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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 01 A 12 

No dia do centenário de Jorge Amado, IMPRENSA reverencia o "escritor do povo" 

Por Kátia Zanvettor*  

 Jorge Amado não se considerava um literato, preferia ser chamado de 
escritor do povo ou um obá, que na língua iorubá da Bahia significa ministro velho, 
sábio, como afirma em seu livro “Navegação de Cabotagem”. No ano em que 
completaria 100 anos, Jorge segue conquistando público, leitores, estudiosos e 
críticos, ainda que aos 80 anos preferisse não se enganar com a fama e escrevia 
em seus apontamentos de memórias. “Não nasci para famoso, nem para ilustre, 
não me meço com tais medidas... onde quer que esteja não passo de simples 
brasileiro andando na rua, vivendo.” 

 Essa radicalidade em entender a vida como uma navegação, breve 
navegação, o fez mais próximo para quem escrevia e, talvez, explique a 
popularidade de sua obra. Gildeci de Oliveira Leite, da Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), pesquisador da obra do escritor, atribui o seu sucesso, 
principalmente, ao fato de ele entender como é transformar o local em universal. 

 “Escreveu sobre o seu povo, sobre o que tinha propriedade. O povo se vê 
e se identifica nos textos do obá de Xangô. A obra dele versa inicialmente pelas 
temáticas da luta de classes, apoiada no paradigma do Partido Comunista como 
única solução para resolver os problemas. Porém, mais tarde, mesmo longe do 
partido, continua libertário e escreve sobre a cultura negra, especialmente sobre 
os arquétipos do candomblé: orixás e ancestralidade”, analisou. 

 Myriam Fraga, presidente da Casa de Jorge Amado, poeta e amiga 
pessoal de Jorge Amado, conta que ele foi um escritor que conseguiu traduzir para 
o mundo a complexidade do universo que existe na Bahia, da região do cacau, e 
toda a saga dessa região. “Jorge tinha sensibilidade para as questões que 
permeavam a realidade do povo, mostrou para o mundo a importância da cultura 
africana para a construção dos costumes brasileiros e foi além, defendeu 
politicamente a descriminalização do candomblé, valorizou a cultura dos orixás”, 
lembrou. 
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JORNALISMO NA VEIA 

 A sensibilidade para o cotidiano da Bahia, a amiga atribui um pouco a sua 
vivência como jornalista. “Jorge começou como foca aos 14 anos na editoria 
policial. Isso facultou muito a ele conhecer certos lugares da cidade improváveis a 
um garoto de sua idade.” 

 O pesquisador Gildeci de Oliveira Leite concorda que a veia jornalística 
teve uma influência importante para o rumo da obra de Jorge, mas que ele não se 
limitou a contar histórias. “Todo mundo sabe que ele começou como repórter 
policial. Acredito que as veias investigativas do literato e do repórter se uniram. 
Memória é algo inerente às duas profissões, mas a ficcionalização da memória 
compete ao literato”, disse Leite. 

 Ainda que tenha extrapolado o jornalismo, Jorge não era indiferente a ele. 
A jornalista Joselia Aguiar, mestre e doutoranda em história, prepara a biografia de 
Jorge Amado que sai no segundo semestre pela editora Três Estrelas, do grupo 
Folha. Ela conta que o escritor colaborou durante muito tempo para diferentes 
jornais e revistas e só se afastou depois de estar muito consagrado, depois do 
sucesso de “Gabriela” e “Dona Flor”. Segundo a jornalista, Jorge Amado começou 
no Diário da Bahia, um jornal extinto, que era do grupo dos Diários Associados. 

