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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 01 A 12 
 
 
• Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 12, a ele referentes: 
 
 
 Mais uma vez, querem boicotar Monteiro Lobato – Terezinha Pereira 

Por Terezinha Pereira, 8 de novembro de 2010 11:29 
http://www.almacarioca.net/author/terezinha-pereira/ 

 
Não é a primeira vez que boicotam Monteiro Lobato (escritor brasileiro 
nascido em 1882 e falecido em 1948). Querem proibir a distribuição de seu 
livro “Caçadas de Pedrinho” na escola. Creio que as pessoas que 
frequentaram a escola primária no final da década de 50, começo de 60, por 
um desconhecimento de literatura por parte dos dirigentes políticos e 
religiosos, não tiveram o prazer de ler Monteiro Lobato na infância. Lembram 
de um tal de comunismo que a Igreja e os USA impunham ao Brasil naquela 
época? Pois é. Diziam aos “meninos” do catecismo e da escola daquela 
época que Monteiro Lobato havia sido ateu e comunista. Por estes motivos, 
seus livros não deveriam ser lidos. Assim, acabei conhecendo pouco de 
Emília, Pedrinho, Narizinho e tia Nastácia na minha infância. Resgatei 
Monteiro Lobato quando foi lançado o “Sítio do pica-pau-amarelo” na 
televisão e meus filhos viram. Então, fui atrás dos seus livros. 
 
Segundo informações divulgadas para vetar a distribuição do livro Caçadas 
de Pedrinho nas escolas, o parecer do Conselho Nacional de Educação –
CNE alega haver “assuntos tratados com preconceito no livro, como os 
negros e as religiões africanas, quando se refere à personagem feminina e 
negra Tia Anastácia e aos personagens animais tais como urubu, macaco e 
feras africanas.” Como exemplo, é citada uma fala da personagem Emília no 
referido livro: “É guerra, e guerra das boas. Não vai escapar ninguém – nem 
Tia Nastácia, que tem carne negra.” 
 
Fico pensando. Provavelmente, pessoa(s) de pouca intimidade com a 
literatura esteja ocupando tanto o CNE como a Secretaria de Promoção de 
Igualdade Social. Nem devem imaginar que personagens da ficção “têm voz 
própria” que, necessariamente, não é a mesma do autor. E se fosse? Não 
seria um bom motivo para discussão na escola? Até mesmo para especular 
que, na época de Lobato, por uma grande injustiça social, o negro ainda não 
tinha voz, apesar de a abolição ter ocorrido em 1888. Que, naquela ocasião, 
a fala dominante ainda era a do homem branco escravizador. 
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 Quem sabe, não seria hora de se especular que, neste mundo globalizado, 
capitalista, as coisas que se referem ao ser humano não mudam com a 
mesma rapidez que a tecnologia, o mercado, etc... Que a fala dominante de 
hoje é a do poder econômico. Discutir temas relacionados à ética e à moral 
nas escolas, uma vez que tais disciplinas têm sido deixadas de lado, em 
razão da carga horária que é direcionada às disciplinas que os alunos 
precisam dominar para serem bem sucedidos no ENEM, no vestibular. Ser 
bem sucedido na vida não seria melhor? 
 
Ainda bem que professores, críticos literários, escritores, a Academia 
Brasileira de Letras e até a OAB se manifestaram na imprensa em favor de 
Monteiro Lobato, o maior escritor de obras infantis que o Brasil teve até hoje. 
Em razão disso, Fernando Haddad, atual Ministro da Educação, prometeu 
rever o texto do parecer do CNE. Tomara que ele fique do lado de Monteiro 
Lobato, dos leitores e principalmente da literatura brasileira. 

 
 
01. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto lido acima.  

 
a) É a primeira vez em que o nome de Monteiro Lobato é envolvido em 

questões raciais. 
b) Muito já foi feito pelo Conselho Nacional de Educação para proibir o uso 

do nome de Monteiro Lobato nas escolas. 
c) A personagem Emília foi a grande causadora de toda a origem do 

preconceito existente em relação ao nome do autor. 
d) Os temas éticos e morais continuam tendo papel de destaque, uma vez 

que são fundamentais nos exames de concursos públicos. 
e) A autora do texto discorda plenamente do manifesto contra a obra de 

Monteiro Lobato, e afirma que pessoas de pouca intimidade com a 
literatura estejam ocupando tanto o CNE como a Secretaria de Promoção 
de Igualdade Social. 
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02. A autora afirma que “personagens da ficção “têm voz própria” que, 
necessariamente, não é a mesma do autor. 
 
