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Ninguém = Ninguém

Engenheiros do Hawaii

Há tantos quadros na parede
há tantas formas de se ver o mesmo quadro
há tanta gente pelas ruas
há tantas ruas e nenhuma é igual a outra
(ninguém = ninguém)
me espanta que tanta gente sinta
(se é que sente) a mesma indiferença

há tantos quadros na parede
há tantas formas de se ver o mesmo quadro
há palavras que nunca são ditas
há muitas vozes repetindo a mesma frase
(ninguém = ninguém)
me espanta que tanta gente minta
(descaradamente) a mesma mentira

todos iguais, todos iguais
mas uns mais iguais que os outros

Uns Iguais Aos Outros

Titãs

Os homens são todos iguais
(…)
Brancos, pretos e orientais
Todos são filhos de Deus
(…)
Kaiowas contra xavantes
Árabes, turcos e iraquianos
São iguais os seres humanos
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros
Americanos contra latinos
Já nascem mortos os nordestinos
Os retirantes e os jagunços
O sertão é do tamanho do mundo
Dessa vida nada se leva
Nesse mundo se ajoelha e se reza
Não importa que língua se fala
Aquilo que une é o que separa
Não julgue pra não ser julgado
(…)
Tanto faz a cor que se herda
(…)
Todos os homens são iguais
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros

A cultura adquire formas diversas através do tempo e
do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade
e na pluralidade de identidades que caracterizam os gru-
pos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte
de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversi-
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dade cultural é, para o gênero humano, tão necessária
como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sen-
tido, constitui o patrimônio comum da humanidade e
deve ser reconhecida e consolidada em benefício das
gerações presentes e futuras.

UNESCO - Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.

Todos reconhecem a riqueza da diversidade no plane-
ta. Mil aromas, cores, sabores, texturas, sons encantam
as pessoas no mundo todo; nem todas, entretanto, con-
seguem conviver com as diferenças individuais e cultu-
rais. Nesse sentido, ser diferente já não parece tão
encantador. Considerando a figura e os textos acima
como motivadores, redija um texto dissertativo-argu-
mentativo a respeito do seguinte tema.

O desafio de se conviver com a diferença

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os
conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo
de sua formação. Selecione, organize e relacione argu-
mentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de
vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.

Observações:
– Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão de

língua portuguesa.
– O texto não deve ser escrito em forma de poema

(versos) ou narração.
– O texto com até 7 (sete) linhas escritas será consi-

derado texto em branco.
– O rascunho pode ser feito na última página deste

Caderno.
– A redação deve ser passada a limpo na folha própria

e escrita a tinta.

Comentário à proposta de Redação

O desafio de se conviver com a diferença foi o tema
proposto, a ser desenvolvido numa dissertação argu-
mentativa. Ofereceram-se ao estudante, além de uma
figura retratando pessoas de diferentes etnias, faixa etá-
ria e sexo, três textos "motivadores", entre os quais duas
letras de música cujos títulos são bastante sugestivos:
Ninguém  = Ninguém, dos Engenheiros do Hawaii, e
Uns Iguais aos Outros, dos Titãs. O último texto conti-
nha fragmento da Declaração Universal [da Unesco]
sobre a Diversidade Cultural. Contando com esses sub-
sídios,  o estudante não deve ter encontrado qualquer
dificuldade para discutir o assunto, de resto explicitado
no enunciado da Banca Examinadora, que, embora reco-
nhecendo a "riqueza de diversidade no planeta", chamou
a atenção para a resistência a "conviver com as diferen-
ças individuais e culturais".

Para iniciar sua redação, o estudante poderia cons-
tatar a existência, no mundo todo, de diferenças de todo
tipo: raciais, culturais, religiosas, políticas, dentre outras,
como algo que deveria ser motivo de regozijo, por per-
mitir a liberdade configurada no exercício de escolhas e
preferências, evitando-se assim a previsibilidade e a
padronização. Paradoxalmente, contudo, caberia obser-
var que a maioria dos conflitos ocorridos em várias par-
tes do planeta, alguns dos quais extremamente san-
grentos, têm sua origem em diferenças tidas como "irre-
conciliáveis". Guerras intertribais e religiosas, além de
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ataques a raças ou  representantes de classes sociais
tidas como inferiores, têm-se tornado cada vez mais fre-
qüentes, atestando a incapacidade humana de, diante
do diferente, agir com civilidade, tolerância e respeito. 
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1 CCCC
Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um
povo. Há muito mais, contido nas tradições, no folclore,
nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos
outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou
gestualmente, recriados coletivamente e modificados
ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança
cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio cultural
imaterial.

Internet: <www.unesco.org.br>. 

Qual das figuras abaixo retrata patrimônio imaterial da
cultura de um povo?

Figuras extraídas da Internet.

Resolução
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O patrimônio imaterial (folclore, tradições etc.), no caso
a dança dramática do Bumba-meu-boi, revela-se exclusi-
vamente na figura c. Em a, b e e, representa-se a cultu-
ra material, através de monumentos históricos, e, em  d,
da paisagem natural.

2 EEEE
Sobre a exposicão de Anita Malfatti, em 1917, que
muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Mon-
teiro Lobato escreveu, em artigo intitulado Paranóia ou

Mistificação:
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêem
as coisas e em conseqüência fazem arte pura, guardados os
eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das
emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes
mestres. (…) A outra espécie é formada dos que vêem
anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias
efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes,
surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. (…).
Estas considerações são provocadas pela exposição da sra.
Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para
uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias
de Picasso & cia.

O Diário de São Paulo, dez/1917.

Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita
Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo?

Resolução

Monteiro Lobato, expressando uma visão “acadêmica” e
conservadora da pintura, ataca as chamadas “vanguardas”
modernistas, nomeadamente o cubismo (“Picasso & cia.”).
A única obra, entre as reproduzidas na prova, que rompe o
padrão acadêmico é o quadro A Boba, de Anita Malfatti, que,
pela deformação expressionista dos traços e intensificação
da cor, configura para Lobato a atitude “dos que vêem anor-
malmente a natureza…” (Observe-se que falta, no título do
artigo, o sinal de interrogação que há no original – “Paranóia
ou mistificação?” – e que o texto foi publicado em O Estado
de S. Paulo, não no Diário de São Paulo.)
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Textos para as questões 3 e 4

Texto I

Agora Fabiano conseguia arranjar as idéias. O que o
segurava era a família. Vivia preso como um novilho
amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não
fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não.
(...) Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço.
Deveria continuar a arrastá-los? Sinha Vitória dormia mal
na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como
o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um
patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machu-
cados por um soldado amarelo. 

Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 
23.ª ed., 1969, p. 75.

Texto II

Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmáti-
co, impermeável. Não há solução fácil para uma tentati-
va de incorporação dessa figura no campo da ficção. É
lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que
Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma lingua-
gem, uma estrutura romanesca, uma constituição de
narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não
se identificam. Em grande medida, o debate acontece
porque, para a intelectualidade brasileira naquele
momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado
em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano
de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter
pensamentos demasiadamente complexos. O que
Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da
voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza
humana de que essas pessoas seriam plenamente capa-
zes. 

Luís Bueno. Guimarães, Clarice e antes. In:
Teresa. São Paulo: USP, n.° 2, 2001, p. 254.

3 DDDD
A partir dos trechos de Vidas Secas (texto I) e das infor-
mações do texto II, relativas às concepções artísticas do
romance social de 1930, avalie as seguintes afirmativas.
I. O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica

pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em prota-
gonista privilegiado do romance social de 30.

II. A incorporação do pobre e de outros marginalizados
indica a tendência da ficção brasileira da década de 30
de tentar superar a grande distância entre o intelec-
tual e as camadas populares.

III.Graciliano Ramos e os demais autores da década de
30 conseguiram, com suas obras, modificar a posição
social do sertanejo na realidade nacional.

É correto apenas o que se afirma em
a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) II e III.

Resolução

O que se afirma em I é compatível com a tentativa de
incorporação da figura do roceiro pobre no campo da fic-
ção, como expresso no texto crítico. A incorporação do
pobre e de outros marginalizados na ficção brasileira da
década de 1930, e a tentativa de superação da grande
distância entre o intelectual e as camadas populares,
como se afirma em II, reproduz a consideração de Luís
Bueno segundo a qual o que se colocava ao intelectual
brasileiro, naquele momento, era a inserção do pobre na
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ficção de natureza regional e neo-realista. O erro da afir-
mação III está em que as obras literárias que focalizaram
o sertanejo, na década de 1930, alteraram a sua posição
no quadro da literatura brasileira, não “sua posição
social… na realidade nacional”.

4 AAAA
No texto II verifica-se que o autor ulitiza
a) linguagem predominantemente formal, para proble-

matizar, na composição de Vidas Secas, a relação
entre o escritor e o personagem popular.

b) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a lin-
guagem formal, dirige-se diretamente ao leitor.

c) linguagem coloquial, para narrar coerentemente uma
história que apresenta o roceiro pobre de forma pito-
resca.

d) linguagem formal com recursos retóricos próprios do
texto literário em prosa, para analisar determinado
momento de literatura brasileira.

e) linguagem regionalista, para transmitir informações
sobre literatura, valendo-se de coloquialismo, para fa-
cilitar o entendimento do texto.

Resolução

O texto crítico discorre sobre Vidas Secas, de Graciliano
Ramos, em tom formal, como característico do gênero
ensaístico. Dimensiona a relevância dessa obra na ficção
regionalista de 1930, e na aproximação que logrou obter,
eficazmente, entre o autor “intelectual” e as perso-
nagens de extração rural e popular.

5 EEEE

EEEENNNNEEEEMMMM    ----     AAAAggggoooossss tttt oooo////2222000000007777



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

Representar objetos tridimensionais
em uma folha de papel nem sempre é
tarefa fácil. O artista holandês Escher
(1898-1972) explorou essa dificuldade
criando várias figuras planas impossí-
veis de serem construídas como obje-
tos tridimensionais, a exemplo da lito-
grafia Belvedere, reproduzida abaixo.

Considere que um marceneiro tenha
encontrado algumas figuras supostamente desenhadas
por Escher e deseje construir uma delas com ripas rígi-
das de madeira que tenham o mesmo tamanho. Qual
dos desenhos a seguir ele poderia reproduzir em um
modelo tridimensional real?

