, o que possibilita 
a contaminação da água, do solo e de alimentos com  diversos 
organismos, que podem causar doenças como

(A) diarreias, cólera, febre tifoide e verminoses.

(B) diarreias, febre amarela, dengue e diabetes mellitus.

(C) gripe, dengue, febre maculosa e AIDS.

(D) hepatite C, dengue, teníase e elefantíase.

(E) febre tifoide, leptospirose, AIDS e varíola.

39.	A ingestão de nutrientes essenciais em quantidades adequadas 
é indispensável para o funcionamento regular do organismo. 
Dessa forma, carboidratos, proteínas, sais minerais, lipídeos 
e vitaminas constituem a base de uma dieta alimentar equili-
brada. Considerando sua função principal, esses compostos 
são classificados, respectivamente, em

(A) energéticos, estruturais, reguladores, energéticos e regu-
ladoras.

(B) energéticos, reguladoras, energéticos, estruturais e estru-
turais.

(C) energéticos, energéticas, reguladores, reguladores e 
energéticas.

(D) estruturais, energéticas, estruturais, reguladores e estru-
turais.

(E) estruturais, estruturais, energéticos, reguladores e regu-
ladoras.

R A S C U N H O
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40.	A malária é endêmica em algumas regiões brasileiras, como 
a Amazônica, e provoca grandes problemas econômicos e 
sociais.

O micro-organismo e o vetor dessa moléstia são, respecti-
vamente, um

(A) protozoário flagelado e um inseto do gênero Anopheles.

(B) protozoário do gênero Leptospira e o mosquito corcundinha.

(C) fungo e o mosquito-prego, que pertence ao gênero 
Anopheles.

(D) protozoário esporozoário e um inseto conhecido como 
mosquito-prego.

(E) vírus e um inseto do gênero Phlebotomus, conhecido 
como mosquito-palha.

41.	No milho, a cor púrpura dos grãos (A) é dominante em relação 
à amarela (a) e grãos cheios (B) são dominantes em relação 
aos murchos (b). Essas duas características são controladas 
por genes que se distribuem independentemente. Após o 
cruzamento entre indivíduos heterozigotos para ambos os 
caracteres, a proporção esperada de descendentes com o 
fenótipo de grãos amarelos e cheios é

(A) 1/4.

(B) 9/16.

(C) 3/16.

(D) 5/4.

(E) 1/16.

42.	Um cromossomo funcional eucariótico pode ser dividido em 
três regiões essenciais: a região do centrômero, a região do 
telômero e as regiões que apresentam as origens da replica-
ção. Em relação ao centrômero, pode-se dizer que sua função 
principal é

(A) sintetizar códons de RNA a partir de códons de iniciação 
do DNA.

(B) ligar-se às fibras do fuso e movimentar de forma ade-
quada os cromossomos.

(C) impedir a descondensação cromossômica durante o 
processo de divisão celular.

(D) estabilizar as histonas, permitindo a manutenção da 
condensação cromossômica.

(E) estabilizar as pontas dos cromossomos, impedindo seu 
encurtamento a cada divisão.

43.	As mutações desempenham um papel ambíguo para a vida. 
São, ao mesmo tempo, responsáveis pela variação existente 
entre os organismos e são, também, a causa de muitos dis-
túrbios e doenças, como, por exemplo, o câncer. Entre os 
tipos de mutações existentes, sabe-se que a mutação gênica 
é caracterizada como sendo uma

(A) pequena alteração na sequência dos nucleotídeos do 
DNA, envolvendo um gene.

(B) alteração na ploidia da célula, gerando uma aneuploidia, 
mas raramente uma euploidia.

(C) mudança na estrutura dos cromossomos, que pode ser 
uma translocação ou inversão.

(D) pequena alteração envolvendo poucos cromossomos de 
uma célula germinativa.

(E) alteração nos genes encontrados exclusivamente nas 
células germinativas.

44.	 A respeito dos processos de sínteses de DNA, RNA e proteínas, 
pode-se afirmar que 

(A) a transcrição é um processo fundamental para a produção 
de uma proteína e ocorre nos ribossomos.

(B) a síntese de proteínas pode ser chamada, também, de 
transcrição, e todo processo ocorre no hialoplasma.

(C) uma das diferenças entre a replicação e a transcrição é 
que apenas no primeiro processo todo genoma é copiado.

(D) todos os tipos de RNAs envolvidos na síntese de proteínas 
são os RNAs ribossomais e os RNAs mensageiros.

(E) na replicação, o DNA sintetizado é formado por duas 
cadeias iguais, unidas por pontes de hidrogênio.

45.	As bactérias são células procarióticas, constituindo os menores 
seres vivos e os mais simples do ponto de vista morfológico. 
A limitação do tamanho provavelmente deve-se à inexistência 
de compartimentos intracelulares separados por membranas. 
Nas células eucarióticas, um elaborado sistema de membranas 
forma compartimentos funcionais, que facilitam o fluxo e a 
concentração de moléculas e íons, enquanto nas procarióticas 
as substâncias ficam dispersas no citoplasma.