 “O jornalismo era um modo de complementar a renda, isso na época em 
que ele ainda estava começando como romancista. E mesmo tendo sucesso 
desde o começo, havia fases ruins, como a de perseguição política, nas quais teve 
livros censurados e boicotados. Ele dirigiu por um tempo, no fim dos anos 1930, o 
Dom Casmurro, o principal jornal literário do país, e teve coluna na Folha da 
Manhã em 1945, época que morou em São Paulo e se candidatou a deputado 
pelo Partido Comunista Brasileiro. Depois que voltou do exílio, no começo dos 
anos 1950, ele fez a Paratodos com Oscar Niemeyer e outras personalidades”, 
contou. 

 A experiência que teve nos jornais serviu também como matéria-prima 
para sua ficção, às vezes de modo escancarado, como é o caso de “Capitães da 
Areia”, um de seus maiores sucessos. O livro começa com a cobertura que os 
jornais fazem dos meninos que perambulam pelas ruas. 
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Jornalista, literato, escritor ou apenas obá. Não importa o título, Jorge 
Amado tinha a sensibilidade de um observador do mundo e conseguiu falar do 
povo e para o povo. O que ele mais prezava era essa possibilidade de contar e 
falar o que pensava, como afirma em “Navegação de Cabotagem”. “Pensar pela 
própria cabeça custa caro... Quem se decidir a fazê-lo será alvo do patrulhamento 
feroz das ideologias. Ainda assim vale a pena, seja qual for o pagamento, será 
barato: a liberdade de pensar pela própria cabeça não tem preço que pague.” A 
melhor homenagem, talvez, seja reler sua obra. 

* Colaboração de Jéssica Oliveira. 

Matéria publicada na edição 280 de IMPRENSA. Acesso em 10/08/2012. 

 
01. Sobre o texto é CORRETO afirmar: 

 
a) Jorge Amado, enquanto autor, nunca se importou com o jornalismo 

escrito. 
b) Dom Casmurro figura entre os principais romances de Jorge Amado. 
c) A religiosidade sempre foi o fio condutor das obras de Jorge Amado, 

principalmente o que diz respeito ao candomblé.  
d) Jorge Amado foi um escritor que conseguiu traduzir para todo o mundo 

os costumes e o universo baiano, pois era sensível às questões que 
permeavam a realidade do povo. 

e) Jorge Amado mostrou para o mundo a importância da cultura europeia e 
sua influência na construção dos costumes brasileiros da cultura dos 
orixás. 

 
 
 
02. Leia a frase seguinte: “A experiência que teve nos jornais serviu também 

como matéria-prima para sua ficção”. 
 
É CORRETO afirmar que, sem se alterar o sentido original da frase, o termo 
destacado nessa passagem pode ser ADEQUADAMENTE substituído pela 
palavra. 
 

a) subsídio 
b) limitação 
c) diferença 
d) medida 
e) performance 
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03. Leia o trecho seguinte: 
 
“Pensar pela própria cabeça custa caro... Quem se decidir a fazê-lo será 
alvo do patrulhamento feroz das ideologias. Ainda assim vale a pena, seja 
qual for o pagamento, será barato: a liberdade de pensar pela própria 
cabeça não tem preço que pague.” 
 
A temática central é melhor representada: 
 

a) pelo sentimento de conformidade que perpassa o enunciado. 
b) pela expectativa criada em relação ao nosso futuro. 
c) pela obviedade que transparece na declaração “Pensar pela própria 

cabeça custa caro”. 
d) pela oposição temporal criada entre hoje e amanhã. 
e) pela quebra da previsibilidade, indicada pelo termo “patrulhamento feroz 

das ideologias”. 

 

04. Todas as alternativas abaixo possuem erros em relação à colocação 
pronominal, EXCETO: 
 

a) Você não devia calar-se. 
b) Não lhe darei qualquer informação. 
c) O filho não o entendeu. 
d) Se apresentar-lhe os parabéns, faça-o discretamente. 
e) Ninguém quer aconselhá-lo. 