Assinale a alternativa que MELHOR pode ser concluída a partir da afirmativa 
acima. 
 

a) A opinião do autor difere da opinião da personagem. 
b) Por se tratar de uma narrativa de ficção, o autor possui a liberdade de 

criar. 
c) Autores e personagens normalmente, nas narrativas, costumam ter 

opiniões afins. 
d) Personagens possuem opiniões que não são, necessariamente, 

verossimilhantes. 
e) Em narrativas de ficção é comum a opinião do autor nada ter a ver com a 

opinião das personagens. 
 
 
 
03. Leia a frase seguinte: 

 
" Que a fala dominante de hoje é a do poder econômico”. 
 
Assinale a alternativa que constitui outra construção CORRETA para a frase 
acima. 
 

a) O domínio de hoje fala somente do poder econômico. 
b) Que dominantemente à fala há o poder econômico. 
c) Que a fala de hoje predomina sobre o poder econômico. 
d) A fala de hoje que domina é a do poder econômico. 
e) A fala que é dominante hoje se iguala ao poder econômico. 

 
 
 
04. Leia a frase abaixo: 

 
"Com atenção de mãe que defende seu filho". 
 
Assinale a alternativa que corresponde à análise CORRETA da função 
sintática dos termos grifados, respectivamente: " 
 
a) sujeito – sujeito 
b) sujeito – objeto direto 
c) sujeito – objeto indireto 
d) objeto direto – objeto direto 
e) objeto direto – objeto indireto 
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05. Indique a opção CORRETA, no que se refere à concordância verbal, de 
acordo com a norma culta: 
 

a) Fui eu que abriu a porta para o policial. 
b) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 
c) Choveu pedaços de granizo na fazenda de meu tio. 
d) Haviam muitos candidatos aguardando o início das provas. 
e) Faz muitos anos que a equipe do combate à dengue não vem aqui. 

 
 
 
06. Assinale a alternativa em que a crase está CORRETA. 

 
a) Dirija-se à qualquer caixa. 
b) Rabiscava todos os seus textos à lápis para depois escrevê-los à caneta.  
c) Referia-se com ternura ao irmão, afeto às meninas e, com respeito, a 

várias pessoas menos íntimas.  
d) Sem dúvida que, com novos óculos, ele veria a distância do perigo, aquela 

hora do dia. 
e) Fui à Salvador provar um acarajé à região. 

 
 
 
07. Assinale a opção em que todas as palavras são completadas 

adequadamente com a mesma letra: 
 

a) exce__ão / Suí__a / ma__arico (ç) 
b) Mon__e / su__estão / re__eitar (g) 
c) en__aguar / pi__e / mi__to (x) 
d) búss__la / eng__lir / ch__visco (u) 
e) __mpecilho / pr__vilégio / s__lvícola (i) 

 
 
 
08. Castro Alves foi uma das figuras que melhor interpretou e expressou o lirismo 

do povo brasileiro,  
 
Assinale a alternativa que indica o que ele defendeu através de suas poesias. 
 
a) Direito de liberdade para o negro. 
b) Excelências da vida campestre em contraposição com a vida urbana. 
c) Independência do Brasil. 
d) Necessidade econômica do trabalho escravo. 
e) Necessidade de domar a inspiração. 
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09. Assinale a alternativa que indica um dos traços mais característicos do Pré-
Modernismo, época literária que abrange o início do século XX. 
 

a) Busca de temas bucólicos que denunciassem o crescimento das cidades 
industrializadas. 

b) Despreocupação de problemas referentes à realidade cotidiana. 
c) Problematização de nossa realidade social e cultura.  
d) Ênfase a temas universais, em detrimento dos nacionais. 
e) Culto do subjetivismo e ênfase ao individualismo do autor. 

 
 
 
10. Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem 

CORRETAMENTE as lacunas do texto abaixo. 
 
A produção poética da transição do século XIX para o XX evidencia duas 
tendências principais: uma que rejeita formalmente o Romantismo, outra que 
busca a genuína expressão poética. Registra-se, ainda, na época, o caso 
isolado do poeta _______, cuja reduzida produção caracteriza-se pela 
linguagem ______ e, ao mesmo tempo, ________. 
 

a) Eduardo Guimaraens – erudita – sugestiva 
b) Augusto dos Anjos – impressionista – sonora 
c) Alphonsus de Guimaraens – subjetiva – plástica 
d) Augusto dos Anjos – cientificista – corrosiva 
e) Alphonsus de Guimaraens – cientificista – grotesca 
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11. O romance Iracema (1865) de José de Alencar representa o ponto mais alto 
da prosa romântica no conjunto de sua obra. Nela o autor sugere a cultura 
indígena como caminho para se construir uma autêntica literatura brasileira. 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a obra desse autor. 
 

