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ARTES e QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Questão 1

Considerando as ideias presentes nas obras citadas a seguir, responda.

●	 Manifesto do Partido Comunista. Karl Marx; Friedrich Engels. In: Estudos Avançados. vol. 12 no 34. 
 São Paulo Set./Dez. 1998, http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141998000300002
●	 Mundo em Descontrole: O que a globalização está fazendo de nós. Anthony Giddens. 8a edição. 
 Rio de Janeiro: Record, 2011.

a) Qual a principal diferença entre os pensamentos de Marx e Giddens, no que se refere à hegemonia do econômico no mundo 
capitalista?

b)	 Como	cada	um	desses	autores	se	posicionaria	frente	à	afirmação	“Nunca seremos senhores de nossa própria história”?

Resolução:

a) A resposta à questão da FGV Direito requer cautela do candidato, que deve ater-se às análises das obras selecionadas. A equipe 
de	professores	do	CPV	Vestibulares	dá	esse	aviso	porque	um	erro	comum	seria	o	de	afirmar	categoricamente	que,	para	Karl	
Marx,	as	relações	econômicas	determinam	a	vida	social,	política	e	ideológica.	Mais	fiel	ao	pensamento	de	Marx	e	de	Engels	
seria	a	afirmação	de	que	–	embora	o	método	desses	autores	tenha	como	ponto	de	fuga	a	vida	material	e	os	conflitos	existentes	
entre	forças	produtivas	e	relações	de	produção	–	economia,	sociedade,	política	e	ideias	são	planos	que	interferem	uns	nos	
outros, sem a linearidade das explicações fáceis. De certa forma, é a esse marxismo simplista que Anthony Giddens, teórico 
matricial da chamada Terceira Via, dirige suas críticas quando analisa a globalização. O candidato precisava estar ciente dessa 
polêmica para responder adequadamente à questão.

 Um caminho possível para escapar a esse equívoco é referir-se ao trecho do Manifesto em que Marx e Engels se referem à 
redução	de	todas	as	relações	humanas	à	troca.	Para	eles,	a	burguesia	reduziu	os	vínculos	humanos	ao	“interesse	nu	e	cru”	
expresso	no	“pagamento	em	dinheiro”	–	o	que	pode	ser	considerado	como	“hegemonia	do	econômico”,	nos	termos	propostos	
pela Banca Examinadora, mas que estabelece nexos pouco simplistas entre vida material e sociedade. Para Anthony Giddens, 
os	críticos	da	globalização	atêm-se	excessivamente	à	economia	para	diagnosticar	o	mundo	capitalista	–	trata-se,	portanto,	de	
referência	evidente	ao	método	dos	marxistas,	explicado	anteriormente.	O	autor	inglês	julga	que	“a	globalização	é	política,	
tecnológica	e	cultural,	tanto	quanto	econômica”	–	sentença	em	que	fica	evidente	sua	crítica	ao	marxismo	vulgar	que	reduz	
todas as análises ao plano da economia. 

b)	 Para	Marx	e	Engels,	evidentemente,	a	sentença	“Nunca	seremos	senhores	de	nossa	própria	história”	opõe-se	à	convocação	com	
que o Manifesto	é	concluído	–	“Proletários	de	todos	os	países,	uni-vos!”.	Para	esses	autores,	da	mesma	forma	que	a	burguesia	
foi uma classe revolucionária, também o proletariado há de tornar-se sujeito coletivo de sua própria história, na exata medida 
em que tomar consciência do papel que cumpre na luta de classes. Para Anthony Giddens, da mesma forma, a sentença proposta 
pela Banca Examinadora também não é verdadeira. O autor inglês acredita na democracia como valor universal que acaba por 
expandir-se	por	meio	do	avanço	da	globalização.	Dessa	forma,	cada	vez	mais	organizações	–	tanto	nos	planos	locais,	como,	
por	exemplo,	grupos	de	ecologistas,	quanto	no	plano	internacional	e	transnacional	–	protagonizarão	lutas	pela	democracia.
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Questão 2

Leia a estrofe e o refrão para responder às questões abaixo:

(...)