 

05. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas da frase 
seguinte: 
 
Disse a __________ que sem __________ ela não sabe viver. 
 

a) mim – ti 
b) ti – eu 
c) eu – ti 
d) mim – tu 
e) tu – mim 
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06. Assinale a frase CORRETA quanto ao emprego do verbo “fazer”. 
 

a) Fazem cinco meses que retornaram da Europa. 
b) Aqui fazem invernos com temperaturas abaixo de zero. 
c) Vai fazer dois anos que a vi pela última vez. 
d) Fazem-se muitos projetos e pouco é realizado. 
e) Já devem fazer-se três vezes que ele não passa no concurso. 

 
 
 
07. Assinale a alternativa cuja sequência completa CORRETAMENTE as 

lacunas. 
 
Recorreu _______________ irmã e _______________ ela se apegou como 
_______________ uma tábua de salvação. 
 

a) à – à – a 
b) à – a – à 
c) a – a – a 
d) à – a – a 
e) à – à – à 
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08. Intertextualidade é a relação existente entre textos, pela qual se percebe a 
presença de um no outro; ela pode ser explícita ou implícita. 
 
Leia os textos seguintes: 
 
Canção do Exílio 
 
Gonçalves Dias (Coimbra, julho de 1843) 
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
[…] 

Antologia da poesia brasileira: O Romantismo. São Paulo: Ática. 
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Sabiá 
 
Tom Jobim / Chico Buarque (1968) 
 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Para o meu lugar 
Foi lá e é ainda lá 
Que eu hei de ouvir cantar 
Uma sabiá 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Vou deitar à sombra 
De uma palmeira 
Que já não há 
Colher a flor 
Que já não dá 
E algum amor 
Talvez possa espantar 
As noites que eu não queria 
E anunciar o dia 
[…] 
 
Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com.br/construcao/index.html> 
Acessado em: 17/10/2012 
 
Analise as afirmativas abaixo. 
 
O poema “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buarque, estabelece 
intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”, 
porque 
 
I - recupera imagens semelhantes, como sabiá e palmeira. 
II - o eu-lírico sente saudades de um amor platônico, descrevendo-o. 
III - o eu-lírico expressa o desejo de ir para outro lugar de onde tem 
saudade. 
IV - tem um tom pessimista em relação à temática dos moldes românticos. 

 
 Das alternativas anteriores são CORRETAS:  

 
a) I, II e IV 
b) I e IV 
c) II, III e IV 
d) I e III. 
e) I e II 
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09. Sobre Jorge Amado, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Estão entre as suas principais obras Jubiabá, Gabriela, Cravo e Canela, 
Dom Casmurro e A morte e a morte de Quincas Berro d’Água. 

b) Apesar de ser Doutor Honoris Causa por diversas universidades, Jorge 
Amado sempre se orgulhou do título de Obá (no candomblé do Opô 
Afonjá, em Salvador, BA, título dado a cada um de 12 homens que têm 
assento honorário junto à chefia da casa). 

c) Em 1945 Jorge Amado foi eleito membro da Assembleia Nacional 
Constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), tendo sido o 
deputado federal mais votado do Estado de Sergipe. 

d) O jovem Jorge Amado era ligado ao grupo Academia dos Rebeldes – que 
defendia uma literatura brasileira com sentido universal e se mostrava a 
favor dos ideais da Semana de Arte Moderna. 

e) O regionalismo de Jorge Amado não é fruto das experiências vividas na 
infância – quando assiste às lutas entre fazendeiros e exportadores de 
cacau no interior da Bahia; nasce, somente, de sua opção política, o 
comunismo. 
 
 
 

10. As primeiras manifestações literárias que se registram na Literatura 
Brasileira referem-se a: 
 

a) Literatura informativa sobre o Brasil (crônica) e literatura didática, 
catequética (obra dos Jesuítas). 

b) Romances e contos dos primeiros colonizadores. 
c) Poesia épica e prosa de ficção. 
d) Obras de estilo clássico, renascentista. 

 e) Poemas românticos indianistas. 
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11. Jorge Amado vem abordar a mulher como protagonista de sua obra, sendo 
ela representada na doméstica, na senhora e até mesmo nas prostitutas. O 
autor mostra ainda as particularidades de cada uma delas, e mostra que 
apesar da ditadura masculina, presente o tempo todo no livro, a figura da 
mulher vem se mostrar sempre com destaque.  
 