Resolução

Com “ripas rígidas” e de mesmo tamanho, utilizadas
como arestas, o marceneiro consegue construir apenas
sólidos que não tenham entrelaçamento de arestas. Dos
cinco “sólidos” apresentados, apenas o da alternativa E
(octaedro regular) é passível de ser construído.
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6 AAAA
A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária.

Com Ciência Ambiental, nº 10, abril/2007.

Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente
com a seguinte afirmativa:
a) O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de

grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade
nacional.

b) A manutenção do mico-leão-dourado em jaula é a
medida que garante a preservação dessa espécie ani-
mal.

c) O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico do mico-
leão-dourado, garantiu a preservação dessa espécie.

d) O aumento da biodiversidade em outros países de-
pende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira.

e) O tráfico de animais silvestres é benéfico para a pre-
servação das espécies, pois garante-lhes a sobrevi-
vência.

Resolução

O comércio ilícito da fauna silvestre coloca animais atrás
das grades, o que pode dificultar a reprodução deles e
até provocar a morte por alimentação inadequada,
ameaçando a biodiversidade.
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7 CCCC
O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério
do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de
espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de cres-
cimento mostrada no gráfico, o número de espécies
ameaçadas de exinção em 2011 será igual a
a) 465. b) 493. c) 498. d) 838. e) 899.

Resolução

A partir do gráfico, tendo A, B e C alinhados, temos:

= ⇔ = ⇔

⇔ = 9,25 ⇔ a = 461 + 37 ⇔ a = 498
a – 461
–––––––

4

222
––––
24

a – 461
–––––––

4

461 – 239
––––––––––––
2007 – 1983

a – 461
––––––––––––
2011 – 2007
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8 AAAA
Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamífe-
ros distribuídas conforme a tabela abaixo.

T&C Amazônia, ano 1, nº 3, dez./2003.

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três
dessas espécies de mamíferos – uma do grupo Cetá-
ceos, outra do grupo Primatas e a terceira do grupo
Roedores. O número de conjuntos distintos que podem
ser formados com essas espécies para esse estudo é
igual a
a) 1.320 b) 2.090 c) 5.845
d) 6.600 e) 7.245

Resolução

Existem 2 formas de escolher um elemento do grupo
dos Cetáceos, 20 formas de escolha de um Primata e 33
formas de escolher um Roedor.
Sendo assim, existem 2 . 20 . 33 = 1320 formas de es-
colher um de cada uma dessas três espécies de mamí-
feros.

número de espécies

4

18

2

103

1

16

1

20

33

1

10

209

grupos taxonômicos

Artiodáctilos

Carnívoros

Cetáceos

Quirópteros

Lagomorfos

Marsupiais

Perissodáctilos

Primatas

Roedores

Sirênios

Edentados

Total
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9 BBBB
Se a exploração descontrolada e predatória verificada
atualmente continuar por mais alguns anos, pode-se
antecipar a extinção do mogno. Essa madeira já desapa-
receu de extensas áreas do Pará, de Mato Grosso, de
Rondônia, e há indícios de que a diversidade e o núme-
ro de indivíduos existentes podem não ser suficientes
para garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo.
A diversidade é um elemento fundamental na so-
brevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-se a
capacidade de adaptação ao ambiente, que muda tanto
por interferência humana como por causas naturais. 

Internet <www.greenpeace.org.br> (com adaptações)

Com relação ao problema descrito no texto, é correto
afirmar que
a) a baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico

é causa da extinção dessa madeira.
b) a extração predatória do mogno pode reduzir o nú-

mero de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua
diversidade genética.

c) as causas naturais decorrentes das mudanças climá-
ticas globais contribuem mais para a extinção do
mogno que a interferência humana.

d) a redução do número de árvores de mogno ocorre na
mesma medida em que aumenta a diversidade bioló-
gica dessa madeira na região amazônia.

e) o desinteresse do mercado madeireiro internacional
pelo mogno contribuiu para a redução da exploração
predatória dessa espécie.

Resolução

A extração predatória do mogno pode diminuir a den-
sidade populacional dessa espécie, devido à redução do
número de indivíduos, prejudicando sua diversidade ge-
nética.
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Texto para as questões 10 e 11.

Álcool, crescimento e pobreza

O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média
R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos
80, esse trabalhador cortava cinco toneladas de
cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou
a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora
oito toneladas por dia.

O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão,
encurvado. Usa roupas mal-ajambradas, quentes,
que lhe cobrem o corpo, para que não seja lanhado
pelas folhas da planta. O excesso de trabalho
causa a birola: tontura, desmaio, cãibra, convulsão.
A fim de agüentar dores e cansaço, toma drogas e
soluções de glicose, quando não farinha mesmo.
Tem aumentado o número de mortes por exaustão
nos canaviais.

O setor da cana produz hoje uns 3,5% do PIB.
Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a energia elétri-
ca que consome e ainda vende excedentes. A in-
dústria de São Paulo contrata cientistas e enge-
nheiros para desenvolver máquinas e equipamen-
tos mais eficientes para as usinas de álcool. As
pesquisas, privada e pública na área agrícola (cana,
laranja, eucalipto etc.) desenvolve a bioquímica e a
genética no país.

Folha de S. Paulo, 11/3/2007 (com adaptações).

10 EEEE

Folha de S. Paulo, 25/3/2007

Confrontando-se as informações do texto com as da
charge acima, conclui-se que
a) a charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil

possui tecnologia avançada no setor agrícola.
b) a charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-

açúcar brasileira, duas realidades distintas e sem rela-
ção entre si.
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c) o texto e a charge consideram a agricultura brasileira
avançada, do ponto de vista tecnológico.

d) a charge mostra o cotidiano do trabalhador e o texto
defende o fim da mecanização da produção da cana-
de-açúcar no setor sucroalcooleiro.

e) o texto mostra disparidade na agricultura brasileira, na
qual convivem alta tecnologia e proporções precárias
de trabalho, que a charge preza.

Resolução

A situação retratada no texto e na figura mostra contra-
dições típicas de um país capitalista subdesenvolvido,
onde a alta tecnologia, utilizada na agroindústria, con-
trasta com a situação deletéria na qual se explora a mão-
de-obra.

11 DDDD
Considere-se que cada tonelada de cana-de-açúcar per-
mita a produção de 100 litros de álcool combustível,
vendido nos postos de abastecimento a R$ 1,20 o litro.
Para que um corta-cana pudesse, com o que ganha
nessa atividade, comprar o álcool produzido a partir das
oito toneladas de cana resultantes de um dia de traba-
lho, ele teria de trabalhar durante
a) 3 dias. b) 18 dias. c) 30 dias.
d) 48 dias. e) 60 dias.

Resolução

1) Produzindo 8 toneladas, num dia de trabalho, o corta-
cana recebe, por este dia de trabalho, 
8 . R$ 2,50 = R$ 20,00.

2) O valor em reais do álcool produzido a partir dessas
oito toneladas é 8 . 100 . R$ 1,20 = R$ 960,00.

3) Para que um corta-cana possa comprar o álcool pro-
duzido, a partir das oito toneladas resultantes de um
dia de trabalho, ele deverá trabalhar

dias = 48 dias.
960

–––––
20
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12 EEEE
A queima de cana aumenta a concentração de dióxido
de carbono e de material particulado na atmosfera, cau-
sa alteração de clima e contribui para o aumento de
doenças respiratórias. A tabela abaixo apresenta nú-
meros relativos a pacientes internados em um hospital
no período da queima da cana.

Escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado
nesse hospital por problemas respiratórios causados pe-
las queimadas, a probabilidade de que ele seja uma
criança é igual a
a) 0,26, o que sugere a necessidade de implementação

de medidas que reforcem a atenção ao idoso interna-
do com problemas respiratórios.   

b) 0,50, o que comprova ser de grau médio a gravidade
dos problemas respiratórios que atingem a população
nas regiões das queimadas.

c) 0,63, o que mostra que nenhum aspecto relativo à
saúde infantil pode ser negligenciado.

d) 0,67, o que indica a necessidade de campanhas de
conscientização que objetivem a eliminação das quei-
madas.

e) 0,75, o que sugere a necessidade de que, em áreas
atingidas pelos efeitos das queimadas, o atendimen-
to hospitalar no setor de pediatria seja reforçado.

Resolução

Das (50 + 150) = 200 pessoas internadas com pro-
blemas respiratórios causados por queimadas, 150 delas
são crianças. A probabilidade de ser criança é, portanto,

= 0,75.

Essa probabilidade sugere, entre outras medidas, “a ne-
cessidade de que, em áreas atingidas pelos efeitos das
queimadas, o atendimento hospitalar no setor de pe-
diatria seja reforçado”.

150
–––––
200

260

450

60

90

150

210

50

150

idosos

crianças

total
outras

doenças

problemas

respiratórios

resultantes

de outras

causas

problemas

respiratórios

causados

pelas quei-

madas

pacientes

EEEENNNNEEEEMMMM    ----     AAAAggggoooossss tttt oooo////2222000000007777



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

13 AAAA
Ao beber uma solução de glicose (C6H12O6), um corta-
cana ingere uma substância
a) que, ao ser degradada pelo organismo, produz ener-

gia que pode ser usada para movimentar o corpo.
b) inflamável que, queimada pelo organismo, produz

água para manter a hidratação das células.
c) que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazena-

da na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no
organismo.

d) insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líqui-
dos pelo organismo.

e) de sabor adocicado que utilizada na respiração celular,
fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na
atmosfera.

Resolução

A glicose (C6H12O6), ao reagir com O2, libera energia
que é usada, por exemplo, para movimentar o corpo. A
equação química que representa esse processo é

C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6H2O + energia

A glicose é solúvel em água. A formação de CO2 na res-
piração celular não mantém estável a taxa de carbono na
atmosfera. A hidratação das células resulta da absorção
de água pelo organismo.
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14 EEEE
O açúcar

O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.

Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,

[dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
(...)
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram esse açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 1980. p. 227-8.

A antítese que configura uma imagem da divisão social
do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeti-
camente na oposição entre a doçura do branco açúcar e
a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açú-

car.
b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dis-

solve na boca.
c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco,

onde se produz o açúcar.
d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no rega-

ço do vale.
e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas

escuras.