No Amazonas, no Araguaia, na Baixada fluminense
No Mato grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz

Na morte eu descanso mas o sangue anda solto
Manchando os papéis, documentos fiéis
Ao descanso do patrão
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
Que país é esse?
(...)
................

Que País é esse? Legião Urbana 
In: http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/que-pais-e-esse.html#ixzz3jYOfvAn4.

Que país é esse? Gravação de 1987/ Grupo Legião Urbana

a) Tendo como pressuposto que a composição foi escrita na chave da ironia, explique a mensagem dos versos: 
 No Amazonas, no Araguaia, na Baixada fluminense / No Mato grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz.

b) Relacione o ritmo desta música com o sentimento que o compositor quis transmitir na letra.

Resolução:

a)	 Considerando	que	os	versos	“No	Amazonas,	no	Araguaia,	na	Baixada	Fluminense	/	No	Mato	Grosso,	Minas	Gerais	e	no	Nordeste	
tudo em paz” são irônicos, a mensagem neles contida refere-se evidentemente ao que se pode chamar de violência estrutural 
da sociedade brasileira, isto é, a violência cotidiana em que se constituem as relações sociais no Brasil. Em palavras simples, 
não está tudo em paz	nas	regiões	citadas	na	letra	da	canção.	Nesse	sentido,	“Que	país	é	esse?”,	da	Legião	Urbana,	acaba	por	
incorporar uma característica brutal da própria violência a que alude por ironia: a do silenciamento no que se refere a ela. Mais 
uma vez, em palavras simples: a violência estrutural da sociedade brasileira é tamanha, que conseguiu forjar a unanimidade 
de	que	o	Brasil	é	um	país	pacífico.	

b) Evidentemente, a escolha do rock como expressão de crítica social está diretamente associada ao sentimento da revolta. 
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Questão 3

Com base no documentário de João Jardim (2004-2005) — Pro dia nascer feliz —, relacione as condutas explicitamente violentas 
de alguns jovens das periferias, o tédio e o inconformismo de outros jovens de classe média alta, com o contexto histórico, a 
conjuntura sociocultural e os valores vigentes na sociedade brasileira.

Resolução:

Pro dia nascer feliz é documentário que se propõe a descrever as diferenças e as semelhanças do cotidiano de quatro escolas, três 
estaduais	e	uma	particular.	Na	primeira,	em	Manari,	PE,	observa-se	principalmente	a	falta	de	infraestrutura	do	ensino	público:	
faltam ônibus que levem os alunos à escola, faltam professores e falta, sobretudo, projeto educacional para diagnosticar a própria 
falta como problema. A seguir, em uma escola de Duque de Caxias, RJ, saltam aos olhos a violência e a indisciplina, associados 
à	hipótese	de	que	a	arte	pode	ser	uma	alternativa	para	a	resolução	dos	conflitos.	Na	terceira	escola,	na	periferia	de	São	Paulo,	
observam-se, de forma geral, os mesmos problemas que na escola do Rio de Janeiro, e a infraestrutura se destaca como alternativa. 
Finalmente, em uma escola particular de São Paulo, em que boa parte dos problemas anteriores não existem, observa-se certo 
rebaixamento	do	potencial	crítico	dos	alunos,	imersos	que	estão	na	“bolha”	do	privilégio.	Ao	final,	fica	sugerido	que	a	crise	do	
ensino, experimentada nas regiões mais pobres e nas mais ricas, transcende os muros das escolas e dialoga com questões sociais 
mais	amplas	–	especialmente	manifestas	nas	famílias.	

A violência, o tédio e a revolta que assolam as escolas estariam relacionadas, assim, ao contexto histórico, à conjuntura sociocultural 
e	aos	valores	vigentes	na	sociedade	brasileira	–	pressuposto	que	já	está	formulado	na	própria	questão	da	Banca	Examinadora.	Cada	
candidato deveria, pois, redigir a própria resposta com base no repertório de que dispõe.