Sobre o assunto em questão assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) O papel social feminista na obra nunca é de ascensão, mas sempre 
destinado aos trabalhos domésticos e/ou sexuais aos coronéis e 
senhores baianos da cidade de Ilhéus.  

b) Na obra “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, o papel social da 
mulher é caracterizado pela subserviência aos homens, fossem eles 
coronéis ou comerciantes.  

c) O coronelismo é quem dita quais as normas e/ou modelos devem ser 
seguidos. O autor é irônico ao colocar em destaque a história da jovem 
Malvina, filha do coronel Melk Tavares. 

d) Dentro do padrão social da mulher, Jorge Amado a divide em subgrupos. 
Vê-se o exemplo da prostituta Glória, uma rapariga de um dos coronéis 
mais respeitados da cidade de Ilhéus, que vivia como sua protegida na 
cidade, onde se exibia em sua janela e não se sujeitava aos comentários 
das donas da moral e da ética. Ao ser flagrada em adultério pelo seu 
“dono”, o mesmo a assassinou.  

e) O que imperava eram as leis dos coronéis, os quais defendiam que se 
uma mulher fosse pega em flagrante com outro deveria ser morta, pois 
somente com o sangue dos pecadores é que lavaria a honra do homem 
traído, e, assim, as mortes serviriam de exemplo para tantas outras 
mulheres que, ao menos, pensassem em cometer ato parecido.  

 
 
12. Sobre “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, é CORRETO afirmar: 

 
a) A história começa em 1925, na cidade de Itabuna, Bahia. 
b) A primeira parte é Um Brasileiro das Arábias e sua primeira divisão é O 

langor de Ofenísia. Vai centrando-se a história nesta parte em dois 
personagens: Mundinho Falcão e Nacib. 

c) A segunda parte chama-se propriamente Gabriela, Cravo e Canela e 
passa-se cerca de três meses após o fim do outro capítulo, e três 
problemas existem: o caso Malvina-Josué-Glória-Rômulo, as 
complicações políticas e os ciúmes de Nacib. 

d) Cheio de crítica à sociedade, a própria linguagem do autor muda quando 
foca-se a atenção em Gabriela. Torna-se mais cantada, mais típica da 
região (como é a fala de todos), deixando a leitura cada vez mais 
interessante. 

e) A quarta e última parte chama-se O luar de Gabriela. Nesta resolvem-se 
todos os casos. 
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REDAÇÃO 

 

Na obra “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, o papel social da 
mulher é caracterizado pela subserviência aos homens, fossem eles coronéis ou 
comerciantes. A dominação masculina no contexto da obra se faz presente em 
seu todo, transversalizando as várias histórias abordadas. No livro as mulheres 
são vistas como mercadorias e sempre assumem um papel inferior aos homens. 
Restringem-se às donas de casa, domésticas e prostitutas, sendo que algumas 
possuem certo status entre seus clientes, a exemplificar na obra, Maria 
Machadão, dona de um dos mais famosos cabarés tratados na trama.  

 

A narrativa refere-se à década de 1920. Atualmente, como podemos refletir 
sobre o papel da mulher em nossa sociedade? Ainda vivemos em uma sociedade 
machista? O que mudou em relação ao papel feminino no século XXI?  

 

Construa um texto dissertativo entre 15 e 20 linhas sobre o PAPEL DA 
MULHER NA SOCIEDADE ATUAL. Dê um título ao seu texto. 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 
 

 
LEIA O TEXTO 1 E RESPONDA AS QUESTÕES 13, 14 E 15.  