Levando-se em conta a organização das células procarióticas 
e eucarióticas, pode-se afirmar que

(A) nas células procarióticas podem ocorrer variabilidade gené-
tica por crossing-over e segregação independente durante a 
meiose.

(B) o transporte de substâncias do meio extracelular para o inte-
rior das células procarióticas ocorre somente por endocitose 
do tipo fagocitose.

(C) nas células procarióticas ocorre apenas mitose e inicia-se 
com a formação das fibras do fuso, já nas eucarióticas pode 
ocorrer tanto meiose como mitose.

(D) o material genético das células procarióticas está em contato 
com o nucléolo.

(E) o material genético das células procarióticas é bifilamentar 
e não apresenta extremidades livres.
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HISTóRIA

46.	Os historiadores consideram a invenção da escrita um aconte-
cimento da maior importância. Segundo uma visão tradicional, 
o seu surgimento assinala a passagem da Pré-História para a 
História propriamente dita. (...)
(...) A escrita é utilizada como critério para distinguir a 
História da Pré-História, sem que isso implique um juízo de 
valor; o domínio da escrita não torna as sociedades históri-
cas necessariamente superiores às pré-históricas. A escrita 
deve, isso sim, ser vista como manifestação de uma profunda 
transformação das sociedades humanas.

(Luiz Koshiba. História: origens, estruturas e processos, 2000.)

Dentre as transformações ocorridas nas sociedades humanas, 
a invenção da escrita pode ser associada

(A) à criação das primeiras organizações sociais, fundamen-
tadas na experiência da economia solidária.

(B) a uma organização marcada pelas desigualdades sociais, 
com a concentração da riqueza e a existência do poder.

(C) ao desenvolvimento das religiões primitivas, que ligavam 
as divindades com os fenômenos naturais, como a chuva 
e o sol.

(D) ao início da utilização sistemática do fogo, o que permi-
tiu aos homens a invenção de instrumentos capazes de 
registrar a escrita.

(E) à construção de comunidades igualitárias, caracterizadas 
por rituais cíclicos de distribuição dos bens.

47.	Quando o tráfico atlântico de escravos começou a dizimar 
o Kongo, reinava nesta nação um ManiKongo chamado 
Nzinga Mbemba Affonso, que subira ao trono em 1506 e 
nele se manteve, com o nome de Affonso I, durante cerca 
de quarenta anos. A vida de Affonso abarcou um período 
crucial. Quando ele nasceu, ninguém ali sabia da existência 
dos europeus. Quando ele morreu, todo o seu reino perigava, 
ameaçado pela febre da venda de escravos que eles haviam 
provocado.

(Adam Hochschild. O fantasma do rei Leopoldo, 1999. Adaptado.)

No reino do Kongo, assim como na África Atlântica em geral, 
antes da chegada dos portugueses,

(A) havia numerosas comunidades agrícolas, baseadas no 
igualitarismo de tradição islâmica e dos povos do deserto.

(B) preponderava, essencialmente, a agroexportação, baseada 
nas relações servis de produção e direcionada para o norte 
do continente.

(C) predominava o trabalho livre no campo e na cidade, 
excetuando-se os trabalhadores estrangeiros, sempre 
escravos.

(D) existia a escravidão, como a de linhagem, parentesco 
ou outras formas, mas não fazia parte de um sistema 
mercantil.

(E) praticava-se principalmente a servidão voluntária, na 
qual os homens buscavam proteção junto aos senhores 
de terra.

48.	Os dados do quadro representam uma prática criada na Europa 
do século XI.

1º aNo 2º aNo 3º aNo

campo i trigo cevada em repouso
campo ii cevada em repouso trigo
campo iii em repouso trigo cevada

(Leo Huberman. História da riqueza do homem. Adaptado.)

Sobre esse contexto, é correto afirmar que
(A) a estratégia da alternância agrícola revelou um retrocesso 

técnico sem precedentes, gerando desgaste na terra e a 
decorrente inviabilidade de algumas culturas.

(B) a ordem econômica no mundo medieval teve como carac-
terística central o constante atraso tecnológico, que levou 
ao fim do feudalismo no século X.

(C) a economia feudal permitiu importantes inovações técni-
cas, tais como a rotação de terras, que contribuíram para 
desenvolver a atividade agrícola.

(D) o feudalismo produziu uma sociedade em direção ao 
igualitarismo, pois esse processo técnico demonstrava 
que os avanços eram raros e de pouco impacto.

(E) essa técnica foi uma imposição do clero católico, que 
considerava a alternância de produção agrícola como 
um desígnio divino.