a) Enquanto estética romântica, ele não idealiza a figura feminina, mas 
exalta a natureza, valoriza o amor e o patriotismo, numa linguagem que 
pode ser chamada de “poesia em prosa”. 

b) A expressão do nacionalismo dele se dá, nesta obra, através da criação 
da heroína Iracema, “a virgem dos lábios de mel”, cujo enredo retorna ao 
que o próprio escritor denominou “a Lenda do Ceará” e “o nascimento do 
primeiro cearense”. 

c) A história de amor de Iracema e Martim Cererê, contada em terceira 
pessoa, conduz à narrativa, que se passa nas matas do Ceará no século 
XVII. A índia é filha de Araquém, pajé da tribo dos tabajaras. Com sua 
virgindade, guarda o segredo da jurema, símbolo da fecundidade de sua 
tribo. 

d) Peri é o homem branco que vive num conflito interno, dividido entre viver 
em terra estrangeira ou retornar à pátria. Sua chegada à tribo dos 
tabajaras é que vai gerar o conflito na narrativa. 

e) Iracema é ambientado em terras brasileiras, com seu povo nativo, suas 
cores e sua cultura, representando o espírito anti-nacionalista da obra. 

 
 
 
12. Leia as alternativas abaixo, as quais apresentam trechos do romance 

Iracema, de José de Alencar.  
 
Assinale a que mostra a relação harmônica entre homem e natureza 
determinando a construção da imagem. 
 

a) Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu 
Iracema. 

b) A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro; mas não repetia o mavioso 
nome de Iracema. 

c) A alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco. A luz da manhã 
dissipou os sonhos da noite, e arrancou de sua alma a lembrança do que 
sonhara. 

d) Cabelos negros como "as asas da graúna", hálito doce como o "favo do 
jati"... 

e) Verdes mares bravios de minha terra onde canta a jandaia. 
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REDAÇÃO 
 
 

 Não é de hoje que o racismo é assunto vivo na sociedade mundial. 
Se muita coisa mudou desde a chegada dos portugueses no Brasil, o 
racismo parece uma herança maldita e imutável, só que hoje, mais latente. 
Por mais que as leis coíbam esse ato, são muito poucos os casos de 
condenação se compararmos com o número elevado da segregação. É um 
absurdo isso acontecer no Brasil, um país em que mais de 70% da 
população é negra ou afro-descendente. E pensar que o homem se coloca 
como o ser vivo mais evoluído...  

Algumas pessoas enxergam a cota para negros e índios em 
universidades ou em qualquer segmento de concurso como um incentivo à 
discriminação.  
 
E você? O que pensa a respeito do racismo em nosso país? Concorda com 
a opinião de que o regime de cotas seja uma forma de segregação? 
 
Escreva um texto, de cunho dissertativo, com um mínimo de 15 e um 
máximo de 20 linhas, posicionando-se a respeito do assunto. Dê um título ao 
seu texto. 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 

 

 The Science of Bad Breath 
 
Consider the case of Dr. John Floss. A dedicated dentist, Dr. Floss works 
long hours, often so focused on his patients that he neglects to eat or drink. 
His own teeth and gums are, of course, exemplary. Nevertheless, Dr. Floss is 
unaware of a problem emanating from his mouth. His patients know, as does 
his hygienist. But they are too embarrassed to inform Dr. Floss: he has 
exceedingly bad breath. 

In this bad-breath scenario, as in many, the foul odor is the result of 
the metabolic activity of oral bacteria that are happily feeding on a small pool 
of postnasal drip that regularly collects on the back of the dentist’s tongue. 
The bacteria leave behind a collection of rank compounds. Gargling with an 
effective mouthwash and cleaning the tongue would most likely alleviate the 
problem. Even chewing a few bites of food would help. For now, though, the 
dentist’s patients are protected only by his surgical mask. 
 Obviously, people have always been aware of the phenomenon of 
bad breath, or halitosis (from the Latin halitus, breath, and the Greek – osis, 
meaning abnormal condition). But halitosis is now emerging as a fascinating 
scientific subject, involving an intimate human condition of widespread 
concern and traversing a wide range of scientific fields, including 
bacteriology, chemistry, physiology and psychology. 
 Millions have bad breath and, like Dr. Floss, probably don’t know it, 
which makes it difficult to generate accurate statistics about the frequency of 
halitosis. One recent study, a survey of Brazilian college students by Paulo 
Nadanovsky of the Institute of Social Medicine at the University of the State 
of Rio de Janeiro, revealed that 31 percent of the students had at least one 
family member with habitual bad breath, with serious implications: 24 percent 
reported that they had trouble enjoying the company of the family member 
with halitosis, and 62 percent said they were affected in some way by their 
relative’s breath problem.  
 