 

TEXTO 1 

A Chorus Line 
One Singular Sensation...  

In an empty theatre, on a bare stage, casting for a new 
Broadway musical is almost complete. For 17 dancers, this 
audition is the one opportunity to do what they've always 
dreamed of. Not to be the star, but to get the job … to have 
the chance to dance and come through. This is A Chorus 
Line, the musical for everyone who's ever had a dream and 
put it all on the line. 
 
Winner of nine Tony Awards® , including “Best Musical” 
and the Pulitzer Prize for Drama, this singular sensation is 
the longest-running American musical ever. Now, meet the 
new generation of Broadway's best when A Chorus Line reclaims its place in the 
heart of New York, and in the hearts of theatergoers everywhere. 
 
What? Musical 
Where?   Schoenfeld Theatre 

236 West 45th Street 
New York - Map It! 
View Seating Chart 

When? Monday-Saturday - 8PM 
Wednesday & Saturday - 2PM  
Beginning January 7, 2013: 

Tuesday-Saturday - 8PM 
Wednesday & Saturday - 2PM 
Sunday - 3PM 

How Long? 2 hours with no intermission 
Started:   September 18, 2006  
                 Individual tickets on sale through: 3/10/07 

Group tickets on sale through: 12/22/07 
Group Minimum: 12 
Book a group for 10% off 

 
http://www.newyork.com/link2.php?url=http://www.broadway.com/_aff/concierge.aspx?afs=newyork 
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13. Relacione as colunas a seguir. 
 

1. What is playing at the 
Schoenfeld Theatre? 

(        ) It’s for everyone who’s ever 
had a dream and put it all on the 
line.  

2. How many dancers are there in 
the show?  

(          ) It’s playing “A chorus line”.  

3. What is the show about?  (           ) Nine awards. 
4. What kind of show is it?  (           ) There are seventeen 

dancers. 
5. How many awards did the 
musical win? 

(           ) It’s a musical. 
 

 
Assinale a alternativa que indica a opção CORRETA: 
 

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

 
 
14. Relacione as colunas a seguir. 

 
1. What kind of awards did the 
musical get? 

(           ) It’s on 236 West 45th 
street.  

2. Where is Schoenfeld Theatre?  (           ) On September18, 2006. 
3. When is it playing? (           ) On October 5, 2006. 
4. When is the presentation going 
to start?  

(           ) Best Musical and the 
Pulitzer Prize for drama. 

5. When is the presentation going 
to open? 

(           ) From Monday to Saturday 
at 8PM; on Wednesday and 
Saturday  at 2PM.  

 

 
Assinale a alternativa que indica a opção CORRETA: 
 

a) 4, 2, 1, 3, 5 
b) 1, 5, 3, 2, 4 
c) 2, 4, 5, 1, 3 
d) 5, 3, 2, 4, 1 
e) 4, 1, 3, 5, 2 
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15. Assinale a opção CORRETA que indica onde “A chorus line” será 
apresentada. 
 

a) In London. 
b) In New York. 
c) In Miami 
d) In New Jersey. 
e) In Las Vegas. 

 
 
 
 
16. Relacione as colunas abaixo, de acordo com a ideia expressa nas 

sentenças. 
 

(1) They may come.  (    ) Permissão 
( 2 ) I need to eat something. I’m 
starving! 

(    ) Conselho 

( 3 ) You should have your car 
repaired. It’s so old!  

(    ) Pedido 
 

( 4 ) Could you wait a minute, 
please?  

(    ) Necessidade 
 

 

 
Assinale a alternativa que indica a opção CORRETA: 
 

a) 2, 4, 1, 3. 
b) 1, 3, 2, 4 
c) 1, 3, 4, 2.  
d) 4, 2, 3, 1. 
e) 3, 1, 4, 2 
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 LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA AS QUESTÕES 17, 18, 19.  
 