Resolução

Ocorre uma grande antítese, que “configura uma ima-
gem de divisão social do trabalho”, entre o início da últi-
ma estrofe (“Em usinas escuras, / homens de vida
amarga / e dura”) e a passagem que a finaliza (“... este
açúcar / branco e puro / com que adoço o meu café
esta manhã em Ipanema.”)
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15 DDDD
Há diversas maneiras de o ser humano obter energia
para seu próprio metabolismo utilizando energia armaze-
nada na cana-de-açúcar. O esquema abaixo apresenta
quatro alternativa dessa utilização.

A partir dessas informações, conclui-se que
a) a alternativa 1 é a que envolve maior diversidade de

atividades econômicas.
b) a alternativa 2 é a que provoca maior emissão de gás

carbônico para a atmosfera.
c) as alternativas 3 e 4 são as que requerem menor

conhecimento tecnológico.
d) todas as alternativas requerem trabalho humano para

a obtenção de energia.
e) todas as alternativas ilustram o consumo direto, pelo

ser humano, da energia armazenada na cana. 

Resolução

O trabalho humano é necessário em todas as alternativas
de utilização da cana-de-açúcar, em diferentes formas e
intensidades.
A produção do caldo de cana (1) e a da rapadura (2) é a
que demanda menores tecnologia e intensidade no
manejo de mão-de-obra.
Já a produção do açúcar refinado (3) e do etanol (4) re-
quer maior quantidade de insumos tecnológicos e o
emprego mais intenso de mão-de-obra de diferentes
graus de qualificação.
A emissão maior de gás carbônico relaciona-se às quei-
madas, processo geralmente ligado ao trato industrial.
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16 DDDD
A identidade negra não surge da tomada de consciência
de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença
biológica entre populações negras e brancas e(ou)
negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo
histórico que começa com o descobrimento, no século
XV, do continente africano e de seus habitantes pelos
navegadores portugueses, descobrimento esse que
abriu o caminho às relações mercantilistas com a África,
ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização
do continente africano e de seus povos.
K. Munanga. “Algumas considerações sobre a diversidade e a identi-
dade negra no Brasil” In Diversidade na educação: reflexões e expe-

riências. Brasília: SEMTFC/MEC. 2003.p. 37.

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é corre-
to afirmar que
a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea

ao descobrimento desse continente.
b) a existência de lucrativo comércio na África levou os

portugueses a desenvolverem esse continente.
c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior aoo iní-

cio da escravidão no Brasil.
d) a exploração da África decorreu do movimento de

expansão européia do início da Idade Moderna.
e) a colonização da África antecedeu as relações comer-

ciais entre esse continente e a Europa. 

Resolução

O texto transcrito mostra que a África Negra foi “desco-
berta” pelos portugueses no século XV (ou seja, no iní-
cio da Idade Moderna). E, na seqüência, descreve a
exploração daquele continente – primeiro com tráfico
negreiro, depois com o neocolonialismo – como uma
decorrência do processo de descobrimento.
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17 CCCC
Após a independência, integramo-nos como exporta-
dores de produtos primários à divisão internacional do
trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil
especializou-se na produção, com braço escravo impor-
tado da África, de plantas tropicais para a Europa e a
América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de
nossa economia por pelo menos uns oitenta anos. Éra-
mos um país essencialmente agrícola e tecnicamente
atrasado por depender de produtores cativos. Não se
poderia confiar a trabalhadores forçados outros instru-
mentos de produção que os mais toscos e baratos.
O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora.
Era do exterior que vinham os bens de consumo que
fundamentavam um padrão de vida “civilizado”, marca
que distinguia as classes cultas e “naturalmente” domi-
nantes do povaréu primitivo e miserável. (…) E de fora
vinham também os capitais que permitiam iniciar a
construção de uma infra-estrutura de serviços urbanos,
de energia, transportes e comunicações.

Paul Singer. Evolução da economia e vinculação internacional.
In: I. Sachs; J. Willheim. P. S. Pinheiro (Orgs.). Brasil: um século de

transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001. p. 80.

Levando em consideração as afirmações acima, relati-
vas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da inde-
pendência política (1822), é correto afirmar que o país
a) se industrializou rapidamente devido ao desenvolvi-

mento alcançado no perído colonial. 
b) extinguiu a produção colonial baseada na escravidão

e fundamentou a produção no trabalho livre.
c) se tornou dependente da economia européia por rea-

lizar tardiamente sua industrialização em relação a
outros países.

d) se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi
indtroduzido no país sem trazer ganhos para a infra-
estrutura de serviços urbanos.

e) teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha,
que investiu capitais em vários setores produtivos.

Resolução

A alternativa escolhida sintetiza a longa explanação do
texto, referente ao atraso econômico e tecnológico da
agricultura brasileira, ao retardamento de seu processo
industrial e, como conseqüência natural, a dependência
do País em relação ao capital estrangeiro.
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18 DDDD

Considerando a linha do tempo acima e o processo de
abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção cor-
reta.
a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a

adesão de todas as correntres políticas do país.
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a

proibição do uso dos serviços das crianças nascidas
em cativeiro.

c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse
proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais
velhos.

d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o
processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão
no Brasil.

e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós
bloqueou a formulação de novas leis antiescravidão
no Brasil.

Resolução

O processo emancipacionista da mão-de-obra escrava
no Brasil, cujas etapas estão relacionadas em uma linha
do tempo, concluiu-se com a promulgação da Lei Áurea,
que extinguiu a escravatura sem indenizar os ex-pro-
prietários. 
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19 CCCC

Antonio Rocco. Os imigrantes,
1910, Pinacoteca do Estado de

São Paulo.

Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa
chegavam à fedentina quente de um porto, num silêncio
de mato e de febre amarela. Santos. — É aqui! Buenos
Aires é aqui! — Tinham trocado o rótulo das bagagens,
desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens
dos animais onde iam. Jogavam-nos num pavilhão co-
mum em São Paulo. — Buenos Aires é aqui! — Amon-
toados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de
bois, que pretos guiavam através do mato por estradas
esburacadas, chegavam uma tarde nas senzalas donde
acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmen-
te nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, ante
feitores de espingarda ao ombro.

Oswald de Andrade, Marco Zero II – Chão. 

Rio de Janeiro: Globo, 1991.

Levando-se em consideração o texto de Oswald de
Andrade e a pintura de Antonio Rocco reproduzida
acima, relativos à imigração européia para o Brasil, é cor-
reto afirmar que
a) a visão da imigração presente na pintura é trágica e,

no texto, otimista.
b) a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração

de argentinos para o Brasil.
c) os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes

na chegada ao Brasil.
d) Antonio Rocco retrata de forma otimista a imigração,

destacando o pioneirismo do imigrante.
e) Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do

imigrante era melhor que a dos extraditados.

Resolução

Antonio Rocco, dentro de uma estética acadêmica, e
Oswald de Andrade, usando uma linguagem mais con-
tundente, retratam as dificuldades com que os imigran-
tes italianos se defrontavam ao chegar ao Brasil – desta-
cando-se no texto do modernista os aspectos mais crus
e humilhantes da dura adaptação dos recém-chegados.
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20 AAAA
São Paulo, 18 de agosto de 1929.

Carlos  [Drummond de Andrade],

Achei graça e gozei com o seu entusiamo pela candida-
tura Getúlio Vargas – João Pessoa. É. Mas veja como
estamos trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e
sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de
você. (…)
Eu … eu contemplo numa torcida apenas simpática a
candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto.
Mas pra mim, presentemente, essa candidatura (única
aceitável, está claro) fica manchada por essas pazes fra-
gílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos
(…), com democráticos paulistas (que pararam de atacar
o Bernardes) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo
isso não me entristece. Continuo reconhecendo a exis-
tência de males necessários, porém me afasta do meu
país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito: única acei-
tável.

Mário [de Andrade]

Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em car-

tas pessoais. Rio de Janeiro: Bom texto, 2004, p. 305.

Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira
República, a carta do paulista Mário de Andrade ao
mineiro Carlos Drummond de Andrade revela
a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o

desencanto de Mário de Andrade com as composi-
ções políticas sustentadas por Vargas.

b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao
gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia
cafeeira de São Paulo.

c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond
quanto ao caráter inovador de Vargas, que fez uma
ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.

d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond
sobre a importância da aliança entre Vargas e o pau-
lista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.

e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio
Vargas, que se recusava a fazer alianças para vencer
as eleições.

Resolução

A “simpatia de Drummond pela candidatura Vargas” é
mencionada logo no início por Mário de Andrade. O
desagrado deste em relação às “composições políticas
sustentadas por Vargas” é o assunto que domina todo o
resto do texto.
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21 CCCC
Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram ini-
cialmente a constituir os Estados Unidos da América
(EUA) declaravam sua independência e justificavam a
ruptura do Pacto Colonial. Em palavras profundamente
subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos
homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis,
o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade.
Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais
cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos gover-
nados.
Esses conceitos revolucionários que ecoavam o
Iluminismo foram retomados com maior vigor e ampli-
tude treze anos mais tarde, em 1789, na França.
Emília Vioti da Costa. Apresentação da coleção. In. Wladimir Pomar.

Revolução Chinesa. São Paulo: UNESP, 2003 (com adaptações).

Considerando o texto acima, acerca da independência
dos EUA e da Revolução Francesa, assinale a opção cor-
reta.
a) A independência dos EUA e a Revolução Francesa

integravam o mesmo contexto histórico, mas se
baseavam em princípios e ideais opostos.

b) O processo revolucionário francês identificou-se com
o movimento de independência norte-americana no
apoio ao absolutismo esclarecido.

c) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas
sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos
considerados essenciais à dignidade humana.

d) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu
forte influência no desencadeamento da indepen-
dência norte-americana.

e) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa
abriu o caminho para as independências das colônias
ibéricas situadas na América.

Resolução

Apesar da incoerência entre os princípios expostos na
Declaração de Independência dos Estados Unidos e a
continuidade do escravismo naquele país, pode-se acei-
tar que as Revoluções Norte-Americana e Francesa
incorporavam as idéias fundamentais do pensamento
iluminista: liberdade e igualdade de direitos, dentro
obviamente de uma perspectiva burguesa.
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22 BBBB
Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) apro-
vou um plano de partilha da Palestina que previa a cria-
ção de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recu-
sa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro con-
flito entre Israel e países árabes.
A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão
egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interes-
ses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel pas-
sou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito
árabe-israelense (1967) ficou conhecido como Guerra
dos Seis Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. 
Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemo-
ravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e
sírias atacaram de supresa Israel, que revidou de forma
arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o
cessar-fogo, concluído em 22 de outubro.
A partir do texto acima, assinale a opção correta.
a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada

pela ação bélica de tradicionais potências européias
no Oriente Médio.

b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu
a terceira guerra árabe-israelense, Israel obteve rápi-
da vitória.

c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que,
a partir de decisão da ONU, foi oficialmente instalado
o Estado de Israel.

d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi
decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao primeiro
conflito árabe-israelense.

e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel man-
tém suas dimensões territoriais tal como estabeleci-
do pela resolução de 1947 aprovada pela ONU.