Nas	aulas	do	CPV Vestibulares, asseverou-se:

1) que a crise do ensino não ocorre apenas no Brasil, mas dialoga com o desmonte neoliberal da educação pública;
2) que a escola pública brasileira, a partir da década de 1970, tem sofrido sucessivos golpes na qualidade que a caracterizava, em 

processo que dialoga largamente com interesses privados;
3) que na década de 1990, embora o acesso ao ensino público tenha sido quase totalmente garantido, a permanência e a qualidade 

seguem como problemas;
4)	 que	o	termo	“desestruturação	familiar”	já	guarda,	de	saída,	o	pressuposto	de	que	há	apenas	uma	forma	“estruturada”	de	família	

–	e	que	a	retomada	dessa	forma,	claramente	em	crise,	não	daria	conta	dos	problemas	escolares;
5) que o processo de mercantilização do ensino, especialmente no contexto do ensino médio e superior, tende a implicar, ao 

contrário do que se costuma supor, redução de qualidade, mas em termos diferentes daqueles que se observa no ensino público, 
ressalvadas poucas exceções, nos dois âmbitos;

6) que, muitas vezes, as soluções propostas para os problemas acima elencados são procuradas em contextos exteriores à escola, 
o	que	compromete,	em	termos	gerais,	a	reflexão	a	respeito	da	crise	do	ensino;

7) que, dentre essas soluções, destaca-se a excessiva atribuição de doenças e de disfunções, de ordem mental e física, aos alunos 
–	não	se	trata,	é	claro,	de	invalidar	por	completo	as	pesquisas	referentes	a	esses	problemas,	mas	de	verificar	que	ao	excesso	de	
diagnóstico de problemas físicos e mentais do aluno corresponde a miopia no que se refere aos graves problemas das escolas.  
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HISTÓRIA

Questão 01

O texto a seguir narra algumas mudanças ocorridas na França ao tempo da Revolução.

Depois da proclamação da República, em setembro de 1792 (...) Até mesmo as medidas de espaço, tempo e peso passaram a 
ser questionadas. Todos deveriam falar a mesma língua, usar os mesmos pesos e medidas e entregar as moedas antigas. Uma 
comissão trabalhou para estabelecer o sistema métrico, e a Convenção instituiu um novo calendário. Em vez da semana de sete 
dias, haveria a decade, período de dez dias sem variação de mês para mês. No lugar dos nomes da ‘época vulgar’, os nomes 
dos meses e dias refletiriam a natureza e a razão. Germinal, floreal e prairial (fins de março a fins de junho), por exemplo, 
evocavam os brotos e flores da primavera, enquanto primidi, duodi etc. Ordenavam os dias racionalmente, sem a ajuda dos 
nomes de santos. Em Toulouse, as autoridades municipais chegaram a contratar um relojoeiro para `decimalizar’ o relógio 
da Câmara Municipal. Até os relógios podiam testemunhar a Revolução.

L. Hunt, Política, cultura e classe na Revolução Francesa. Trad., São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 97.

a) Apresente quatro características da França durante o período republicano de 1792 a 1795.
b)	 Explique	os	significados	históricos	dessa	tentativa	de	estabelecer	outras	referências	e	denominações	para	o	calendário.
c) Relacione o novo calendário instituído pela revolução às ideias ilustradas do século XVIII.

Resolução:

a) Durante o período republicano, a França viveu dos momentos de maiores transformações durante o processo revolucionário. 
Sob o comando de jacobinos e montanheses, que se sucederam no governo revolucionário até meados de 1794, foram tomadas 
medidas de grande repercussão como a abolição da escravidão, a instituição do sufrágio universal masculino, a criação de 
escolas públicas e a instituição do tabelamento de preços.

b) Para qualquer governo, seja ele revolucionário ou não, o domínio dos símbolos e sinais que incidem diretamente sobre o 
cotidiano	das	sociedades	faz	parte	do	jogo	do	poder.	No	caso	da	Convenção	revolucionária	francesa,	determinar	novos	sistemas	
métricos, criar novas moedas e instituir um novo calendário contribuíam para reforçar o poder daquele governo e o caráter 
transformador da Revolução com medidas palpáveis que interferiam no dia a dia da população.