49.	 John Wycliff (1320-1384) propunha o retorno a uma Igreja 
pura, pobre, defensora de uma economia coletiva. O inglês 
Wycliff era contra as propriedades da Igreja, o que também 
desagradava à burguesia nascente, defensora exatamente 
da propriedade. Suas ideias reformistas alimentaram as 
Insurreições Camponesas de 1381, das quais participou 
pessoalmente. Foi excomungado em 1382.
As críticas de Wycliff deixaram marcas em seus discípulos, 
sobretudo porque ele era contra as indulgências (...) Mas 
ele era também contra os sacramentos, contra os santos e 
propunha ainda uma reforma dos costumes políticos (...)
Adepto de Wycliff, o tcheco Jan Hus (1369-1415) atacou, em 
1402, o clero católico, denunciando-o como um conjunto de 
“príncipes” não-espirituais, verdadeiros potentados terres-
tres. (...) Considerado herético, foi condenado à morte na 
fogueira (1415).

(Carlos Guilherme Mota. História moderna e contemporânea, 1989.)

Diferente de John Wycliff e Jan Hus, Martinho Lutero não 
teve o mesmo destino trágico, ainda que fizesse críticas pró-
ximas aos heréticos dos séculos anteriores. Essa condição de 
Lutero deveu-se
(A) à proteção que recebeu de uma parte dos príncipes alemães, 

que queriam os bens da Igreja, e das condições particulares 
da Alemanha ainda não unificada, onde os camponeses 
questionavam os tributos e as obrigações servis.

(B) à radical ligação com os setores marginalizados da so-
ciedade alemã, como os camponeses e os trabalhadores 
das cidades, desvinculados das corporações de ofício e 
independentes dos senhores urbanos.

(C) à sua capacidade em conciliar a rigidez dos dogmas do 
cristianismo medieval com um mundo em eterna muta-
ção, associando o teocentrismo aos modelos de ciência 
moderna.

(D) ao reconhecimento que fez dos hereges medievais, como 
críticos ingênuos e ineficazes na questão do poder polí-
tico do alto clero romano, em especial o papa.

(E) à sua aceitação pela nobreza alemã, devido à proposta de 
separação entre as coisas do Estado e as coisas da religião, 
que interessava especialmente a essa camada social.
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50.	 Sobre a colonização europeia na América, leia as assertivas.

 I. As colônias de exploração, típicas da colonização ibérica 
na América, apresentavam traços comuns: o emprego do 
trabalho compulsório, associado aos interesses mercantis.

 II. A exploração colonial espanhola organizou-se por meio 
do sistema de porto único.

 III. Na América espanhola, em geral, ocorreu a exploração 
do trabalho forçado dos povos indígenas, por meio da 
encomienda, mita e cuatequil.

 IV. A retomada da política ultramarina e colonial francesa na 
Nova França, atual Canadá, no início do século XVII, foi 
possível com o fim das guerras entre católicos e hugue-
notes.

 V. No século XVII, um pequeno número de povoadores 
ingleses puritanos, perseguidos por questões religiosas, 
fundou a colônia de povoamento de Massachusetts, na 
América do Norte.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e V, apenas.

(B) I, III e V, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) III, IV e V, apenas.

(E) I, II, III, IV e V.

51.	 Ele virou um herói nacional, antecessor de Tiradentes e coisas 
do tipo. [Ele] foi enforcado realmente, punido pela Coroa 
porque prendeu o governador e o mandou de volta para a 
metrópole. Mas quais eram suas reivindicações? Primeiro, 
reivindicava que a Coroa chamasse os jesuítas de volta para 
Portugal, porque eles atrapalhavam o uso dos índios, impe-
dindo sua escravização. Segundo, como não se tinha índios 
para trabalhar, tinha-se que comprar escravos africanos. 
Mas só se podia comprar da Companhia de Comércio, que 
colocava o preço nas nuvens. Logo, as grandes reivindicações 
desse herói eram o direito de escravizar índios e de comprar 
africanos a preço baixo.
(Fernando Novaes. Tendência e debate, n.o 4, abril, maio e junho de 2000.

Apud Luiz Koshiba e Denise Manzi Frayze Pereira. História do Brasil
no contexto da história ocidental, 2003.)

A rebelião analisada ocorreu no contexto

(A) do reforço das restrições mercantilistas, decorrente das 
frágeis condições do Império português após a Restau-
ração de 1640.

(B) das Reformas Pombalinas, na segunda metade do século 
XVIII, que impuseram ao Brasil uma série de mecanis-
mos opressores.

(C) das primeiras descobertas de ouro em Minas Gerais, que 
geraram relações tensas entre os paulistas e os emboabas 
ou forasteiros.

(D) da transição das capitanias hereditárias à organização do 
governo-geral, no século XVI, que trouxe grande prejuízo 
aos senhores de terra.

(E) da exploração dos bandeirantes paulistas em terras à 
oeste de Minas Gerais, como Goiás e Mato Grosso, a 
partir de 1720.