Resolução

A independência do Estado de Israel foi declarada em 14
de maio de 1948, a despeito da oposição dos países ára-
bes, vizinhos à Palestina, a saber: Egito, Líbano, Trans-
jordânia, entre outros, à criação de um Estado Judeu,
em moldes ocidentais, em meio ao mundo islâmico.
A declaração de independência de Israel deu origem ao
conflito árabe-israelense, que pode ser ilustrado em qua-
tro momentos: 1948-1949, Guerra de Independência;
1956, Guerra do Suez; 1967, Guerra dos Seis Dias e
1973, Guerra do Yom Kippur.
A Primeira Guerra Árabe-Israelense cessou em 1949,
com um armistício entre Israel e os contendores árabes,
sob a mediação da ONU. A Segunda Guerra, de 1956, a
despeito da vitória israelo-anglo-francesa, as pressões
norte-americanas e soviéticas, feitas por intermédio da
ONU, obrigaram os países vitoriosos a devolver os terri-
tórios conquistados do Egito, territórios esses que
foram conquistados por Israel neste conflito e tiveram
de ser devolvidos. O controle israelense sobre a
Península do Sinai ocorre a partir de 1967 e se estende
até 1982, sendo encerrado com o Tratado de Campi
David. Na Terceira Guerra, a Guerra dos Seis Dias, de
1967, a vitória israelense foi devastadora; com esta
guerra, Israel ampliou seu território conquistado do
Egito, qual seja, a Faixa de Gaza e a Península do Sinai;
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da Síria, as Colinas de Golã, e da Jordânia, a Cisjordânia.
A última guerra, a Quarta Guerra Árabe-Israelense, a
Guerra do Yom Kippur, de 1973, iniciou-se com o ataque
integrado da Síria e do Egito contra Israel, visando reto-
mar os territórios conquistados em 1967. Apesar das
vitórias iniciais serem devastadoras, Israel revidou o ata-
que, a ponto de ameaçar a cidade do Cairo, capital do
Egito. Para evitar essa tragédia, houve a intervenção
diplomática dos EUA e da URSS. Com mais essa derro-
ta, os países árabes decidiram penalizar o Ocidente (que
sempre apoiou Israel), o que desencadeou a Primeira
Crise do Petróleo. Importante salientarmos que Israel
passa a dominar a Península do Sinai após 1967.
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Texto para as questões 23 e 24

O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma
pesquisa feita em São Luís – MA de 2000 a 2002, ma-
peou os tipos de reservatório onde esse mosquito era
encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados co-
letados nessa pesquisa.

23 BBBB
De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redu-
ção mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue
nesse município deveria ser constituído por
a) pneus e caixas dágua.
b) tambores, tanques e depósitos de barro.
c) vasos de plantas, poços e cisternas.
d) materiais de construção e peças de carro.
e) garrafas, latas e plásticos.

Resolução

A análise da tabela mostra que o maior número de in-
setos vetores encontra-se em tambores, tanques e de-
pósitos de barro.

24 EEEE
Se mantido o percentual de redução da população total
de A. Aegypti observada de 2001 para 2002, teria sido
encontrado, em 2003, um número total de mosquitos
a) menor de 5.000.
b) maior que 5.000 e menor que 10.000.
c) maior que 10.000 e menor que 15.000.
d) maior que 15.000 e menor que 20.000.
b) maior que 20.000.

Resolução

Mantido o percentual de redução, sendo m a quantida-
de de mosquitos em 2003, teremos:

= ⇔ m ≅ 25 903
m

–––––––
38 962

38962
––––––––
58 604
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25 DDDD
A duração do efeito de alguns fármacos está relaciona-
da à sua meia-vida, tempo necessário para que a quan-
tidade original do fármaco no organismo se reduza à me-
tade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma
meia-vida, a quantidade de fármaco existente no orga-
nismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade
no início desse intervalo.

O gráfico acima representa, de forma genérica, o que
acontece com a quantidade de fármaco no organismo
humano ao longo do tempo.

F. D. Fuchs e Cheri, Wanama. Farmacologia Clínica, Rio de
Janeiro. Guanabara, Koogan, 1982, p.40

A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. As-
sim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12h
em um paciente, o percentual dessa dose que restará
em seu organismo às 13h30 min será aproximadamente
de
a) 10%. b) 15%. c) 25%. d) 35%. e) 50%.

Resolução

Das 12h (injeção do antibiótico) às 13h e 30min, decor-
reu 1h e 30 minutos.
Como a meia-vida é de 1 hora, concluímos que tivemos
um total de 1,5 meia-vida.
Pelo gráfico, para o número de meias-vidas igual a 1,5, a
porcentagem de fármaco no organismo será de aproxi-
madamente 35%.
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26 AAAA
Antigamente

Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando
perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e, de-
pois, ir à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pílu-
las fedorentas. Doença nefasta era a phtísica, feia era o
gálico. Antigamente, os sobrados tinham assom-
brações, os meninos, lombrigas (…)

Carlos Drummond de Andrade. Poesia competa e prosa. Rio de
Janeiro, Companhia José Aguilar, p. 1184

O texto acima esta escrito em linguagem de uma época
passada. Observe uma outra versão, em linguagem
atual.

Antigamente

Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado; ficando
mal, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir à
farmácia para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedo-
rentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífi-
lis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os
meninos, vermes (…)
Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na
segunda versão, houve mudanças relativas a
a) vocabulário. b) construções sintáticas.
c) pontuação. d) fonética.
e) regência verbal.

Resolução

O que diferencia os textos é o vocabulário: “constipa-
ção”, “perrengue”, “botica”, phtísica”, “gálico” e “lom-
brigas” correspondem, em linguagem atual, a “res-
friado” “mal”, “farmácia”, “tuberculose”, “sífilis” e
“vermes”.
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Textos para as questões 27 e 28

O Canto do Guerreiro

Aqui na floresta
Dos ventos batida,
Façanhas de bravos
Não geram escravos,
Que estimem a vida
Sem guerra e lidar.
– Ouvi-me, Guerreiros.
– Ouvi meu cantar.

Valente na guerra
Quem há, como eu sou?
Quem vibra o tacape
Com mais valentia?
Quem golpes daria
Fatais, como eu dou?
– Guerreiros, ouvi-me;
– Quem há, como eu sou?

Gonçalves Dias

Macunaíma

(Epílogo)

Acabou-se a história e morreu a vitória.
Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na

tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um
em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares,
aqueles campos, furos puxadeuros arrastadouros
meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era
solidão do deserto… Um silêncio imenso, dormia à beira
do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não
sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão
pançudos. Quem podia saber do Herói?

27 CCCC
A leitura comparativa dos dois texos acima indica que
a) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro

apresentada de forma realista e heróica, como sím-
bolo máximo do nacionalismo romântico.

b) a abordagem da temática adotada no texto escrito em
versos é discriminatória em relação ao povos indíge-
nas do Brasil.

c) as perguntas “– Quem há, como eu sou? (1º teste) e
“Quem podia saber do Herói?” (2º texto) expressam
diferentes visões da realidade indígena brasileira.

d) o texto romântico, assim como o modernista, aborda
o extermínio dos povos indígenas como resultado do
processo de colonização no Brasil.

e) os versos em primeira pessoa revelam que os indíge-
nas podiam expressar-se poeticamente, mas foram
silenciados pela colonização, como demonstra a pre-
sença do narrador, no segundo texto.

Resolução

Chega-se à resposta deste teste mais por eliminação
das alternativas erradas – e  inaceitáveis – do que por
aceitação da alternativa c.
Erros: a) o texto I não é realista nem o II apresenta o
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indígena como heróico, apesar de o chamar “Herói”, ou
a toma como “símbolo máximo do nacionalismo român-
tico”; b) não há, nos versos de Gonçalves Dias, “temá-
tica… discriminatória” em relação aos índios; 
d) no texto I, a colonização é um tema ausente, re-
ferindo-se o poema pura e simplesmente ao universo
indígena; e) nem a colonização nem o silenciamento dos
indígenas são assuntos do texto I. Quanto à alternativa
a, a pergunta extraída dos versos de Gonçalves Dias
implica uma visão heróica do índio, ao passo que a per-
gunta formulada no encerramento de Macunaíma suge-
re a extinção da sociedade e da cultura indígena, assim
como dos próprios índios. O problema é que não há
incompatibilidade entre essas duas visões, sendo estra-
nho e talvez um pouco forçado deduzir daí as “diferen-
tes visões da realidade indígena brasileira” esposadas
pelos dois autores. Não há, contudo,  alternativa melhor.

28 CCCC
Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifi-
ca-se que
a) a função da linguagem con? no recptor está ausente

tanto no primeiro quanto no segundo texto.
b) a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial,

enquento, no segundo, predomina a linguagem for-
mal.

c) há, em cada um dos textos, a utilização de pelo
menos uma palavra de origem indígena.

d) a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se
na forma de organização da linguagem e, no segundo,
no relato de informações reais.

e) a função da linguagem centrada na primeira pessoa,
predominante no segundo texto será ausente no pri-
meiro.

Resolução

São tupinismos tacape (texto I) e Tapanhumas (texto II).
Erros: a) ocorre a função conativa ou apelativa da lingua-
gem (centrada no receptor), nos apostos, imperativos e
interrogações do 1º texto; b) nem a linguagem do pri-
meiro texto é coloquial nem a do segundo é formal; o
oposto seria verdadeiro; d) tanto no primeiro como no
segundo texto está presente a função poética ou estéti-
ca da linguagem (centrada na forma de organização da
linguagem); no segundo texto, a função referencial da
linguagem, também presente, associa-se ao relato de
fatos fictícios, não reais; e) a função emotiva da lingua-
gem (centrada na primeira pessoa) predomina no pri-
meiro texto e está ausente do segundo.
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29 CCCC
Há cerca de dez anos, estimava-se que 11,2% da popu-
lação brasileira poderiam ser considerados dependentes
de álcool. Esse índice, dividido por gênero, apontava que
17,1% da população masculina e 5,7% da população
feminina eram consumidores da bebida. Quando anali-
sada a distribuição etária desse consumo, outro choque,
a pesquisa evidenciou que 41,2% de estudantes da edu-
cação básica da rede  pública brasileira já haviam feito
uso de álcool.
Dados atuais apontam que a porcentagem de depen-
dentes de álcool subiu para 15%. Estima-se que o país
gaste 7,3% do PIB por ano para tratar de problemas rela-
cionados ao alcoolismo, desde o tratamento de pacien-
tes até a perda da produtividade no trabalho. A indústria
do álcool no Brasil, que produz do açúcar ao álcool com-
bustível, movimenta  3,5% do PIB.

Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, nº 4, dez/2006

e Internet: <www.alcoolismo.com.br> (com adaptações)

A partir dos dados acima, conclui-se que
a) o país, para tratar pessoas com problemas provo-

cados pelo alcoolismo, gasta o dobro do que movi-
menta para produzir bebida alcoólica.

b) o aumento do número de brasileiros  dependentes de
álcool acarreta decréscimo no percentual do PIB
gasto no tratamento dessas pessoas.

c) o elevado percentual de estudantes que já consumi-
ram bebida alcoólica é indicativo de que o consumo
de álcool é probelma que deve ser enfrentado pela
sociedade.

d) as mulheres representam metade da população bra-
sileira dependentes de álcool.

e) o aumento na porcentagem de brasileiros de-
pendentes de álcool deveu-se, basicamente, ao cres-
cimento da indústria do álcool.

Resolução

O problema do aumento do consumo de bebida alcoóli-
ca passa a ser responsabilidade social. Quando analisa-
do em seu conjunto, independentemente da distinção
por gênero ou faixa etária, os agravantes são decorren-
tes, muitas vezes, de problemas domésticos ou pes-
soais que levam os indíviduos ao consumo do álcool
como atenuante ou reforço para a sociabilidade. Os pro-
blemas decorrentes de tal ingestão oscilam da perda de
produtividade no trabalho à queda na produção educa-
cional até a violência e degradação social, gerando um
grande número de excluídos.
No entanto, o que mais chama a atenção é o percentual de
estudantes do ensino básico público que já tiveram conta-
to com bebidas alcoólicas (41,2%). Esse contato precoce
ajuda a explicar o aumento percentual de dependentes
(15%). Deve-se também apontar a falta de estruturação
das famílias e o decaso em relação ao Estatuto da Criança
e do Adolescente, que proíbe o uso de álcool por menores
de 18 anos e incrimina os maiores responsáveis.
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30 AAAA
A tabela abaixo representa, nas diversas regiões do
Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, ama-
mentavam seus filhos nos primeiros meses de vida.

Ministério da Saúde, 2005

Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos im-
portantes que a defendem de doenças tipícas da pri-
meira infância. Nesse sentido, a tabela mostra que, em
2005, porcentualmente, as crianças brasileiras que esta-
vam mais protegidas dessas doenças eram as da região
a) Norte b) Nordeste c) Sudeste
d) Sul e) Contro-Oeste

Resolução

Os dados da tabela mostram que os índices percentuais
mais elevados até o 4º mês e de 9 meses a 1 ano estão
na região Norte, com 85,7% até o 4º mês e 54,8% para
a faixa etária de 9 meses a 1 ano.

54,8
36,8
38,8
37,2
17,8

85,7
77,7
75,1
73,2
83,9

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

de 9 meses a 1 ano (em %)até o 4º mês (em %)região

período de aleitamento
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31 AAAA
Os mapas abaixo apresentam informações acerca dos
índices de infecção por leishmaniose tegumentar ameri-
cana (LTA) em 1985 e 1999.

Ministério da Saúde.

A partir da leitura dos mapas acima, conclui-se que
a) o índice de infecção por LTA em Minas Gerais, ele-

vou-se muito nesse período.
b) o estado de Mato Grosso apresentou diminuição do

índice de infecção por LTA devido às intensas campa-
nhas de saúde.

c) a expansão geográfica da LTA ocorreu no sentido
norte-sul como resultado do processo predatório de
colonização.

d) o índice de infecção por LTA no Maranhão diminuiu
em virtude das fortes secas que assolaram o estado
nesse período.

e) o aumento da infecção por LTA no Rio Grande do Sul
resultou da proliferação do roedor que transmite essa
enfermidade.

Resolução

A análise dos mapas da ocorrência da LTA em 1985 e
1999 mostra um aumento da ocorrência da doença no
Estado de Minas Gerais.
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32 BBBB
No mapa a seguir, descreve-se a disseminação do vírus
da gripe no Brasil, em 2007.

Folha de S. Paulo, Caderno Ciência, 9/6/2007 (com adaptações)

No mapa, a unidade da escala de tempo que descreve o
o movimento do vírus da gripe da região Sul do Brasil é
a) ano. b) mês. c) hora.
d) minuto. e) segundo.

Resolução

Ao analisarmos o deslocamento temporal dos períodos
de intensidade de pico da epidemia de gripe, notamos
um padrão de norte para sul acompanhando as estações
do ano, entre abril e julho, configurando uma escala
mensal, acompanhando a chegada do inverno.
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33 BBBB

São características do tipo de reprodução representado
na tirinha:
a) simplicidade, permuta de material gênico e variabili-

dade genética.
b) rapidez, simplicidade e semelhança genética.
c) variabilidade genética, mutação e evolução lenta.
d) gametogênese, troca de material gênico e comple-

xidade.
e) clonagem, gemulação e partogênese.

Resolução

A tira mostra o processo de reprodução chamado Bipar-
tição.
Por ser uma forma reprodutiva assexuada, é rápida, sim-
ples e não produz variabilidade genética.
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34 DDDD

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (com adaptações).

Uma das principais causas da degradação de peixes
frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apre-
senta resultados de um estudo acerca da temperatura
de peixes frescos vendidos em cinco peixarias. O ideal
é que esses peixes sejam vendidos com temperatura
entre 2°C e 4°C. Selecionando-se aleatoriamente uma
das cinco peixarias pesquisadas, a probabilidade de ela
vender peixes frescos na condição ideal é igual a

a)

b)

c)

d)

e)

Resolução

De acordo com as informações contidas no gráfico, ape-
nas a peixaria V vende o peixe fresco na temperatura
adequada (2,3°). Dessa forma, a probabilidade pedida é

igual a .1
––
5

1
––
6

1
––
5

1
––
4

1
––
3

1
––
2
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Texto para as questões 35 e 36.

Aumento de produtividade

Nos últimos 60 anos, verificou-se grande aumento da
produtividade agrícola nos Estados Unidos da América
(EUA). Isso se deveu a diversos fatores, tais como ex-
pansão do uso de fertilizantes e pesticidas, biotecno-
logia e maquinário especializado. O gráfico abaixo apre-
senta dados referentes à agricultura desse país, no
período compreendido entre 1948 e 2004.

Scientific American Brasil, 
jun./2007, p. 19 (com adaptações).

35 EEEE
Com base nas informações acima, pode-se considerar
fator relevante para o aumento da produtividade na agri-
cultura estadunidense, no período de 1948 a 2004,
a) o aumento do uso da terra.
b) a redução dos custos de material.
c) a redução do uso de agrotóxicos.
d) o aumento da oferta de empregos.
e) o aumento do uso de tecnologias.

Resolução

Num país como EUA, que acredita e investe intensa-
mente em tecnologia, o aumento dos gastos no chama-
do “custos de material”, que pode ser entendido como
o aumento no uso de tecnologias, torna-se um dos prin-
cipais tópicos para o desenvolvimento agrícola. A obser-
vação do gráfico mostra claramente que o crescimento
da produtividade total da agricultura dos EUA é acompa-
nhado pelo aumento dos custos de material.
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36 AAAA
A respeito da agricultura estadunidense no período de
1948 a 2004, observa-se que
a) o aumento da produtividade foi acompanhado da
redução de mais de 70% dos custos de mão-de-obra.
b) o valor mínimo dos custos de material ocorreu entre
as décadas de 70 e 80.
c) a produtividade total da agricultura dos EUA apresen-
tou crescimento superior a 200%.
d) a taxa de crescimento das despesas de capital man-
teve-se constante entre as décadas de 70 e 90.
e) o aumento de produtividade foi diretamente propor-
cional à redução das despesas de capital.

Resolução

Entre os diversos elementos que o gráfico apresenta,
observa-se claramente um crescimento nos custos de
material e na produtividade geral e uma queda nas des-
pesas de capital, uso da terra e custos de mão-de-obra.
No caso em questão, ao mesmo tempo em que a pro-
dutividade aumentava, cerca de 175%, o custo da mão-
de-obra reduzia-se em 75%.
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37 DDDD
A diversidade de formas geométricas espaciais criadas
pelo homem, ao mesmo tempo em que traz benefícios,
causa dificuldades em algumas situações. Suponha, por
exemplo, que um cozinheiro precise utilizar exatamente
100 mL de azeite de uma lata que contenha 1.200 mL e
queira guardar o restante do azeite em duas garrafas
com capacidade para 500 mL e 800 mL cada, deixando
cheia a garrafa maior. Considere que ele não disponha
de instrumento de medida e decida resolver o problema
utilizando apenas a lata e as duas garrafas. As etapas do
procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas figu-
ras a seguir, tendo sido omitida a 5ª etapa.

Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à 5ª
etapa do procedimento?

Resolução

1ª etapa: início do processo,
1200 mL na lata.

2ª etapa: passaram-se 800 mL
da lata para a garrafa maior, dei-
xando-se a menor vazia.

3ª etapa: passaram-se 500 mL
da garrafa maior para a garrafa
menor.
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4ª etapa: devolveram-se 500 mL
da garrafa menor para a lata.

5ª etapa: passaram-se os 300
mL restantes da garrafa maior
para a garrafa menor.

6ª etapa: passaram-se 800 mL da
lata para a garrafa maior, deixan-
do-se 100 mL na lata.