c) Dentre as principais características do Iluminismo, processo de transformação intelectual que atingiu diversos países europeus 
no século XVIII, estiveram o racionalismo e anticlericalismo. Em consonância com esses ideais iluministas, o calendário 
gregoriano — marcado por uma série de eventos litúrgicos e expressões da religiosidade cristã — foi substituído por um 
calendário revolucionário baseado em aspectos racionais, inteligíveis da própria natureza e que faziam parte do cotidiano da 
população	francesa,	como	a	germinação	e	o	florescimento	das	plantas.
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Questão 02

Leia o texto abaixo e depois responda às questões propostas:

Na plataforma do Bloco Operário de 5 de janeiro de 1927, apresentava-se a noção de ‘direitos políticos de classe’: defesa 
dos interesses dos trabalhadores urbanos e rurais, apoio às suas lutas e reivindicações e defesa das liberdades políticas dos 
trabalhadores (associação, reunião, pensamento e palavra).

D. Karepovs, A classe operária vai ao Parlamento. O Bloco Operário e
Camponês do Brasil (1924-1930). São Paulo: Alameda, 2006, p. 57.

a) Explique o que era o Bloco Operário Camponês.
b) Aponte as características políticas da crise política no Brasil na década de 1920.
c) Apresente quatro itens do programa do BOC.

Resolução:

a) O Bloco Operário Camponês (BOC) era uma organização de caráter político-eleitoral criada pelo Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) em 1927, com a qual os comunistas pretendiam ampliar as bases de seu partido com segmentos sociais mais amplos 
envolvidos na luta pela defesa do programa de reinvindicações dos trabalhadores. Além de uma tentativa de aumentar sua 
influência,	com	a	formação	do	BOC	o	PCB	pretendia	assumir	a	liderança	do	movimento	operário	que,	no	quadro	político-
ideológico dos anos 1920, era disputado com anarquistas.

b)	 Na	década	de	1920,	a	República	brasileira	convivia	com	sinais	de	uma	profunda	crise	política.	Após	duas	décadas	de	acordos,	
que apesar de instáveis garantiam o poder das oligarquias sobre a política nacional, as alianças entre os latifundiários começaram 
a dar sinais de esgotamento e surgiram as contestações ao domínio de paulistas e mineiros. Parte dessas contestações foi feita 
por opositores oriundos das próprias oligarquias estaduais que, excluídas do poder central, criticaram a Política do Café com  
Leite e passaram a disputar as eleições em busca de maior espaço político. Além das ‘oligarquias dissidentes’, dos comunistas 
e dos anarquistas, o domínio das oligarquias também passou a ser contestado pelo movimento tenentista, que reunia militares 
de baixa patente insatisfeitos com a corrupção eleitoral, com o domínio dos latifundiários e com os desmandos reinantes nas 
Forças Armadas.

c) A partir da leitura do texto, podemos destacar como algumas das principais reinvindicações do BOC a defesa dos direitos 
dos trabalhadores urbanos e dos camponeses, da liberdade de associação dos trabalhadores, da liberdade de expressão e das 
liberdades políticas dos trabalhares.
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Questão 03

Observe atentamente as fotos abaixo:

a) As orientações registradas nas duas fotos apresentam semelhanças. Indique os elementos fundamentais dessas semelhanças.

b)	 Identifique	e	caracterize	o	tipo	de	regime	existente	na	África	do	Sul	na	década	de	1950.

c)	 Explique	as	características	políticas	dos	Estados	Unidos	que	permitiram	as	orientações	da	foto	registrada	na	Carolina	do	Norte.