(Scientific American, April 2002, page 60.) 
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 13. Mark the option that refers to a part of the body; 
 

a) Red 
b) Lips 
c) Heavy 
d) Human  
e) Mouthwash  

 
 
 
14. Mark the alternative that means the same as the underlined word in the 

sentence “…would most likely alleviate the problem.” 
 

a) to solve the problem 
b) to decrease the problem 
c) to  increase the problem 
d) to complicate the problem 
e) to make a problem less severe or bad 

 
 
 
15. Mark the alternative that BEST completes the sentence below. 

 
According to the text, Dr. Floss: 
 

a) usually eats very well. 
b) loves to eat and drink. 
c) never forgets to eat and drink. 
d) frequently does not eat and drink. 
e) advises his patients not to eat or drink. 
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16. Read the fragments below: 
 

I) pull out your teeth 
II) gargle with a mouthwash 
III) clean the mouth 
IV) eat something 
V) chew a few bites of food 
 
Mark the BEST alternative based on the fragments above:  
 
a) sentences II, III, IV and V could help people with halitosis. 
b) just sentences II and IV could help people with halitosis. 
c) just sentences I and V could help people with halitosis. 
d) just sentence I could help people with halitosis. 
e) just sentence IV. 

 
 
 
17. Mark the alternative that BEST completes the sentence below. 

 
According to the text, Dr. Floss 
 
a) doesn’t have many patients because of his halitosis. 
b) was not a dedicate dentist. 
c) never gargles with an effective mouthwash. 
d) wears a mask because of his bad breath. 
e) is unaware of his halitosis. 

 
 
 
 
18. Mark the alternative that BEST completes the sentence below 

 
According to the survey of Brazilian college students, 
 

a) about 1/3 of the students had at least one family member with bad breath. 
b) 62 percent didn’t realize someone in their family had halitosis. 
c) 24 percent had family problems because of their bad breath. 
d) 31 percent of the students had a problem with bad breath. 
e) nobody in their families had bad breath. 
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19. Mark the option that  shows an adequate negative prefix: 
 

a) likely - inlikely 
b) aware - inaware 
c) affected - unaffected 
d) believable – inbelievable 
e) happily - dishappily 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 
 
 
20. Um certo número �, formado por dois algarismos, é o quadrado de um 

número natural. Invertendo-se a ordem dos algarismos desse número, 
obtém-se um número ímpar. O valor absoluto da diferença entre os dois 
números (isto é, entre � e o número obtido pela inversão de seus 
algarismos) é o cubo de número natural.  
 
A soma dos algarismos de � é, por conseguinte igual a: 
 

a) 7 
b) 10 
c) 13 
d) 9 
e) 11 

 
 

 
 

21. Um investidor dividiu em duas partes os R$ 200.000,00 dos quais dispunha, 
aplicando, durante um ano, uma das partes em fundo de ações e a outra, em 
um fundo de renda fixa. Ao final de período, o rendimento líquido do fundo de 
ações foi de 9% e o do fundo de renda fixa, de 5%, o que deu ao investidor 
um total de R$ 13.200,00.  
 
Qual foi, em reais, a quantia aplicada no fundo de renda fixa? 
 

a) R$40.000,00 
b) R$80.000,00 
c) R$120.000,00 
d) R$150.000,00 
e) R$180.000,00 
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22. Um médico adquiriu uma sala retangular de 10m de comprimento e 6m de 
largura. Nessa sala há um banheiro de 2,4m², como especificado no modelo 
a seguir: 
 

 
 
Para separar o consultório propriamente dito da recepção, será construída 
uma parede, paralela à menor parede da sala, de modo que a recepção 
ocupe uma área de 13,8m². 
 

 
 
Qual será, em metros, a medida da maior parede do consultório? 
 

a) 7,3 
b) 7,5 
c) 7,7 
d) 8,1 
e) 8,5 
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23. Durante os meses de agosto e setembro de 2011, o dólar apresentou grande 
valorização frente ao real. Suponha que, em 24 de agosto, o valor de um 
dólar fosse R$ 1,60 e, em 23 de setembro, R$ 1,84.  
 
Se o aumento diário, de 24 de agosto a 23 de setembro, tivesse ocorrido 
linearmente, formando uma progressão aritmética, qual seria, em reais, o 
valor do dólar em 8 de setembro? 
 

a) R$1,70 
b) R$1,71 
c) R$1,72 
d) R$1,73 
e) R$1,74 

 
 
 

24. Maria comprou 30 balas e 18 chocolates para distribuir entre seus três filhos, 
mas não os distribuiu igualmente. O filho mais velho recebeu igual número 
de balas e chocolates, enquanto que o filho do meio ganhou 5 balas a mais 
do que chocolates. O número de balas que o filho caçula ganhou 
correspondeu ao dobro do número de chocolates.  
 