52.	 Na verdade, não basta apenas sugerir que o “impulso inicial 
em direção à industrialização possa brotar tanto no exterior, 
quanto no interior de uma mesma economia”. Sob as con-
dições do desenvolvimento capitalista, antes da revolução 
industrial, é mais provável que o impulso provenha do exte-
rior. Por essa razão, está cada vez mais claro que as origens 
da revolução industrial da Grã-Bretanha não podem ser 
estudadas exclusivamente em termos da história britânica.

(Eric Hobsbawm. As origens da revolução industrial.
Apud Adhemar Marques et alli.

História contemporânea através dos textos, 2008.)

Considerando o texto, é correto afirmar que

(A) a acumulação primitiva do capital, que permitiu o pio-
neirismo inglês na revolução industrial, foi gerada pela 
exploração do comércio colonial de algodão no interior 
da África subsaariana.

(B) a revolução industrial do século XVIII só foi possível 
em virtude da transferência de conhecimento tecnológico 
entre a Grã-Bretanha e as demais nações europeias, em 
especial a França e a Espanha.

(C) a exploração do nascente mercado asiático e africano 
de manufaturas e produtos naturais exóticos foi conse-
quência do frágil mercado interno inglês, limitado por 
resquícios feudais.

(D) as regiões coloniais da América, exploradas por meio da 
escravidão, se constituíram em espaços importantes para 
acumulação de capital, o que explica o êxito da revolução 
industrial britânica.

(E) a conservadora nobreza inglesa, avessa aos negócios com 
a propriedade da terra, obrigou a burguesia da Inglaterra 
a intensificar os laços comerciais com a nobreza francesa.

53.	 A luta pela independência na América espanhola implicou 
uma passagem de todo poder político àqueles que já possuíam 
a maior parte do poder econômico.

(Leon Pomer. As Independências na América Latina, 1981.)

A partir do fragmento, é correto afirmar que o processo de 
independência da América espanhola

(A) decorreu de uma série de contradições políticas e so-
ciais, como a questão do espaço social a ser ocupado 
pelos povos indígenas e os negros, e não teve qualquer 
influência decisiva da conjuntura europeia do início do 
século XVIII.

(B) foi produto de uma longa negociação entre os in-
teresses absolutistas espanhóis, sob o comando do 
rei Fernando VII, e as classes médias espalhadas pelos 
vice-reinos, que possibilitou a ruptura dos vínculos 
políticos sem a quebra dos econômicos.

(C) contou com o importante apoio das forças diplomáticas 
e militares portuguesas, interessadas no rompimento dos 
vínculos coloniais entre a Espanha e a América, com o 
objetivo maior de atender aos anseios ingleses.

(D) foi, em geral, comandado pelos criollos, a elite colonial, 
que se sentiam prejudicados pela centralização adminis-
trativa e pelos privilégios oferecidos aos chapetones, a 
elite nascida na Espanha.

(E) permitiu, inicialmente, que os interesses ingleses fossem 
atendidos, porém a dinâmica das emancipações nacionais 
estabeleceu a fragmentação dos vice-reinados, o que 
gerou revoluções escravas pelo continente.
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54.	 Entre 1779 e 1829, a população escrava do município [de 
Campinas] cresceu de 156 para quase 4800. Em 1872, já 
com o café como a força motriz da economia, ela atingira 
14 mil. A maior parte do aumento desde 1829 se deu antes 
do final do tráfico africano. Entretanto, o comércio interno 
de escravos, já bastante ativo nas décadas de 1850 e 1860, 
recrudesceu nos anos 1870, despejando vários milhares de 
cativos no Oeste paulista, vindos sobretudo do Nordeste e 
do Rio Grande do Sul. Foi só a partir de 1881, com a alta 
tributação sobre o tráfico interno para o Sudeste e a crise da 
escravidão, que os fazendeiros voltaram-se seriamente para 
trabalhadores imigrantes. Sua mudança de atitude coincidiu 
com uma queda nos preços agrícolas da Itália, que expeliu 
de lá um grande número de trabalhadores do campo.

(Robert W. Slenes. Senhores e subalternos no Oeste paulista.
In Luiz Felipe de Alencastro (org.).

História da vida privada no Brasil, volume 2, 1997.)

Considerando o texto, sobre a transição do trabalho escravo 
para o trabalho livre na região do Oeste paulista, é possível 
afirmar que

(A) a mentalidade empresarial e arrojada dos fazendeiros 
paulistas orientou para uma rápida e decisiva opção pela 
mão de obra livre, em especial a partir de 1831, com a 
aprovação da lei que extinguiu o tráfico de escravos para 
o Brasil.

(B) a necessidade emergencial de abundante mão de obra para 
as atividades agrícolas de São Paulo, a partir de 1850, 
uniu os proprietários rurais e os burocratas do Império 
na organização da entrada de imigrantes oriundos do 
extremo Oriente.