TEXTO 2 
 

Biodiversity 
 

Biodiversity is the sum of all species on the planet. Some of these species 
contain important substances that treat several diseases. The most relevant thing 
about biodiversity is that the rich North needs it and the poor South has it. 
One of the ways to promote a sustainable development is to pay the poor nations 
to save the forests that they still have. Resources can be extracted but not 
exhausted. Thus, the environment can be preserved. 

The Earth belongs to all mankind. Everybody needs to help in the 
protection of the planet. And there is much to do. We have to fight pollution in all its 
forms to avoid acid rain, the greenhouse effect, and the death of species, rivers, 
lakes and seas. 

 
 
17. De acordo com o texto, a biodiversidade é: 

 
a) a mistura das espécies que tratam diversas doenças. 
b) a soma de todos os planetas. 
c) o conjunto de todas as substâncias das espécies. 
d) o conjunto de todas as espécies animais e vegetais. 
e) o conjunto de substâncias que tratam diversas doenças. 

 
 
 
18. De acordo com o texto, o meio ambiente pode ser preservado: 

 
a) pelo aumento das florestas nos países ricos. 
b) com o auxílio financeiro das nações ricas aos países pobres. 
c) através do desenvolvimento das nações pobres. 
d) pela interrupção da extração de recursos nas nações pobres. 
e) com auxílio de engenheiros. 

 
 
 
19. Uma consequência da poluição NÃO mencionada no texto é: 

 
a) a alteração climática. 
b) a chuva ácida. 
c) o efeito estufa. 
d) o desaparecimento das espécies. 
e) a morte de rios e lagos. 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 
 
 
 
20. Atualmente 50% das gaivotas de certa região são brancas e 50% são 

cinzentas. Se a população da espécie branca aumentar 40% ao ano e da 
espécie cinzenta aumentar 80% ao ano, qual será, aproximadamente, a 
porcentagem de gaivotas brancas daqui a dois anos? 
 

a) 50% 
a) 50% 
b) 38% 
c) 26% 
d) 14% 
e)   9% 

 
 
 
21. A soma de dois números é 224. Dividindo-se o maior por 18, encontra-se o 

mesmo quociente que o da divisão do menor por 14. Sabendo que as duas 
divisões são exatas, a soma do maior com a metade do menor é: 
 

a) 165 
b) 215 
c) 180 
d) 175 
e) 224 

 

 
22. Um certo planeta possui dois satélites naturais. Lua � e Lua �; o planeta 

gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os 
alinhamentos: 
 
Sol – planeta – Lua � ocorre a cada 18 anos e Sol – planeta – Lua � ocorre 
a cada 48 anos. 
 
Se hoje ocorrer o alinhamento Sol – planeta – Lua � – Lua �, então esse 
fenômeno se repetirá daqui a: 
 

a)   48 anos 
b)   66 anos 
c)   96 anos 
d) 144 anos 
e) 860 anos 
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23. Os números inteiros positivos são dispostos em “quadrados” da seguinte 
maneira: 
 
1    2    3               10     11     12               19     .....     ..... 
4    5    6               13     14     15               .....    .....     .....               ..... 
7    8    9               16     17     18               .....    .....     ..... 
 
O número 500 se encontra em um desses “quadrados”. A “linha” e a “coluna” 
em que o número 500 se encontra são, respectivamente: 
 

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

 
24. Gira-se o ponteiro (veja a figura) e anota-se o número que ele aponta ao 

parar. Repete-se a operação. Qual a probabilidade de que a soma dos dois 
números obtidos seja 5 (cinco)? 
 

a) 
�

��
 

b) 
 

8

36
 

c) 
12

36
 

d) 
24

36
 

e) 
35

36
 

 
25. Os comprimentos das circunferências de uma sequência de círculos 

concêntricos formam uma progressão aritmética de razão 2. Os raios desses 
círculos formam uma: 
 

a) progressão geométrica de razão 1
2� . 