Sabendo-se que os dois filhos mais novos de Maria ganharam a mesma 
quantidade de chocolates, quantas balas couberam ao filho mais velho? 
 

a) 4 
b) 7 
c) 8 
d) 11 
e) 12 
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25. Num teste de 7 questões do tipo “classificar a sentença como verdadeira ou 
falsa”, a probabilidade de um candidato que responde a todas ao acaso 
acertar pelo menos 6 questões é: 
 

a) 1

256
 

b) 1

128
 

c) 1

64
 

d) 1

32
 

e) 1

16
 

 
 
 
 

26. Dado o gráfico abaixo de 	(�), tem-se que 	(2) = 	(�).  
 
Então o valor de m é: 
 

a) ��

�
 

b) �

�
 

c) 19

5
 

d) ��

�
 

e) ��

�
 

 
 

  

0 1 2 3 4 

1 

5 

� = 	(�) 

� 
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27. Considere os polinômios � = (� + 1) ∙ (�� + 1) e � = �� + �� + � + 1. 
 
O resto da divisão de � por � é: 
 

a) 2 
b) 1 
c) 0 
d) � + 1 
e) 2� + 2 

 
 
 

28. Uma circunferência de raio 2, localizada no primeiro quadrante, tangencia o 
eixo � e a reta de equação 4� − 3� = 0. 
 
Então a abscissa do centro dessa circunferência é: 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 
 
29. Uma conta perfurada de um colar é enfiada em um arame fino com o formato 

da parábola � = �� − 6. Do ponto � de coordenadas (4, 10) deixa-se a conta 
deslizar no arame até chegar ao ponto � de ordenada – 6.  
 
A distância horizontal percorrida pela conta (diferença entre as abscissas de 
� e �) é: 
 

a) 12 
b) 4 
c) 6 
d) 3 
e) 5 
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30. A expressão 
!"# $

� % &'! $
 + 

� % &'! $ 

!"# $
 é igual a: 

 

a) sen x

2
 

b) 1

cos x
 

c) 2

sen x
 

d) - 
!"# $

�
 

e) 2

cos x
 

 
 
 

31. x + 2y + c = 0 é equação de uma reta: 
 

a) perpendicular à reta 2x + y + c = 0. 
b) paralela à reta 2x – 4y + c = 0. 
c) concorrente com a reta 3x + 6y + 2 = 0. 
d) cuja distância ao ponto (−., 1) é igual a 0. 
e) formando um ângulo de 

0

�
 com a reta 3x + y + c = 0. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 32 A 38 
 
 
 
32. Analise as afirmativas abaixo sobre a rede urbana brasileira. 

 
I- Na década de 1930 já existia no Brasil uma rede urbana 
consideravelmente articulada, com boa infra-estrutura de transporte público 
e saneamento básico na maioria das cidades. 
 
II- No governo de Juscelino Kubitschek, o investimento em infra-estrutura 
viária e a abertura econômica ao mercado internacional foram fatores 
fundamentais para a atual configuração da rede urbana do Brasil. 
 
III- Nos últimos anos, a rede urbana brasileira se configurou como uma 
realidade à parte no cenário mundial, principalmente por não estar 
efetivamente articulada entre as regiões. 
 
IV- Em fins do século XX, houve um maior crescimento nas cidades médias 
e metrópoles regionais como resultado de uma contínua reestruturação e 
integração entre os espaços urbano e rural. 
 
Marque a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
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33. O resultado do Censo 2010, segundo o IBGE, indica um crescimento 
demográfico da população brasileira em todas as regiões do país, conforme 
ilustrado na tabela abaixo. 
 
 População em 

2000 
População em 

2010 
Crescimento (%) 

2000-2010 
Brasil 169.700.170 190.732.694 12,33 

Região Norte 12.900.704 15.865.678 22,98 
Região Nordeste 47.741.711 53.078.137 11,18 
Região Sudeste 72.412.411 80.353.724 10,97 
Região Sul 25.107.616 27.384.815 9,07 
Região Centro-Oeste 11.636.728 14.050.340 20,74 

 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Assinale a alternativa CORRETA com relação ao crescimento demográfico 
no Brasil. 
 

a) As regiões Norte e Centro-Oeste diminuíram seus percentuais de 
população em relação às demais regiões do Brasil. 

b) Apesar do crescimento da população urbana, o Brasil ainda é um país 
tipicamente rural devido ao seu caráter agrário-exportador. 