(C) a opção decisiva, por parte dos proprietários, pelo tra-
balhador imigrante relacionou-se com as dificuldades 
presentes para a obtenção do trabalhador cativo e com a 
crise na produção agrícola em regiões com potencial de 
fornecer mão de obra para o Brasil.

(D) mesmo reconhecendo o papel central da produção 
cafeeira nas transformações econômicas e políticas na 
província de São Paulo, em meados do século XIX, a 
mão de obra imigrante e livre foi usada, inicialmente, 
na produção de algodão.

(E) a maciça entrada de imigrantes europeus começou no 
início do século XIX, como uma decorrência imediata 
das novas condições econômicas geradas pelo início do 
tráfico interno, que levou a uma baixa considerável no 
preço do cativo.

R A S C U N H O
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55.	Dia 2 de dezembro era o dia do aniversário do imperador. 
No ano de 1870, D. Pedro II recebeu um presente de grego 
no dia dos seus anos: um novo jornal começava a circular 
nesse dia na Corte. Seu título: A República. Nas páginas de 
seu primeiro número vinha estampado o Manifesto Republi-
cano... Não deve ter sido o melhor dos aniversários de Sua 
Alteza Imperial.

(Margarida de Souza Neves e Alda Heizer.
A ordem é o progresso: o Brasil de 1870 a 1910, 1991.)

O manifesto a que o texto se refere

(A) denunciava o endêmico atraso brasileiro, relacionando-o 
diretamente com a exploração do trabalho compulsório.

(B) defendia uma organização política federalista para o 
Brasil, em contraposição ao centralismo do Império.

(C) creditava os males nacionais à insistência da monarquia 
em manter o amplo poder das assembleias provinciais.

(D) apontava para a necessidade da imediata industrialização 
do Brasil, tendo como modelo a experiência francesa.

(E) partilhava de concepções próprias dos caudilhos da Amé-
rica Latina, como a defesa da reforma agrária radical.

56.	 Com a NEP (Nova Política Econômica) o comércio interno 
foi liberado, permitiu-se o funcionamento de pequenas e 
médias empresas privadas, estimularam-se os investimentos 
estrangeiros, instituiu-se o pagamento de horas extras e de 
prêmios aos trabalhadores e criou-se o imposto sobre pro-
priedades urbanas.

(Paulo Sandroni. Dicionário de economia, 1985.)

Durante a Revolução Russa, a NEP foi aplicada no contexto

(A) do fim da guerra civil (1918-1921), devido à destruição 
da economia nacional e às tensões pela aplicação do 
chamado comunismo de guerra.

(B) da tomada do poder pelos bolcheviques, em outubro de 
1917, pois a economia russa crescia em função da Primeira 
Guerra.

(C) do fracasso dos planos quinquenais, que geraram a estag-
nação da economia soviética a partir de 1930.

(D) da revolução de fevereiro de 1917, pois os mencheviques 
apostaram na reestruturação da economia russa por meio 
das grandes obras de infraestrutura.

(E) da morte de Lênin e da ascensão de Stalin, que estabe-
leceu um rígido e eficaz controle sobre as atividades 
produtivas.

57.	 Leia os dois fragmentos dos periódicos – o primeiro, de 
orientação comunista e o segundo, de orientação anarquista.

 I. Viva o Esporte Proletário!

A necessidade do esporte para a juventude é um fato 
incontestável. A burguesia se aproveita desse fato para 
canalizar todos os jovens das fábricas para os seus clubes.
Que fazem os jovens nos clubes burgueses?
Defendem as cores desses clubes. Se o clube é de uma 
fábrica, é o nome e a cor da fábrica que defendem; a bur-
guesia cultiva neles a paixão e a luta contra a juventude 
das outras empresas. (...)
Todo operário footballer deve ingressar nos clubes pro-
letários.
Já existem alguns, outros entretanto devem ser criados.

(O trabalhador gráfico, 1928. Apud Maria Auxiliadora Guzzo de Decca.
Indústria, trabalho e cotidiano: Brasil – 1889-1930, 1991.)

 II. Eu sou um dos sócios do Grupo Germinal – seu feito 
principal: instruir e cultivar o cérebro dos operários.

Na mesma rua da sede do Grupo existe também uma 
poderosa fábrica de fósforos. Ao lado dessa fábrica há 
um grande terreno baldio transformado em um campo 
de futebol, com o maior dos entusiasmos imagináveis.
Vendo o Grupo Germinal às moscas e o campo de futebol 
vibrante de entusiasmo, naquela tarde quente de domingo, 
eu me lembrei, piedoso, das palavras do carnavalesco 
ilustre e intendente, que é o sr. Ribeiro Leite: “Senhores... 
enquanto o povo se diverte, não conspira...”.

(A Voz do Trabalhador, n.o 53-4, 1.º de maio, 1914. Adaptado.)