38 EEEE

Globo Rural, jun./2007.
É título adequado para a matéria jornalística em que o
gráfico acima seja apresentado:
a) Apicultura: Brasil ocupa a 33ª posição no ranking

mundial de produção de mel – as abelhas estão desa-
parecendo no país.

b) O milagre do mel: a apicultura se expande e coloca o
país entre os seis primeiros no ranking mundial de
produção.

c) Pescadores do mel: Brasil explora regiões de mangue
para produção do mel e ultrapassa a Argentina no ran-
king mundial.

d) Sabor bem brasileiro: Brasil inunda o mercado mun-
dial com a produção de 15 mil toneladas de mel em
2005.

e) Sabor de mel: China é o gigante na produção de mel
no mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking.

Resolução

O gráfico apresentado mostra a posição dos seis maio-
res produtores de mel em 2007, segundo dados do
“Globo Rural”, em junho de 2007. A China surge na pri-
meira colocação, com 276 milhares de toneladas, segui-
da por EUA, Argentina, Turquia e México. O Brasil é o
15º colocado, com cerca de 33 milhões de toneladas.
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39 CCCC
Lucro na adversidade

Os fazendeiros da região sudoeste de Bangladesh,
um dos países mais pobres da Ásia, estão tentando
adaptar-se às mudanças acarretadas pelo aquecimento
global. Antes acostumados a produzir arroz e vegetais,
responsáveis por boa parte da produção nacional, eles
estão migrando para o cultivo do camarão. Com a subi-
da do nível do mar, a água salgada penetrou nos rios e
mangues da região, o que inviabilizou a agricultura, mas
de outro lado, possibilitou a criação de crustáceos, uma
atividade até mais lucrativa.

O lado positivo da situação termina por aí. A maior
parte da população local foi prejudicada já que os fazen-
deiros não precisam contratar mais mão-de-obra, o que
aumentou o desemprego. A flora e a fauna do mangue
vêm sendo afetadas pela nova composição da água. Os
lençóis freáticos da região foram atingidos pela água sal-
gada.

Globo Rural junho/2007, p. 18 (com adaptações)

A situação descrita acima retrata
a) o fortalecimento de atividades produtivas tradicionais

em Bangladesh em decorrência dos efeitos do aque-
cimento global.

b) a introdução de uma nova atividade produtiva que
amplia a oferta de emprego.

c) a reestruturação de atividades produtivas como
forma de enfrentar mudanças nas condições ambien-
tais da região.

d) o dano ambiental provocado pela exploração mais
intensa dos recursos naturais da região a partir do cul-
tivo do camarão.

e) a busca de investimentos mais rentáveis para
Bangladesh crescer economicamente e competir no
mercado internacional de grãos.

Resolução

Com o aumento do nível do mar resultante do aque-
cimento global, a região do delta dos rios Ganges e
Bramaputra, em Bangladesh, passou a sofrer maiores
inundações de marés. Como grande parte da população
aproveita a várzea para desenvolver a agricultura de jar-
dinagem, com o plantio principalmente do arroz, essas
inundações passarão a prejudicar esse tipo de atividade,
levando fazendeiros à prática de uma atividade mais ren-
tável, que é a carcinocultura. Trata-se de uma atividade
que emprega menos mão-de-obra e, por isso, provoca
desemprego. Contudo, houve mudança na estrutura
econômica em decorrência das mudanças nas condi-
ções ambientais.
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40 EEEE
Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na
península antártica subiram quase 6°C. Ao contrário do
esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação
de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma
um manto impermeável sobre o oceano, está derreten-
do devido à elevação de temperatura, o que permite que
mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade
cai na forma de neve.
Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de
pingüins precisa de solos nus para construir seus ninhos
de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles
põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente
derrete, os ovos se encharcam de água e goram.

Scientific American Brasil, ano 2. nº 21, 2004, p.86 (com adapta-
ções).

A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas.
I. O aumento da temperatura global interfere no ciclo

da água na península antártica.
II. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida

de espécies típicas de região de clima polar.
III.A existência de água em estado sólido constitui fator

crucial para a manutenção da vida em alguns biomas.
É correto o que se afirma
a) apenas em I. b) apenas em II.
c) apenas em I e II. d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.

Resolução

I. Com o degelo da banquisa sobre o oceano, ocorre
aumento da evaporação e, conseqüentemente,
aumento das precipitações de neve sobre a penínsu-
la antártica. Portanto, o ciclo da água sofreu
interferência (alteração).

II. Se algumas espécies de pingüins precisam fazer a
postura de seus ovos sobre o solo de pedregulhos
ainda seco, então, com a alteração das condições cli-
máticas que resultem na ausência da condição ante-
rior, o ciclo de vida dessas espécies sofre interfe-
rência.

III.Temos duas possibilidades de se confirmar a asser-
tiva: 1ª) a necessidade da existência de água no esta-
do sólido sobre o oceano reduz a possibilidade de pre-
cipitações e, assim, mantêm-se o ciclo de vida nesse
bioma da península; 2ª) não havendo derretimento da
neve, os ovos não sofreriam encharcamento, e o ciclo
de vida nesse bioma não sofreria mudanças repenti-
nas.
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41 BBBB
Devido ao aquecimento global e à conseqüente dimi-
nuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distân-
cia que os ursos polares precisam nadar para encontrar
alimentos. Apesar de exímios nadadores, eles acabam
morrendo afogados devido ao cansaço.
A situação descrita acima
a) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar,

o qual decorre das variações climáticas.
b) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode

acarretar à biodiversidade no Ártico.
c) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de

mudanças climáticas permite o surgimento de novas
espécies.

d) mostra a importância das características das zonas
frias para a manutenção de outros biomas na Terra.

e) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao
habitat, visto que eles se adaptam rapidamente às
mudanças nas condições climáticas.

Resolução

A morte dos ursos por afogamento, conseqüência da
diminuição da cobertura de gelo, pode causar prejuízo à
biodiversidade no Ártico.
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42 EEEE
O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre
o aquecimento global. A curva mais escura e contínua
representa o resultado de um cálculo em que se consi-
derou a soma de cinco fatores que influenciaram a tem-
peratura média global de 1900 a 1990, conforme mos-
trado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de
cada um desses cinco fatores isoladamente é mostrada
na parte inferior do gráfico.

Internet: <solar-center.stanford.edu>

Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990,
contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar
a temperatura atmosférica:
a) aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica.
b) atividade vulcânica, ozônio e gases estufa.
c) aerossóis, atividade solar e gases estufa.
d) aerossóis, atividade vulcânica e ozônio.
e) atividade solar, gases estufa e ozônio.

Resolução

Analisando-se o gráfico, os fatores que mais aumenta-
ram a temperatura atmosférica, de 1960 a 1990, são: ati-
vidade solar (II), gases estufa (I) e ozônio (III).
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43 BBBB
O uso mais popular de energia solar está associado ao
fornecimento de água quente para fins domésticos. Na
figura abaixo, é ilustrado um aquecedor de água cons-
tituído de dois tanques pretos dentro de uma caixa ter-
micamente isolada e com cobertura de vidro, os quais
absorvem energia solar.

A. Hinrichs e M. Klembach. Energia e meio ambiente. São
Paulo: Thompson, 3ª ed. 2004 p. 525 (com adaptações).

Nesse sistema de aquecimento,
a) os tanques, por serem de cor preta, são maus absor-

vedores de calor e reduzem as perdas de energia.
b) a cobertura de vidro deixa passar a anergia luminosa

e reduz a perda de energia térmica utilizada para o
aquecimento.

c) a água circula devido à variação de energia luminosa
existente entre os pontos X e Y.

d) a camada refletiva tem como função armazenar ener-
gia luminosa.

e) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que
se mantenha constante a temperatua no interior da
caixa.

Resolução

a) FALSA: por serem pretos, os tanques são bons absor-
vedores de calor.

b) VERDADEIRA: o vidro é transparente às radiações
eletromagnéticas visíveis e é opaco às radiações in-
fravermelhas (radiações térmicas), reduzindo a perda
de energia térmica.

c) FALSA: a água circula por convecção térmica.
d) FALSA: o vidro retém, por reflexão, a energia ligada

às radiações infravermelhas.
e) FALSA: o vidro é mau condutor de calor.
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44 DDDD
Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas
muito intensas e ejetam, para o espaço, partículas carre-
gadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na
Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido des-
de a primeira detecção de uma explosão solar até a che-
gada dos diferentes tipos de perturbação e seus res-
pectivos efeitos na Terra.

Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a per-
turbação por ondas de rádio geradas em uma explosão
solar
a) dura mais que uma tempestade magnética.
b) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.
c) chega à Terra depois da perturbação por raios X.
d) tem duração maior que a da perturbação por raios X.
e) tem duração semelhante à da chegada à Terra de par-

tículas de alta energia.

Resolução

a) FALSA: a duração T das ondas de rádio é tal que 
1h < T < 10h e a tempestade magnética tem duração
de 10 dias.

b) FALSA: a diferença de chegada à Terra é pouco maior
que 1 dia.

c) FALSA: as ondas de rádio e de raios X chegam, prati-
camente, simultaneamente.

d) VERDADEIRA
e) FALSA: a duração das ondas de rádio é maior do que

o tempo de chegada à Terra das partículas de alta
energia.
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Texto para as questões 45 e 46

A pele humana é sensível à radiação solar, e essa
sensibilidade depende das características da pele. Os fil-
tros solares são produtos que podem ser aplicados
sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A eficácia
dos filtros solares é definida pelo fator de proteção solar
(FPS), que indica quantas vezes o tempo de exposição
ao sol, sem o risco de vermelhidão, pode ser aumentado
com o uso de protetor solar. A tabela seguinte reúne
informações encontradas em rótulos de filtros solares.

45 BBBB
As informações acima permitem afirmar que
a) as pessoas de pele muito sensível, ao usarem filtro

solar, estarão isentas do risco de queimaduras.
b) o uso de filtro solar é recomendado para todos os

tipos de pele exposta à radiação solar.
c) as pessoas de pele sensível devem expor-se 6 minu-

tos ao sol antes de aplicarem o filtro solar.
d) pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar,

devem expor-se ao sol por menos tempo que pes-
soas de pele morena.

e) o período recomendado para que pessoas de pele
negra se exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias.