c) As regiões Sudeste e Sul apresentaram os maiores índices de 
crescimento populacional por serem as mais desenvolvidas. 

d) A região Nordeste obteve o maior crescimento demográfico devido à 
melhoria da qualidade de vida de toda a população da região. 

e) A região Sudeste continua sendo a mais populosa do Brasil, apesar de 
seu crescimento ter sido inferior à média nacional. 
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34. “A nova era, marcada pelo advento da globalização e da internet, permitiu 
maior integração internacional e criou um novo espaço público, o “território-
mundo”, composto de uma sociedade mundial que compartilha os mesmos 
valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um país 
através de um grupo – situação que os geógrafos chamam de capitalismo 
globalmente integrado – são demonstradas pela força dos blocos 
econômicos, que estabelecem uma concorrência acirrada entre si para 
manter a influência sobre seus parceiros comerciais. Nesse processo, 
interesses econômicos e políticos se mesclam o tempo todo.” 
 

(Adaptado de Fabíola Bezerra, “Um momento de desordem mundial”). 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao atual contexto da 
globalização. 
 

a) O mundo global é caracterizado, entre outros fatores, pela maior 
dificuldade em se estabelecer fluxos transfronteiriços de capitais e 
mercadorias. 

b) A globalização, como principal característica da nova fase do 
desenvolvimento capitalista, ainda não atingiu níveis mundiais de 
produção, circulação de mercadorias e consumo. 

c) Com a globalização as relações de intercambio se intensificaram, 
levando a um acirramento da concorrência entre lugares, cidades e 
países que disputam os investimentos estrangeiros. 

d) No atual estágio da globalização, graças ao aumento dos fluxos de 
capitais e do avanço tecnológico, as disparidades regionais têm 
diminuído em todo o mundo. 

e) A emergência da globalização tornou obsoletos os blocos econômicos 
regionais, pois facilitou o comércio direto entre os Estados Nacionais. 
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35. O eixo de inclinação e os movimentos da Terra são responsáveis pela 
duração dos dias e noites, pelas diferenças entre as estações do ano e pela 
ocorrência dos solstícios e equinócios. 

 
Analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Os solstícios de verão e inverno acontecem nos momentos em que o sol 
incide perpendicularmente em um dos trópicos. 
 
II- Os equinócios de verão e de inverno ocorrem quando a incidência da luz 
solar atinge de maneira diferente a superfície terrestre, tanto ao Norte 
quanto ao Sul. 
 
III- Nos equinócios de outono e primavera, dias e noites tem a mesma 
duração tanto no hemisfério Norte quanto no Sul. 
 
IV- Nos solstícios de verão as noites são maiores que os dias, e nos 
solstícios de inverno os dias são sempre maiores que as noites. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) I e IV 
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36. Nas últimas décadas, o debate sobre desenvolvimento sustentável tem sido 
o foco de muitos ambientalistas em todo o mundo, os quais consideram que 
a preservação do meio ambiente está intimamente ligada à lógica 
sustentável de produção e consumo. 
 
Marque a alternativa CORRETA em relação às questões ambientais na 
contemporaneidade e ao conceito de desenvolvimento sustentável. 
 

a) O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer os padrões de vida das futuras gerações. 

b) A sociedade de consumo tal como está estruturada hoje é sustentável 
para a natureza e tem, ao lado do consumismo, desenfreado a geração 
da igualdade. 

c) O desenvolvimento sustentável requer, de modo exclusivo, a 
preservação da natureza e a intocabilidade e a manutenção da 
qualidade dos recursos naturais. 

d) Para sustentar o consumo da população mundial, a destruição do meio 
ambiente deveria ser contida principalmente nos países pobres. 

e) A poluição de resíduos industriais e esgotos nos cursos d’água pouco 
influencia na qualidade e sustentabilidade dos recursos hídricos para o 
consumo humano. 
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37. O relevo terrestre é o resultado simultâneo da ação de forças internas e 
externas ao longo do tempo. As forças internas, também chamadas de 
endógenas, são provenientes da energia armazenada no interior do planeta 
e responsáveis pela formação do relevo, enquanto as forças externas, ou 
exógenas, atuam modelando e transformando a fisionomia da paisagem. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) A erupção vulcânica é um fenômeno exógeno de formação de relevo com 
grande incidência em regiões montanhosas e altamente influenciado pelo 
aquecimento global. 

b) Os terremotos são movimentos bruscos e repentinos do terreno, 
resultantes, principalmente, da erosão causadora do desgaste do solo e 
da ruptura das rochas. 

c) As formas do relevo terrestre apresentam grandes semelhanças no 
espaço devido à ação de forças internas e externas que se manifestam 
de maneira homogênea ao longo do tempo. 

d) O intemperismo, responsável pela decomposição e desagregação das 
rochas, é considerado um agente endógeno de formação do relevo 
devido à sua influência direta nos movimentos entre as placas tectônicas. 

e) A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios, provocando desgastes 
nas encostas, removendo porções do solo e causando desmoronamento 
de barrancos.  
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38. Com o golpe militar de 1964, o exército brasileiro assumiu o controle político 
do país e criou a chamada Doutrina de Segurança Nacional e 
Desenvolvimento. 
 