Baseando-se nesses fragmentos, pode-se concluir que

(A) a prática do futebol, para os militantes sindicais comu-
nistas, inibia a iniciativa revolucionária do proletariado, 
ao contrário da análise dos anarquistas, defensores da 
organização operária por meio dos clubes esportivos e 
culturais.

(B) a concepção acerca do valor das atividades esportivas 
para o proletariado urbano era muito semelhante para 
comunistas e anarquistas, ainda que os anarquistas de-
fendessem os outros esportes, como a pelota basca, e não 
o futebol.

(C) os anarquistas atacavam a prática do futebol, pois 
entendiam que esse esporte incentivava práticas indivi-
dualistas, ao contrário dos esportes cooperativos; já os 
comunistas defendiam o futebol como o alicerce central 
da consciência revolucionária.

(D) os comunistas e os anarquistas acreditavam que as práti-
cas esportivas desviavam os trabalhadores do inevitável 
caminho da revolução, porém, essa situação poderia ser 
consertada com o estabelecimento de esportes proletários.

(E) para os anarquistas, a prática do futebol atrapalhava o 
processo de conscientização política dos trabalhadores, 
enquanto que, para os comunistas, a organização dos 
trabalhadores podia utilizar-se dessa mesma prática 
esportiva.
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58.	 Na mesma época da Bossa Nova na música, surgia o Cinema 
Novo. Entre 1960 e 1962, um grupo de jovens cineastas, entre 
eles Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, Ruy Guerra, além do ve-
terano Nelson Pereira dos Santos, preconizava a necessidade 
de um cinema ousado, em forma e conteúdo (...)

(Marcos Napolitano. Cultura brasileira: utopia e massificação
(1950-1980), 2001.)

Sobre essa ousadia “em forma e conteúdo”, é correto afirmar 
que o Cinema Novo

(A) trabalhava com paródias de superproduções do cinema 
europeu e usava de referências carnavalescas para repre-
sentar o gosto popular pelos melodramas.

(B) defendia um cinema de autor, com a utilização de um 
cenário natural, mostrando a realidade brasileira marcada 
por relações sociais conflituosas.

(C) negava destaque aos problemas contemporâneos e tinha 
como temática a recuperação de um passado mítico 
brasileiro, sob uma estética futurista.

(D) seguia os padrões hollywoodianos quanto à temática 
do progresso e recebia decisivo apoio financeiro da 
Ancine – Agência Nacional do Cinema.

(E) reconhecia, na harmonia social e racial brasileira, o ele-
mento básico para a compreensão da realidade econômica 
do país.

59.	 Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1985. (...) Mais do que 
qualquer outro indivíduo, foi ele o responsável pela destruição 
[da União Soviética]. Porém, também se podia dizer que havia 
sido o responsável quase solitário pelo término de meio século de 
pesadelo com a guerra nuclear mundial e, na Europa Oriental, 
pela decisão de libertar os Estados-satélites da União Soviética. 
Foi ele quem, realmente, derrubou o Muro de Berlim.

(Eric Hobsbawm. Tempos interessantes, 2002.)

A consideração de que Gorbachev “derrubou o Muro de 
Berlim” pode ser associada 

(A) à recusa desse dirigente em negociar o fim da corrida 
armamentista com o presidente norte-americano Ronald 
Reagan, o que potencializou ainda mais as insatisfações 
contra os regimes do chamado “socialismo real”. 

(B) à rejeição do dirigente máximo do mundo socialista em 
instituir mudanças estruturais na ordem planificada da 
União Soviética, o que provocou tensões consideráveis 
com a China e a Coreia do Norte.

(C) ao acordo entre a União Soviética e os países mais 
próximos da política de Moscou, como a Romênia, para 
evitar que a Alemanha Oriental rompesse com o Pacto de 
Varsóvia, o que precipitou a descrença na prática política 
de Gorbachev.

(D) às recorrentes críticas desse dirigente aos descaminhos 
do socialismo na Alemanha Oriental, o que o tornou o 
primeiro chefe de Estado a reconhecer a nova condição 
institucional do país vizinho, reunificado em 1990.

(E) ao seu projeto de reformas econômicas e políticas com 
o intuito de superar uma acentuada crise estrutural, que 
saiu do seu controle e gerou, em 1991, a desintegração 
da União Soviética.

60.	 A constituinte de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais 
liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso 
o nome de Constituição Cidadã.

(José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho, 2004.)

Essa afirmação pode ser verificada pois, a Carta de 1988, em 
relação aos direitos políticos, estabeleceu

(A) a venda de voto como um crime inafiançável e o man-
dado de segurança coletivo apenas para entidades de 
abrangência nacional.

(B) a obrigatoriedade do voto para os maiores de 21 anos e 
o mandado de injunção.

(C) o voto facultativo para os analfabetos, além da iniciativa 
popular para propor projeto de lei na Câmara dos Depu-
tados.