Resolução:

a)	 Ambos	os	registros	fotográficos	indicam	regimes	de	segregação	racial	vividos,	respectivamente,	na	África	do	Sul	e	nos	EUA.	
Podemos notar que os dois países adotavam tal segregação entre brancos e negros na mesma época (década de 50), além, é 
claro,	de	separar	os	elementos	de	uso	diário,	deixando	espaços	exclusivos	aos	brancos.	Ainda	se	nota	em	ambas	as	fotografias	
que há pessoas negras retratadas e nenhuma branca.

b)	 O	regime	em	questão	na	África	do	Sul	era	o	Apartheid,	vigente	entre	1948	e	1994.	Tal	regime	de	segregação	estabelecia	
áreas exclusivas de moradia aos brancos, assim como melhores serviços médicos e educacionais prestados pelo governo. 
No	final	da	década	de	70	do	século	passado,	os	negros	foram	privados	de	sua	cidadania,	tornando-se	cidadãos	de	pátrias	
tribais autônomas. Esse regime de segregarão gerou uma série de revoltas populares, explosões de violência e inúmeros 
embargos	comerciais	contra	a	África	do	Sul.	O	Apartheid	só	se	encerrou	com	as	realizações	de	eleições	multirraciais	em	
1994,	vencidas	por	Nelson	Mandela.

c) Os EUA viviam um período deveras conturbado no início da década de 50 do século passado. Os EUA e a URSS disputavam 
a	chamada	“Guerra	Fria”,	rivalizando	nos	campos	político,	econômico	e	militar.	Isso	fica	claro	com	a	Guerra	da	Coreia	
(1950-53), em que após os EUA assinar um tratado com o Japão, no qual poderia instalar bases militares permanentes 
nesse	país,	os	soviéticos	apoiaram	um	ataque	à	Coreia	do	Sul	por	parte	da	Coreia	do	Norte.	Essa	guerra	envolvendo	as	
Coreias	do	Norte	e	do	Sul	ainda	hoje	não	está	encerrada	oficialmente,	e	os	dois	países	vivem	apenas	um	armistício.	Para	
os	estadunidenses,	o	fim	da	guerra	significou	um	aumento	das	contas	públicas,	 já	que	o	orçamento	com	armamentos	
quadruplicou em quatro anos.

 Ainda devemos ressaltar que, em um quadro de política interna, os EUA eram marcados pelo federalismo, o que permitia que 
cada estado determinasse a sua política de convívio racial, gerando uma diferença entre os estados do norte (anti-segregacionistas) 
e	do	sul	(segregacionistas).	Deste	modo,	podemos	compreender	o	contexto	da	fotografia	na	Carolina	do	Norte,	estado	sulista	
e segregacionista.
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GEOGRAFIA

Questão 01
Este ano Papai Noel não virá de trenó; 

este ano ele chegará de navio.
Para	 alegria	 das	 crianças,	 dos	 pais	 e	 dos	 comerciantes	 –	 e	
desespero	dos	industriais	europeus	–,	as	montanhas	de	jogos,	
de	objetos	de	decoração,	de	calendários	e	uma	 infinidade	de	
presentes possíveis e imagináveis chegaram a Suffolk (Inglaterra) 
nesse sábado, 4 de novembro, a bordo do gigantesco Emma 
Maersk, proveniente da China. O Emma Maersk, cuja tripulação 
é composta por 13 homens, transporta 11.000 contêineres e é 
uma testemunha da transferência de indústrias manufatureiras 
da Europa e dos Estados Unidos para a China. O navio retornará 
rapidamente para a China, mas, em lugar de transportar jogos e 
computadores,	levará	o	lixo	do	que	foi	consumido	no	Natal.	Os	
dejetos de plástico tornaram-se um dos produtos de exportação 
para a China, e, uma vez reciclados, estarão nos novos jogos e 
presentes	que	o	Emma	Maersk	irá	trazer	para	o	próximo	Natal.

Adaptado de VIDAL, J. Apud Courrier International, nº 836, 2006.

Com base no texto e nos mapas,

a) justifique a afirmação: O contêiner é o símbolo da 
mundialização das trocas comerciais;

b) indique os fatores responsáveis pela transferência das 
indústrias manufatureiras da Europa e dos Estados Unidos 
para a China;

c) relacione a sociedade de consumo com o mercado mundial 
de sucata.