Analise as seis estratégias abaixo. 
 

I- Censura aos órgãos de imprensa. 
II- Incentivo ao êxodo urbano. 
III- Fortalecimento do parlamento brasileiro. 
IV- Estatização de empresas privadas. 
V- Intervenção militar em universidades públicas. 
VI- Repressão contra políticas de oposição. 
 
Assinale a alternativa que contém apenas as estratégias que foram 
empregadas pelo governo militar. 
 

a) I, II e IV. 
b) I, III e VI. 
c) I, V e VI. 
d) III, V e VI. 
e) IV, V e VI. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 39 A 45 
 

 
39. Leia o texto a seguir. 

 
“(...) Até setembro de 1944 não existiam crianças em Auschwitz: eram todas 
mortas a gás na chegada. Depois dessa data começaram a chegar famílias 
inteiras de poloneses: todos eles foram tatuados, inclusive os recém-
nascidos. (...)" 

 
(Primo Levi. Os afogados e os sobreviventes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 71) 

 
Assinale a alternativa que indica o fato histórico a que se refere o texto 
acima. 

 
a) Holocausto do povo judeu. 
b) Holocausto do povo palestino. 
c) Primeira Guerra Mundial e política de Anschluss. 
d) Segunda Guerra mundial e política de Anschluss. 
e) Terror retratado pelo palestino Levi ao ver seu povo sendo dominado 

pelos ingleses. 
 
 
 
 
40. Entre 1937 e 1945 o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. Este período 

ficou conhecido como Estado Novo.   
 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta características marcantes 
da nova ordem política implantada com o Estado Novo. 

 
a) retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. 
b) formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única 

nacionalista. 
c) participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no 

contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. 
d) formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da 

Ação  Integralista Brasileira. 
e) mobilização política do campesinato para fortalecer as bases de apoio 

das oligarquias tradicionais. 
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41. Leia o texto abaixo. 
 

“Cada ano vêm nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros 
para passarem às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil 
vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se 
servem. A mistura é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres, 
moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e 
religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil 
convento nem casa.” 
 

André João Antonil, Cultura e opulência no Brasil por suas drogas e minas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o momento vivido no Brasil colônia, 
segundo o retrato descrito pelo jesuíta Antonil, no início do século XVIII. 
 

a) Ocorreu a descoberta de ouro e pedras preciosas no interior da Colônia. 
A Metrópole, desde o início do século XVIII, buscou regularizar a 
distribuição das áreas a serem exploradas, como forma de impedir o 
contrabando e recolher os impostos; criou um aparelho administrativo e 
fiscal e deslocou soldados para a região das minas. 

b) Houve decadência do cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste. Em 
substituição a esse ciclo, a metrópole passou a investir no algodão; para 
tanto, estimulou a migração de colonos para a região do Amazonas e do 
Pará. Os bandeirantes tiveram importante papel nesse período por 
escravizar indígenas, a mão-de-obra usada nesse cultivo. 

c) Plantou-se o café na região do Vale do Ribeira e em Minas Gerais. 
Portugal, no início do século XVIII, percebeu a importância do café como 
a grande riqueza da colônia; passou, então, a enviar mais escravos para 
essa região e a controlá-la com maior rigor. 

 d) Chegaram os bandeirantes à região das Minas Gerais. Os bandeirantes 
descobriram o tão desejado ouro, e a Metrópole se viu obrigada a 
impedir a corrida do ouro; para tanto, criou leis impedindo o trânsito 
indiscriminado de pessoas na região, deixando os bandeirantes como os 
guardiões das minas. 

 e) Esgotou-se o ouro nas Minas Gerais. Sua difícil extração levou pessoas 
de diferentes condições sociais para essa região em busca de trabalho, 
e seu esgotamento dividiu a região em dois grupos: de um lado, os 
paulistas, e, de outro, os forasteiros, culminando no conflito chamado de 
Guerra dos Emboabas. 
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42. Leia o texto abaixo do historiador Maurice Crouzet. 
 