b) progressão geométrica de razão 
�

�
. 

c) progressão aritmética de razão 2. 

d) progressão aritmética de razão �. 

e) progressão aritmética de razão 
�

�
. 
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26. Seja ABCD um retângulo cujos lados têm as seguintes medidas: �� = �� =
6 �� e �� = �� = 1,2 ��. Se “�” é o ponto médio de ��, então o raio da 
circunferência determinada pelos pontos �, � e � mede: 
 

a) 4,35 �� 
b) 5,35 �� 
c) 3,35 �� 
d) 5,34 �� 
e) 4,45 �� 

 
 

27. O líquido contido em uma lata cilíndrica deve ser distribuído em potes 
também cilíndricos, cuja altura é 

�

�
 da altura da lata e cujo diâmetro da base 

é 
�

�
 do diâmetro da base da lata. O número de potes necessário é: 

 
a) 6 
b) 12 
c) 18 
d) 24 
e) 36 

 

 
28. O polinômio �� − ��� +  �! + �� + " é divisível pelo produto  (� − $) ∙ (� −

'). Os valores de “ ” e “"” são tais que: 
 

a) ( + ) = 1 
b) ( + ) = 11 
c) ( ∙ ) = 30 
d) ( ∙ ) = −30 
e) (

)
=

−5

6  
 
 

29. Uma função * de variável real satisfaz a condição +(, + 1) = +(,) + +(1), 
qualquer que seja o valor da variável �. Sabendo que +(2) = 1, podemos 
concluir que +(5) é igual a: 
 

a) 1

2
 

b) 1 
c) 5

2
 

d) 5 
e) 10 
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30. A reta que passa pelo centro da circunferência ,- + .- − 4, − 4. + 4 = 0 e é 
paralela à reta 2, + 3. = 0 é: 
 

a) 3(, − 2) + 2(. − 2) = 0 
b) 2(, − 2) − 3(. − 2) = 0 
c) 2, + 3. = −4 
d) 3(, − 2) − 2(. − 2) = 0 
e) 2(, − 2) + 3(. − 2) = 0 

 
 

31. A reta / passa pelo ponto (0, �) e é perpendicular à reta ��122223, em que �(0, 0) 
e � é o centro da circunferência ,- + .- − 2, − 4. = 20. Então, a equação 
de / é: 
 

a) , − 2. = −6 
b) , + 2. = 6 
c) , + . = 3 
d) , − . = 3 
e) 2, + . = 6 
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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) II e IV 
c) II e III 
d) I e III 
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) A região Sudeste continua sendo a mais populosa do Brasil, apesar de 
seu crescimento ter sido inferior à média nacional. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACULDADE DE VIÇOSA (FDV) VESTIBULAR DE VERÃO (2017-I) 
 

Novembro/2016 22

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) II e IV 
c) II e III 
d) I e III 
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.  

 
 
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) IV, V e VI. 
d) III, V e VI. 
e) I, 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) Terror retratado pelo palestino Levi ao ver seu povo sendo dominado 

pelos ingleses. 
b) Holocausto do povo palestino. 
c) Primeira Guerra Mundial e política de Anschluss. 
d) Segunda Guerra mundial e política de Anschluss. 
e) Holocausto do povo judeu. 

 
 
 
 
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) participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no 

contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. 
c) mobilização política do campesinato para fortalecer as bases de apoio 

das oligarquias tradicionais. 
d) formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da 

Ação  Integralista Brasileira. 
e) formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única 

nacionalista. 
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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) 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. 

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) 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. 

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) isolar os generais que defendiam um endurecimento do regime militar e 

preparar o país para a “abertura política” realizada pelo presidente Emílio 
Garrastazu Médici 

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

c) institucionalizar a repressão, suspendendo as garantias constitucionais e 
individuais, e afastar das universidades brasileiras os elementos 
considerados subversivos 

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