Resolução:

a) Os contêineres e os navios especialmente projetados e 
construídos para transportá-los simbolizam as modernas 
trocas	comerciais.	Neles	é	possível	de	serem	transportados	os	
mais diversos tipos de carga (matéria prima, manufaturados, 
lixo para reciclagem etc.) em grande quantidade e em uma 
única viagem. Assim, todo custo de transporte se reduz, 
a logística de distribuição e comercialização podem ser 
otimizadas e a capacidade de competição se torna mais ampla.

b)	 Dentre	os	diversos	fatores	que	justificam	a	transferência	das	
indústrias manufatureiras do centro de produção do ocidente 
para a China, podemos destacar:

 — menores custos com a mão de obra;
	 —	 programas	de	isenção	fiscal	e	de	redução	de	tributos;
	 —	 infraestrutura	 moderna	 e	 eficiente,	 principalmente	 a	

portuária, de telecomunicações e energia;
 — mercado consumidor interno em expansão;
 — fragilidade de leis ambientais;
 — acesso aos principais mercados consumidores mundiais.

c) O consumo amplo como forma de prosperidade e de conforto 
é uma das características da sociedade de consumo. Em 
contrapartida, todo esse elevado nível de consumo produz, 
além de uma necessidade constante de oferta de matéria 
prima, da degradação ambiental na exploração dos recursos 
naturais, uma grande produção de lixo (sucata). Se o consumo 
é elevado, a geração de material reciclável passa a ser elevada 
e uma forma atraente de negócio, pois reduz a necessidade 
de matérias primas brutas, reduz o impacto ambiental e 
os custos de produção de novos manufaturados através da 
“queima”	de	etapas	de	produção.	
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Questão 02

A indústria do turismo movimenta, anualmente, bilhões de dólares, tendo apresentado, nas últimas décadas, taxas de crescimento 
em	torno	de	10%	ao	ano.	O	gráfico	a	seguir	mostra	o	crescimento	do	número	de	turistas	no	período	1995/2010,	em	escala	mundial.

Sobre a indústria do turismo,

a)	 apresente	dois	fatores	responsáveis	pelo	aumento	dos	fluxos	turísticos	em	escala	mundial,	como	indicado	no	gráfico;

b)	 relacione	a	crise	de	2008	à	variação	na	tendência	dos	fluxos	turísticos	observada	no	gráfico;

c)	 indique	dois	fatores	responsáveis	pelo	aumento	dos	fluxos	do	turismo	de	negócios	e	do	turismo	cultural	para	a	cidade	de	São	
Paulo, nas últimas duas décadas.

Resolução:

a)	 Entre	os	fatores	responsáveis	pelo	aumento	dos	fluxos	de	turismo	no	mundo	podemos	destacar:	a	redução	de	barreiras	para	
circulação de pessoas (no caso da União Europeia); o desenvolvimento tecnológico do transporte aeroviário (tornando as 
viagens mais rápidas); elevado padrão de vida tanto de quem trabalha quanto de quem uma aposentadoria privilegiada por um 
sólido	sistema	de	previdência	social;	a	intensificação	dos	negócios	em	escala	global	(turismo	de	negócios);	a	entrada	dos	países	
emergentes no roteiro de realização de eventos esportivos (olimpíadas, copa de futebol, fórmula 1) e culturais (exposições, 
shows, festivais de cinema).

b)	 A	crise	de	2008	produziu	uma	queda	momentânea	e	passageira	(2009)	no	fluxo	turístico	mundial.	Porém,	a	recuperação	do	
seu ritmo de crescimento é imediato (volta a crescer em 2010), mostrando que o setor é um dos mais fortes e sólidos setores 
da economia mundial globalizada.

c)	 São	Paulo	é	classificada	como	uma	cidade	global	(nível	Alfa)	e	portanto:
	 1.	 sedia	empresas	transnacionais	e	importantes	atores	do	sistema	financeiro;
 2. realiza eventos como festivais de cinema, exposições e shows musicais. 
 Para dar suporte a esses acontecimentos, possui infraestrutura de hotéis, centros de convenções e de eventos.
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Questão 03

A economia mundial transformou-se dramaticamente na última década, como resultado da desregulamentação e da abertura das 
economias nacionais para as empresas estrangeiras, bem como da crescente participação dos agentes econômicos nacionais nos 
mercados globais. A economia contemporânea é caracterizada pela ascensão das tecnologias da informação e pelo aumento da 
mobilidade e da liquidez de capitais.