“Desde o fim das operações militares na Europa e na Ásia, as 
desconfianças se agravam, os mal-entendidos, as suspeitas, as acusações 
se acumulam de parte a parte, as oposições entre os aliados se 
aprofundaram e culminaram, em alguns anos, em um conflito que, em todos 
os domínios – salvo o das armas – assumiu caráter de uma verdadeira 
guerra. É a Guerra Fria, acompanhada de uma espetacular dissolução de 
alianças que caracteriza o segundo pós-guerra.” 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a Guerra Fria. 
 

a) Ocorreu entre 1947 e 1991 e foi caracterizada pela divisão do mundo em 
dois blocos políticos ideológicos antagônicos. De um lado, a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas; de outro, os Estados Unidos. 

b) Aconteceu entre 1945 e 1991 e foi caracterizada pela divisão do mundo 
em dois blocos políticos ideológicos antagônicos. De um lado, os 
Estados Unidos e seus aliados; de outro, as forças do terrorismo 
internacional que lutaram contra os norte-americanos. 

c) Ocorreu entre 1945 e 1968 e foi caracterizada pela divisão do mundo em 
dois blocos políticos ideológicos antagônicos. De um lado, os países do 
Primeiro Mundo; de outro, os países em desenvolvimento. 

  
d) Aconteceu após a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, dividindo a 

Ásia em dois blocos: um apoiando os Estados Unidos e o outro apoiando 
a República Popular da China. 

e) Existiu desde o fim da Segunda Guerra Mundial e opôs a Doutrina 
Truman ao Plano Marshall. 
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43. Leia o texto a seguir. 
 

“Os engenhos eram as unidades básicas de produção das riquezas da 
colônia. Mais do qualquer outro local, o engenho caracterizava a sociedade 
escravista do Brasil colonial. No engenho havia a senzala, que era a 
construção rústica destinada ao abrigo dos escravos; e havia a casa grande, 
a construção luxuosa na qual habitavam o senhor, que era o proprietário do 
engenho e dos escravos, juntamente com seus familiares e parentes. 
Consta que por volta de 1560 o Brasil já possuía cerca de 60 engenhos que 
estavam em pleno funcionamento, produzindo o açúcar que abastecia o 
mercado mundial.” 

 
Renato Cancian, Economia colonial: cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia. 

 
Assinale a alternativa que explica o que simbolizava o engenho no Brasil 
colonial. 

 
a) o capitalismo colonial, uma vez que valorizava a mão-de-obra 

assalariada, advinda da forte imigração ocorrida no século XIX 
b) o movimento republicano, já que os senhores de terra há muito tempo 

buscavam liberdades, como o fim da escravidão e da Monarquia 
c) o poderio dos senhores de terra, erguido como modelo de organização 

da Colônia 
d) a resistência negra, pois lá os negros se organizavam e realizavam seus 

constantes levantes contra os brancos 
e) a luta contra a Monarquia, uma vez que os senhores de terra desejavam 

o livre comércio, proibido pelos imperadores 
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44. Leia o texto a seguir da historiadora e pesquisadora Maria Celina D'Araujo. 
 

“O Ato Institucional no 5, o AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, 
durante o governo do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada 
da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 
produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o 
momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes 
para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 
considerados. Já o decreto-lei no 477, baixado em fevereiro de 1969 pelo 
mesmo governo, definiu quais seriam as infrações disciplinares praticadas 
por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos 
de ensino público ou particulares.” 

 
Assinale a alternativa CORRETA que explica o que pretendia o governo 
militar com estas duas medidas jurídicas. 

 
a) institucionalizar a repressão, suspendendo as garantias constitucionais e 

individuais, e afastar das universidades brasileiras os elementos 
considerados subversivos 

b) consolidar as reformas iniciadas pelo vice-presidente Pedro Aleixo, 
permitindo, respectivamente, o funcionamento dos partidos políticos e 
das entidades estudantis 

c) isolar os generais que defendiam um endurecimento do regime militar e 
preparar o país para a “abertura política” realizada pelo presidente Emílio 
Garrastazu Médici 

d) acabar com a guerrilha do Bico do Papagaio (AI-5) e impedir a votação 
da Lei de Anistia proposta pela Arena em agosto de 1968 

e) anistiar os envolvidos com a guerrilha do Araguaia e iniciar um período 
de “abertura política” 

 
 
 
45. A reforma do Estado brasileiro promovida por Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) é definida como neoliberal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta características típicas da 
política neoliberal. 

 
a) emissão de dinheiro e aumento de impostos 
b) novas empresas públicas e liberalização das importações 
c) política estatizante e investimento em indústrias de base 
d) política de privatizações e abertura comercial à concorrência estrangeira 
e) investimentos públicos e protecionismo comercial 
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