(D) a Comissão Parlamentar de Inquérito em todas as casas 
legislativas e a extensão do direito de voto a todas pessoas 
residentes no Brasil há mais de 5 anos.

(E) o direito da criação de partidos políticos regionais e 
classistas e o voto facultativo para as eleições municipais.

GEOGRAfIA

61.	O mundo necessita de novas fontes de energia, entre as quais 
o aproveitamento do lixo. Observe o mapa.

Geração de eNerGia, a partir do lixo – 2020

0 3 800 km

200

100
50

10
5

Milhões de toneladas

equivalentes de petróleo

(Global Change, 2005.)

O mapa indica que, em 2020, a produção de energia a partir 
de resíduos nos países

(A) asiáticos será menor que a das Américas.

(B) sul-americanos será maior que a da União Europeia.

(C) africanos será equivalente à da Oceania.

(D) europeus será equivalente à da América do Norte.

(E) norte-americanos será maior que a da Ásia.
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62.	Analise o mapa.

Fluxos comerciais, 2005
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(OMC, 2006. Adaptado.)

A partir do mapa, pode-se afirmar que a

(A) África mantém relações comerciais simétricas com a 
Europa Ocidental, mas exporta mais à América do Norte 
do que dela importa.

(B) Europa do Leste mantém relações comerciais simétricas 
com a Europa Ocidental, mas importa mais da Ásia do 
que para ela exporta.

(C) Ásia mantém relações comerciais assimétricas com a 
América do Sul e do Norte, pois a importação é maior 
que a exportação.

(D) Europa Ocidental mantém relações comerciais simétricas 
com os países do Golfo, mas exporta mais à América do 
Norte do que dela importa.

(E) América do Sul e Central mantêm relações comerciais 
assimétricas com a Europa Ocidental, mas importam 
mais da América do Norte do que para ela exportam.

63.	 As convenções internacionais têm sido muito bem utilizadas 
como expressão de países com menor peso no sistema inter-
nacional. Em alguns casos, os documentos expressam vitórias 
importantes de países pobres, que conseguem salvaguardar 
parte de seus interesses, o que certamente não ocorreria se 
as decisões fossem definidas por meio de ações militares.

(Wagner C. Ribeiro. Geografia política e gestão internacional dos
recursos naturais, 2010. Adaptado.)

As convenções internacionais de meio ambiente expressam 
princípios que confirmam o texto, como o da

(A) sustentabilidade, que determina a redução do consumo dos 
países ricos e o aumento nos países de renda mais baixa.

(B) precaução, que impõe aos países ricos o envio de tropas aos 
países pobres quando são invadidos  por potências nucleares.

(C) responsabilidade comum, porém diferenciada, que autoriza 
países pobres a não reduzirem suas emissões de gases estufa.

(D) segurança ambiental, que garante o suprimento de água 
em um país pobre, a partir de resolução do Conselho de 
Segurança da ONU.

(E) justiça ambiental, que permite a países pobres cobrarem 
indenizações de empresas transnacionais em caso de 
quebra de contrato.

64.	 As tecnologias interativas computadorizadas têm desempe-
nhado um papel importante na criação de cenários e imagi-
nários globais.

(Saskia Sassen. Sociologia da globalização, 2010. Adaptado.)

Podem ser citados como exemplos que confirmam o texto

(A) os governos multilaterais.

(B) as lojas de comida rápida.

(C) os carros mundiais.

(D) as moedas supranacionais.

(E) as redes sociais da internet.

65.	O processo de valorização da terra urbana obedece a uma 
lógica singular que

(A) considera a presença de serviços urbanos junto ao em-
preendimento.

(B) prescinde de fatores locacionais, depois da invenção do 
carro.

(C) exclui a posição do terreno, graças ao uso da informática.

(D) independe do mercado financeiro e do tamanho do ter-
reno.

(E) identifica na expansão urbana o único vetor que define 
o preço.

66.	Desde meados dos anos de 1960, as mulheres ingressaram de 
modo mais destacado no mercado de trabalho. Após décadas 
desse fato, pode-se afirmar que,

(A) depois das cotas femininas dos partidos políticos, houve 
um equilíbrio de gênero na indicação de líderes, pois as 
mulheres passaram a candidatar-se a cargos eletivos em 
todo o mundo.

(B) mesmo quando possuem a mesma escolaridade que os 
homens, recebem salários mais baixos e não chegam, 
na mesma proporção que eles, a postos de comando em 
empresas.

(C) apesar do aumento da participação feminina no mercado 
de trabalho, ela é menor no segmento informal, como 
evidencia a carência de empregadas domésticas nos 
grandes centros urbanos.

(D) ainda que elas tenham se tornado mais independentes, 
falta-lhes experiência em cargos de gestão, em função dos 
afazeres domésticos que predominam em seu cotidiano.