Adaptado	de	SASSEN,	Saskia.	The Global Cities. 1991.

A partir do texto e do mapa,

a)	 identifique	e	explique	uma	das	transformações	da	economia	mundial	apresentadas	no	texto;
b) avalie as competências da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) como 

instâncias de regulação da economia globalizada;
c)	 indique	duas	funções	que	permitem	classificar	São	Paulo	como	uma	cidade global.

Resolução:

a) As transformações que ocorreram na economia mundial a partir da década de 90 (como o texto cita) possuem uma base 
tecnológica	muito	importante	e	de	ampla	influência.	A	evolução	das	telecomunicações	juntamente	com	a	informática	permitiu	
a	expansão	da	rede	mundial	de	computadores	(internet)	e	ampliaram	a	intensidade	dos	fluxos	virtuais,	que	tornaram	mais	ágil	
os	fluxos	do	sistema	financeiro,	facilitando	a	circulação	de	capital	de	uma	forma	jamais	vista.

b) A OMC, criada em 1995, além de promover a ampliação e o aprofundamento das relações comerciais entre os países membros, 
também representa uma instância jurídica capaz de solucionar controvérsias entre seus membros. Trata-se de uma instituição 
que	estabelece	regras,	fiscaliza	e	pune	quem	não	se	enquadra	dentro	de	seus	parâmetros.

	 O	FMI,	criado	em	1944,	atua	como	regulador	na	fiscalização	de	empréstimos	aos	países	credores	do	fundo	além	de	impor	
procedimentos que, na visão da própria instituição, funcionam como o paradigma econômico para que as nações devedoras 
possam saldar seus compromissos e pagar seus empréstimos.

c)	 ●	 Universidades	e	Centros	de	P&D.
	 ●	 Dispõem	da	infraestrutura	como:
  — aeroportos e/ou portos.
  — bolsas de valores.
  — avançados sistemas de telecomunicações.
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Questão 01

O	torneio	de	futebol	masculino	nos	Jogos	Olímpicos	de	Verão	2016	contará	com	16	times.	Na	Fase	1,	serão	formados	quatro	grupos	
com quatro times cada um. Cada time enfrentará, uma única vez, os demais times de seu próprio grupo. Suponha que os 16 times 
sejam sorteados aleatoriamente entre os grupos (qualquer combinação de times por grupo pode ocorrer, com igual probabilidade). 
Suponha, também, que os times do Brasil e da Alemanha participem do torneio.

a) Qual será o número total de jogos na Fase 1 desse torneio?

b)	 Nas	condições	estabelecidas	no	enunciado	desta	questão,	qual	é	a	probabilidade	de	que	Brasil	e	Alemanha	se	enfrentem	na	
Fase 1 do torneio?

c) João é fã de futebol e conseguiu ingressos para dois jogos da Fase 1 do referido torneio. Considere que a chance de João obter 
ingresso	para	qualquer	dos	jogos	da	Fase	1	seja	a	mesma.	Nessas	condições,	qual	é	a	probabilidade	de	que	João	assista	a	pelo	
menos um jogo da seleção do Brasil?

Resolução:

a) São 4 grupos e em cada grupo temos combinação de 4 equipes, duas a duas.