Resolução

De acordo com a tabela apresentada, é recomendável o
uso do filtro para todos os tipos de pele exposta à radia-
ção solar.
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46 EEEE
Uma família de europeus escolheu as praias do
Nordeste para uma temporada de férias. Fazem parte da
família um garoto de 4 anos de idade, que se recupera
de icterícia, e um bebê de 1 ano de idade, ambos loiros
de olhos azuis. Os pais concordam que os meninos
devem usar chapéu durante os passeios na praia.
Entretanto, divergem quanto ao uso do filtro solar. Na
opinião do pai, o bebê deve usar filtro solar com 
FPS ≥ 20 e o irmão não deve usar filtro algum porque
precisa tomar sol para se fortalecer. A mãe opina que os
dois meninos devem usar filtro solar com FPS ≥ 20.
Na situação apresentada, comparada à opinião da mãe,
a opinião do pai é
a) correta, porque ele sugere que a família use chapéu

durante todo o passeio na praia.
b) correta, porque o bebê loiro de olhos azuis tem a pele

mais sensível que a de seu irmão.
c) correta, porque o filtro solar com FPS ≥ 20 bloqueia o

efeito benéfico do sol na recuperação da icterícia.
d) incorreta, porque o uso do filtro solar com FPS ≥ 20,

com eficiência moderada, evita queimaduras na pele.
e) incorreta, porque é recomendado que pessoas com

olhos e pele de cor clara usem filtro solar com 
FPS ≥ 20.

Resolução

A opinião paterna em relação ao filho de quatro anos de
idade é incorreta porque, sendo loiro e de olhos azuis,
também necessita do uso do filtro solar.
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47 DDDD
Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada
um de seus habitantes produz. Além de o progresso
elevar o volume de lixo, ele também modifica a quali-
dade do material despejado. Quando a sociedade pro-
gride, ela troca a televisão, o computador, compra mais
brinquedos e aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700
milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora em
todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio,
chumbo, alumínio e bário. Abandonado nos lixões esse
material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas
infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freá-
ticos ou a rios próximos, espalhando-se pela água.

Anuário Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com adaptações)

A respeito da produção de lixo e de sua relação com o
ambiente, é correto afirmar que
a) as substâncias químicas encontradas no lixo levam,

freqüentemente, ao aumento de diversidade de
espécies e, portanto, ao aumento da produtividade
agrícola do solo.

b) o tipo e a quantidade de lixo produzido pela socieda-
de independem de políticas de educação que propo-
nham mudanças no padrão de consumo.

c) a produção de lixo é inversamente proporcional ao ní-
vel de desenvolvimento econômico das sociedades.

d) O desenvolvimento sustentável requer controle e
monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies
existentes em curso d’água, solo e vegetação.

e) o desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação
de produtos descartáveis, o que evita a geração de
lixo e resíduos químicos.

Resolução

A geração de lixo depende do nível de consumo da po-
pulação e sua condição socioeconômica. Quanto maior
o progresso tecnológico, maior a sofisticação do lixo
com resíduos comprometedores ao ambiente ecologica-
mente sustentável o que se reflete na contaminação do
solo, dos lençóis freáticos e dos rios. O desenvolvi-
mento sustentável exige controle e monitoramento ade-
quado dos efeitos nocivos decorrentes da deposição
inadequada do lixo.
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48 EEEE
Um poeta habitante da cidade de Poços de Caldas – MG
assim externou o que estava acontecendo em sua cida-
de:
Hoje, o planalto de Poços de Caldas não
serve mais. Minério acabou.
Só mancha, “nunclemais”.
Mas estão “tapando os buracos”, trazendo para

cá “Torta II”1,
aquele lixo do vizinho que você não gostaria
de ver jogado no quintal da sua casa.
Sentimentos mil: do povo, do poeta e do Brasil.

Hugo Pontes. In M.E.M. Helene. A radioatividade e 

o lixo nuclear. São Paulo: Scipione 2002, p.4.

1Torta II – lixo radioativo de aspecto pastoso.

A indignação que o poeta expressa no verso “Senti-
mentos mil: do povo, do poeta e do Brasil” está rela-
cionado com
a) a extinção do minério decorrente das medidas ado-

tadas pela metrópole portuguesa para explorar as ri-
quezas minerais, especialmente em Minas Gerais.

b) a decisão tomada pelo governo brasileiro de receber
o lixo tóxico oriundo de países do Cone Sul, o que
caracteriza o chamado comércio internacional do lixo.

c) a atitude de moradores que residem em casas pró-
ximas umas das outras, quando um deles joga lixo no
quintal do vizinho.

d) as chamadas operações tapa-buracos, desencadea-
das com o objetivo de resolver problemas de manu-
tenção das estradas que ligam as cidades mineiras.

e) os problemas ambientais que podem ser causados
quando se escolhe um local para enfrentar ou depo-
sitar lixo tóxico.

Resolução

A indignação do poeta é evidenciada pelos seus versos
nos quais, repudia os problemas ambientais que decor-
rem da deposição de lixo tóxico, melhor dizendo, radioa-
tivo que está sendo descartado em sua cidade. Os ver-
sos expressam a problemática decorrente do uso de lixo
tóxico em área habitável para “tapar os buracos” em
detrimento da qualidade de vida.
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Texto para as questões de 49 a 51.

Os gráficos abaixo, extraídos do sítio eletrônico do
IBGE, apresentam a distribuição da população brasileira
por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa
população para 2010 e 2030.

49 AAAA
A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990
com as projeções para 2030 e considerando-se os pro-
cessos de formação socioeconômica da população bra-
sileira, é correto afirmar que
a) a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar

na medida em que melhoram as condições de vida da
população.

b) a população do país tende a diminuir na medida em
que a taxa de mortalidade diminui.

c) a taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na
medida em que aumenta o índice de desenvol-
vimento humano.

d) a necessidade de investimentos no setor de saúde
tende a diminuir na medida em que aumenta a popu-
lação idosa.

e) o índice de instrução da população tende a diminuir
na medida em que diminui a população.
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Resolução

A melhoria nas condições sanitárias, a urbanização, a
elevação da medicina e bioquímica e o maior acesso
desses recursos a população refletem um aumento da
expectativa de vida, redução da mortalidade infantil. Es-
sas mudanças implicarão também o aumento dos
números de idosos, e na elevação do nível de instrução
da população.
A despeito dessa melhoria, os investimentos nas áreas
sociais devem ser ampliados pois, comparado com os
índices dos países desenvolvidos o total brasileiro fica
aquém do ideal.

50 DDDD
Se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos
relativos à pirâmide etária, em 2050.
a) a população brasileira com 80 anos de idade será

composta por mais homens que mulheres.
b) a maioria da população brasileira terá menos de 25

anos de idade.
c) a população brasileira do sexo feminino será inferior a

2 milhões.
d) a população brasileira com mais de 40 anos de idade

será maior que em 2030.
e) a população brasileira será inferior à populaçnao de

2010.

Resolução

O Brasil apresenta forte processo de amadurecimento
da população, como se pode observar no estreitamento
da base e alargamento do topo da pirâmide etária de
2030 em relação às anteriores. Além disso, deve-se res-
saltar o predomínio do sexo feminino na população total,
e mais ainda entre os idosos. Sendo assim, conclui-se
que, em 2050, a população com idade superior a 50
anos será superior a mesma faixa etária observada em
2030, sobretudo entre as mulheres.

EEEENNNNEEEEMMMM    ----     AAAAggggoooossss tttt oooo////2222000000007777



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

51 CCCC
Se forem confirmadas as projeções apresentadas, a
população brasileira com até 80 anos de idade será em
2030.
a) menor que 170 milhões de habitantes.
b) maior que 170 milhões e menor que 210 milões de

havitantes.
c) maior que 210 milhões e menor que 290 milhões de

habitantes.
d) maior que 290 milhões e menor que 370 milhões de

habitantes.
e) maior que 370 milhões de habitantes.

Resolução

Levando em conta os conhecimentos geográficos sobre
as projeções populacionais até 2050, podemos confir-
mar a afirmativa c como a correta. Esses números divul-
gados pelo IBGE se aproximam dos 238 milhões. No
entanto, apenas com base em observação das pirâmi-
des apresentadas, não é possível ao candidato chegar a
um valor específico, considerando o limitado tempo dis-
ponível.

52 BBBB
Uma equipe de paleontó-

logos  descobriu um rastro de
dinossauro carnívoro e nada-
dor, no norte da Espanha.

O rastro completo tem
comprimento igual a 15
metros e consiste de vários pares simétricos de duas
marcas de três arranhões cada uma, conservadas em
arenito.

O espaço entre duas marcas consecutivas mostra
uma pernada de 2,5 metros. O rastro difere do de um
dinossauro não-nadador: “são as unhas que penetram
no barro – e não a pisada – o que demostra que o animal
estava nadando sobre a água: só tocava o solo com as
unhas, não pisava”. afirmam os paleontólogos.

Internet <www.notícias.uol.br> (com adaptações)

Qual dos seguintes fragmentos do texto, considerado
isoladamente, é variável relevante para se estimar o
tamanho do dinossauro nadador mencionado?
a) “O rastro completo tem 15 metros de comprimento”.
b) “O espaço entre duas marcas, consecutivas mostra

uma pernada de 2,5 metros”
c) o rastro difere do de um dinossauro não-nadador”
d) “são as unhas que penetram no barro e não a pisada”
e) “o animal estava nadando sobre a água, só tocava o

solo com as unhas”

Resolução

Pode-se avaliar o tamanho do dinossauro fossilizado
examinando-se o espaço entre duas marcas consecu-
tivas das pernadas.
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53 CCCC

Pintura rupestre da Toca do Pajaú – PI Iternet: <www.botocelli.com>

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural
brasileiro expressa.
a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus

durante o processo de colonização do Brasil.
b) a organização social e política de um provo indígena e

a hierarquia entre seus membros.
c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram

durante a chamada pré-história do Brasil.
d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinos-

sauros atualmente extintos.
e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoín-

dios da América durante o período colonial.

Resolução

A pintura rupestre reproduzida na questão apresenta
uma cena de caça – tema recorrente na arte pré-histórica
em todas as regiões do mundo e que mostra um aspec-
to essencial para a sobrevivência das comunidades pri-
mitivas.