(E) depois da queda das taxas de natalidade, elas passaram a 
ser estimuladas a abandonar suas atividades profissionais, 
para aumentar o crescimento populacional.
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67.	A região representada no mapa localiza-se entre o Mar Negro 
e o Mar Cáspio. Nela coexistem países que recuperaram sua 
independência depois da desintegração da União Soviética. 
É uma das regiões mais conflituosas do mundo.

Azerbaijão

Mar Cáspio

Geórgia

Armênia

Azb

Mar Negro

0            190 km

(Maria E. Simielli. Geoaltas, 2010. Adaptado.)
Trata-se

(A) da Mesopotâmia, que reúne 3 etnias, todas cristãs.

(B) da Meso-América, que tem mais de 10 etnias não mono-
teístas.

(C) da Ásia Central, que abriga mais de 20 etnias, cuja reli-
gião principal é o judaísmo.

(D) dos Bálcãs, que congregam 4 etnias, distribuídas em três 
religiões principais: cristãos, islâmicos e judeus.

(E) do Cáucaso, que possui mais de 70 etnias, distribuídas 
em duas religiões principais: cristãos e islâmicos.

68.	A posição do Brasil no cenário internacional alterou-se desde 
o início do século XXI. O país passou à condição de

(A) potência militar, pois enviou tropas para missões de paz no 
Irã, para cumprir acordos de defesa com aliados ocidentais.

(B) liderança no esporte, o que o habilitou a sediar a Copa 
do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos.

(C) membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, 
pois era o membro rotativo que mais participou, desde 
sua criação.

(D) mediador de tensões internacionais na América Latina e na 
Ásia, como as que envolveram o Haiti e o Irã.

(E) sócio do Fundo Monetário Internacional, já que é um dos 
principais credores dos países africanos.

69.	Assinale a alternativa cuja vegetação melhor caracteriza o 
Meio-Norte.

(A) Floresta Amazônica, que indica elevada pluviosidade ao 
longo do ano.

(B) Mata Atlântica, pela extensão ao longo da costa.

(C) Mata dos Cocais, por ser uma formação de transição para 
a Floresta Amazônica.

(D) Cerrado, pela presença de arbustos e campos sujos.

(E) Caatinga, pela ocorrência de estiagem por vários anos.

R A S C U N H O
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70.	Analise os mapas. 
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(Geocapes, 2010. Adaptado.)

A partir desses documentos cartográficos, está correto afirmar 
que, entre 2000 e 2009, na região

(A) Norte, verificou-se uma estagnação no número de cursos 
de pós-graduação.

(B) Nordeste, verificou-se um aumento equilibrado em todos 
os estados.

(C) Centro-Oeste, verificou-se um aumento em todas as suas 
unidades da Federação.

(D) Sudeste, verificou-se uma estagnação do crescimento.

(E) Sul, verificou-se uma queda no crescimento dos cursos 
de pós-graduação.

71.	Assinale a alternativa que melhor expressa a atividade econô-
mica na Amazônia ao longo de um século, respectivamente 
na primeira metade do século XX, no período da ditadura 
militar e na primeira década do século XXI.

(A) Exploração da borracha; Zona Franca de Manaus; mine-
ração.

(B) Reserva extrativista; mineração; pecuária leiteira.

(C) Pecuária de corte; reserva extrativista; Zona Franca de 
Manaus.

(D) Pecuária leiteira; mineração; pecuária de corte.

(E) Mineração; exploração da borracha; reserva extrativista.

72.	Analise o mapa.
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O mapa expressa a distribuição geográfica brasileira da

(A) capacidade de compra, por habitante.

(B) indústria.

(C) agricultura orgânica. 

(D) demanda por insumos agrícolas.

(E) oferta de energia.

73.	Uma das características do processo de metropolização no 
Brasil é a

(A) segregação socioespacial, resolvida por meio da cons-
trução de casas populares.

(B) terceirização, marcada pelo avanço industrial nas últimas 
décadas.

(C) sustentabilidade, princípio dos Planos Diretores Metro-
politanos.

(D) conurbação, gerando dificuldades de gestão territorial.

(E) especulação fundiária, resultado da ausência de reforma 
agrária.
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74.	No mapa, estão identificadas as massas de ar presentes na 
dinâmica atmosférica sul-americana.
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(Maria E. Simielli. Geoaltas, 2010. Adaptado.)

Assinale a alternativa que indica a massa de ar responsável 
pela friagem, fenômeno climático que se caracteriza pela 
baixa temperatura na Amazônia, no inverno.

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

75.	Do ponto de vista natural, a mata ciliar
 I. diminui o assoreamento e permite a formação de corre-

dores ecológicos.
 II. mantém estoque de informação genética em áreas de 

elevada produção agrícola.
 III. retém água, o que auxilia a renovação do estoque hídrico.
 IV. expulsa animais silvestres para áreas agrícolas, tornando-os 

presas fáceis de predadores.

Está correto o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

R A S C U N H O
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