 Assim: N =  4 . C4,2 = 24

 Resposta: O número total de jogos na Fase 1 desse torneio será 24.

b) O total de possibilidades de grupos será

 C16,4  .  C12,4  .  C8,4  .  C4,4

 Os grupos em que Alemanha e Brasil estarão juntos serão

 4  .  C14,2  .  C12,4  .  C8,4  .  C4,4

    qualquer um dos quatro grupos

 Então, temos:  P = 
4 . C14,2 . C12,4 . C8,4 . C4,4

C16,4 . C12,4 . C8,4 . C4,4
 = 

1
5

 Resposta: A probabilidade de que Brasil e Alemanha se enfrentem na Fase 1 do torneio é 
1
5 .

c) Pela probabilidade complementar, vamos excluir a probabilidade de que nenhum dos ingressos seja para o jogo do Brasil. 

Como	o	Brasil	joga	3	vezes	na	primeira	fase,	temos:		P	=	1	–	
21
24 . 

20
23 = 

11
46

 Resposta: A probabilidade de que João assista a pelo menos um jogo da seleção do Brasil é 
11
46.
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Questão 02

A	figura	a	seguir	representa	a	tela	de	um	quadro	pósmoderno,	um	quadrado	cujos	lados	medem	2	metros.	Deseja-se	pintar	o	quadro	
nas	cores	cinza	e	preta,	como	descrito	na	figura.

a) Qual a área que deverá ser pintada em preto? Expresse a resposta em metros quadrados. Qual é a proporção de cor preta para 
cor cinza?

b) Se a pintura na cor preta custa R$ 100,00 o metro quadrado, e a pintura na cor cinza, R$ 200,00 o metro quadrado, qual será 
o custo total de pintura do quadro?

c) Se as cores forem invertidas (sendo a área cinza pintada de preto e a área preta pintada de cinza), qual será a variação percentual 
do custo total de pintura do quadro, com relação ao custo total obtido no item B?

Resolução:

a) A área que deverá ser pintada de preto é  A = 
1 . 1

2  + 1 . 1 + 
1 . 1

2  + 
1 . 1

2  = 2,5 m2.

 A proporção de preto para cinza é  
2,5

0,5 + 0,5 + 0,5  = 
2,5
1,5  = 

5
3 .

b) O custo total de pintura do quadro será  C = 100 . 2,5 + 200 . 1,5 = 550 reais.

c) Se invertermos as cores preto e cinza, o novo custo será  C’ = 200 . 2,5 + 100 . 1,5 = 650 reais.

 Assim, o aumento de custo percentual será  
650	–	550

550  = 18,18%.
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Questão 03

A empresa Alpha dedica-se exclusivamente à digitalização de documentos. Um funcionário leva 4 horas para digitalizar um 
documento, a empresa opera durante 250 dias por ano e não há estoque de documentos antigos para digitalizar. Em 2014, os 
funcionários têm uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, mas têm exatamente 2 horas de ociosidade por dia. Em relação a 
2014, o número de novos documentos que chegam para serem digitalizados aumentará 10.000 por ano nos próximos três anos. 
Sem novas contratações, em 2017, os funcionários precisarão trabalhar 8 horas por dia sem qualquer tempo ocioso para conseguir 
processar toda a demanda de 2017.

a) Qual é o número atual de funcionários da empresa?

b) Quantos documentos deverão ser digitalizados em 2015?

c) Representando o ano de 2014 como x = 0; 2015 como x = 1; 2016 como x = 2, e assim por diante, é possível expressar Y 
(demanda da empresa, em número de documentos para digitalização) em função de x, para o período de 2014 a 2017, como 
Y(x) = a + bx.	Nesta	expressão,	a representa o número de documentos digitalizados em 2014. Determine o valor de b. 

Resolução:

a) Sendo N o número de funcionários, temos em 2017:

	 N	. 
6 . 250

4 	+	30	000	=	N	. 
8 . 250

4   Þ  N = 240

 Resposta: O número atual de funcionários da empresa é 240.

b) Em 2014, cada funcionário digitaliza 240 . 
6 . 250

4  = 90 000 documentos.

 Em 2015, deverão ser digitalizados 90 000 + 10 000 = 100 000 documentos.

c) Se   Y = a + bx,   temos para o ano de 2015 (x = 1): 

 100 000 = 90 000 + b(1)

 b = 10 000 