54 BBBB
Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes
escalas de tempo. Assinale a opção que ordena exem-
plos de fenômenos biológicos, do mais lento para o mais
rápido.
a) germinação de uma semente, crescimento de uma

árvore, fossilização de uma samambaia
b) fossilização de uma samambaia, crescimento de uma

árvore, germinação de uma semente
c) crescimento de uma árvore, germinação de uma

semente, fossilização de uma samambaia
d) fossilização de uma samambaia, germinação de uma

semente, crescimento de uma árvore
e) germinação de uma semente, fossilização de uma

samambaia, crescimento de uma árvore

Resolução

– O processo de fossilização de qualquer ser vivo é
muito lento, podendo levar milhares de anos.
– O crescimento de uma árvore é mais rápido que a fos-
silização, ocorrendo geralmente no período de dezenas
ou centenas de anos.
– A germinação de sementes é muito rápida, ocorrendo
em poucos dias.
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55 BBBB
As mudanças evolutivas dos organismos resultam de
alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É
um processo evolutivo comum a plantas e animais ver-
tebrados: 
a) movimento de indivíduos ou de material genético

entre populações, o que reduz a diversidade de genes
e cromossomos.

b) sobrevivência de indivíduos portadores de determina-
das características genéticas em ambientes específicos.

c) aparecimento, por geração espontânea, de novos
indivíduos adaptados ao ambiente.

d) aquisição de características genéticas transmitidas
aos descendentes em resposta a mudanças ambien-
tais.

e) recombinação de genes presentes em cromossomos
do mesmo tipo durante a fase de esporulação.

Resolução

Na evolução biológica, ocorre a sobrevivência dos indiví-
duos mais aptos, portadores de determinadas carac-
terísticas genéticas, em ambientes específicos.

56 DDDD
Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um
programa operado por uma central de informações. A
meta desse programa é a auto-replicação de todos os
componentes do sistema, incluindo-se a duplicação do
próprio programa ou mais precisamente do material no
qual o programa está inscrito. Cada reprodução pode
estar associada a pequenas modificações do programa.

M. O. Murphy e I. O’neill. (Orgs.) O que é vida? 50 anos depois –

especulações sobre o futuro da biologia. São Paulo: UNESP, 1997
(com adaptações).

São indispensáveis à execução do “programa” mencio-
nado acima processos relacionados a metabolismo,
auto-replicação e mutação, que podem ser exempli-
ficados, respectivamente, por:
a) fotossíntese, respiração e alterações na seqüência de

bases nitrogenadas do cógico genético.
b) duplicação do RNA, pareamento de bares nitrogena-

das e digestão de constituintes dos alimentos.
c) excreção de compostos nitrogenados, respiração

celular e digestão de constituintes dos alimentos.
d) respiração celular, duplicação do DNA e alterações na

seqüência de bases nitrogenadas do código genético.
e) fotossíntese, duplicação do DNA e excreção de com-

postos químicos.

Resolução

Respiração Celular

DNA

Mutação

Metabolismo

Auto-replicação

Alteração na seqüência

de bases do DNA
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57 AAAA

Istoé, n° 1.864, set/2005, p. 69 (com adaptações). 

Com o projeto da mochila ilustrado acima, pretende-se
aproveitar, na geração de energia elétrica para acionar
dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia des-
perdiçada no ato de caminhar. As transformações de
energia envolvidas na produção de eletricidade enquan-
to uma pessoa caminha com essa mochila podem ser
assim esquematizadas:

As energias I e II, representadas no esquema acima,
podem ser identificadas, respectivamente, como
a) cinética e elétrica. b) térmica e cinética.
c) térmica e elétrica. d) sonora e térmica.
e) radiante e elétrica.

Resolução

Durante a caminhada, nos movimentos de subir e des-
cer, há transformação de energia potencial em energia
cinética e vice-versa.
O movimento (energia cinética) do compartimento no
interior de um campo magnético vai produzir energia
elétrica através do fenômeno de indução eletromag-
nética.
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Texto para as questões 58 e 59

As pressões ambientais pela redução na emissão de
gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da
dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se
voltarem para os combustíveis renováveis, principal-
mente para o etanol. Líderes na produção e no consumo
de etanol, Brasil e Estados Unidos da América (EUA)
produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do pro-
duto em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-
prima para a produção desse álcool, ao passo que o
Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresen-
ta alguns índices relativos ao processo de obtenção de
álcool nesses dois países.

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações)

58 AAAA
Se comparado com o uso do milho como matéria-prima
na obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar é
a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é

maior que a do milharal, superando-a em mais do
dobro de litros de álcool produzido por hectare.

b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil
para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do
que para produzi-lo a partir da cana.

c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as
diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e
o custo de sua produção se equiparam.

d) menos eficiente, pois o balanço energético para se
produzir o etanol a partir da cana é menor que o balan-
ço energético para produzi-lo a partir do milho.

e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de
álcool a partir da cana é menor que o custo de produ-
ção a partir do milho.

Resolução

A análise da tabela permite-nos constatar que a obten-
ção do etanol a partir da cana-de-açúcar é vantajosa, pois
pode-se produzir mais litros por hectare, o gasto de
energia fóssil para produzir álcool a partir da cana é
menor, o balanço energético é positivo e o custo da pro-
dução por litro é menor; isso resulta num menor preço
de venda.

milho

3 mil litros/ha

6.600 kcal

negativo: gasta-se 1 caloria

de combustível fóssil para a

produção de 0,77 caloria de

etanol

US$ 0,45

US$ 0,92

cana

8 mil litros/ha

1.600 kcal

positivo: gasta-se 1 calo-

ria de combustível fóssil

para a produção de 3,24

calorias de etanol

US$ 0,28

US$ 0,42

produção de etanol

gasto de energia fóssil

para produzir 1 litro de

álcool

balanço energético

custo da produção/litro

preço de venda/litro
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59 CCCC
Considerando-se as informações do texto, é correto afir-
mar que
a) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o

aumento da biodiversidade.
b) o impacto ambiental da produção estadunidense de

etanol é o mesmo da produção brasileira.
c) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos

automotores pode atenuar a tendência atual do
aumento do efeito estufa.

d) a economia obtida com o uso de etanol como com-
bustível, especialmente nos EUA, vem sendo utiliza-
da para a conservação do meio ambiente.

e) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a pro-
dução de combustíveis renováveis favorece a preser-
vação das características originais do solo.

Resolução

O cultivo da cana e do milho não favorece a biodiversi-
dade, ao contrário, como qualquer monocultura, deter-
mina uma redução do ecossistema e um maior desgas-
te do solo. No entanto, o impacto causado pelo cultivo
do milho nos Estados Unidos é maior do que o cultivo da
cana no Brasil.
O emprego do etanol derivado da cana nos Estados
Unidos visa minorar os impactos ambientais causados
pela queima de combustíveis fósseis, a despeito de um
custo maior e do balanço energético negativo.

60 EEEE
Qual das seguintes fontes de produção de energia é a
mais recomendável para a diminuição dos gases causa-
dores do aquecimento global?
a) Óleo diesel. b) Gasolina. c) Carvão mineral.
d) Gás natural. e) Vento.

Resolução

A combustão de óleo diesel, da gasolina, do carvão mi-
neral e do gás natural produz resíduos que aumenta o
efeito-estufa na Terra. Assim, o vento (produção de
energia eólica) é a fonte mais recomendável para a gera-
ção de energia.
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61 DDDD
Consumo de energia em kWh

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (com adaptações)

As figuras acima apresentam dados referentes aos con-
sumos de energia elétrica e de água relativos a cinco
máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no
Brasil. A máquina ideal, quanto a rendimento econômico
e ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente,
menos energia e água.
Com base nessas informações, conclui-se que, no con-
junto pesquisado, 
a) quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza

água, mais ela consome energia elétrica.
b) a quantidade de energia elétrica consumida por uma

máquina de lavar roupa é inversamente proporcional
à quantidade de água consumida por ela. 

c) a máquina I é ideal, de acordo com a definição apre-
sentada.

d) a máquina que menos consome energia elétrica não
é a que consome menos água.

e) a máquina que mais consome energia elétrica não é a
que consome mais água.

Resolução

A máquina que menos consome energia é a máquina III;
e a que menos consome água é a máquina I.
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62 AAAA
De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água
engarrafada que podem ser vendidos no comércio para
o consumo humano:
• água mineral: água que, proveniente de fontes natu-

rais ou captada artificialmente, possui composição
química ou propriedades físicas ou físico-químicas
específicas, com características que lhe conferem
ação medicamentosa; 

• água potável de mesa: água que, proveniente de fon-
tes naturais ou captada artificialmente, possui carac-
terísticas que a tornam adequada ao consumo huma-
no;

• água purificada adicionada de sais: água produzida
artificialmente por meio da adição à água potável de
sais de uso permitido, podendo ser gaseificada.

Com base nessas informações, conclui-se que
a) os três tipos de água descritos na legislação são potá-

veis.
b) toda água engarrafada vendida no comércio é água

mineral.
c) água purificada adicionada de sais é um produto natu-

ral encontrado em algumas fontes específicas.
d) água potável de mesa é adequada para o consumo

humano porque apresenta extensa flora bacteriana.
e) a legislação brasileira reconhece que todos os tipos

de água têm ação medicamentosa.  

Resolução

Água potável é aquela que pode ser utilizada para o con-
sumo humano. Os três tipos de água engarrafados
(mineral, potável de mesa e purificada adicionada de
sais) mencionados no texto são potáveis (tanto que
podem ser vendidos no comércio).
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63 BBBB
O artigo 1 da Lei Federal nº 9.433/1997 (Lei das Águas)
estabelece, entre outros, os seguintes fundamentos:

I. a água é um bem de domínio público; 
II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor

econômico;
III.em situações de escassez, os usos prioritários dos

recursos hídricos são o consumo humano e a desse-
dentação de animai;

IV.a gestão dos recursos hídricos deve sempre propor-
cionar o uso múltiplo das águas.

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja
única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de milho
e que a companhia de águas do município em que se
encontra a fazenda colete água desse rio para abastecer
a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem,
o volume de água do rio tenha chegado ao nível crítico,
tornando-se insuficiente para garantir o consumo huma-
no e atividade agrícola mencionada.

Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de
acordo com o artigo 1º da Lei das Águas?
a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio per-

tence ao dono da fazenda.
b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o

abastecimento de água para consumo humano.
c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles

que pagam mais, já que a água é bem dotado de valor
econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura
quanto para o consumo humano, até o esgotamento
do rio.

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e
para o consumo humano, a fim de que a água seja
transferida para outros rios.

Resolução

Seguindo restritamente os dispositivos da lei, o uso prio-
ritário da água se direciona ao consumo humano e à des-
sedentação de animais. Assim, no caso de escassez,
deve se priorizar o consumo humano, interrompendo a
irrigação da lavoura, mesmo levando-se em considera-
ção que a nascente esteja em uma propriedade privada
e que a água possua valor econômico.
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