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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 12 

O poder das redes como ferramenta de mobilização social 

Sílvia Gusmão 

Durante muito tempo, acreditou-se que o mundo virtual fosse apenas 
sinônimo de isolamento. Porém, com a proliferação das redes sociais, 
começou-se a observar que também contribuem para aumentar as 
possibilidades de compartilhamento e de mobilização das pessoas. É cada 
vez mais comum o uso de páginas como o Twitter e o Facebook para cobrar 
transparência do poder público, fazer manifestações políticas, cobrar postura 
ética das corporações e convocar movimentos sociais. 

Um dos exemplos mais fortes dos últimos tempos no que diz respeito 
à política é a chamada Primavera Árabe. Desde o início deste ano, protestos 
em países árabes pedem mudanças estruturais na política, na economia e na 
sociedade. As revoltas foram organizadas, sobretudo, por interações via 
blogs, microblogs e sites de relacionamento. Isso porque, em países como a 
Líbia, Síria e Egito, as mídias tradicionais não constituem canais de 
comunicação legítimos da população. O chamado ciberativismo passa a 
estabelecer uma nova fronteira para a participação política, pois, a partir de 
um computador, os indivíduos conseguem mais rapidamente agregar pessoas 
à causa que defendem. 

As mídias sociais se tornaram fundamentais para os consumidores 
cobrarem serviços, exercerem sua cidadania e demonstrarem indignação. 

A solidariedade também pode ser potencializada via internet. Foi o 
caso das enchentes no Rio de Janeiro ou dos terremotos no Japão, 
catástrofes que provocaram uma grande mobilização online. Milhões de 
tweets foram postados na intenção de arrecadar donativos para os 
necessitados. Outro exemplo da boa utilização das redes sociais é a criação 
de projetos sociais como a Casa da Cultura Digital, que agrupa ONG’s, 
empresas e indivíduos, com o objetivo de divulgar, ao máximo, dados já 
tornados públicos pelo governo. 
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Por fim, podemos citar a mobilização de consumidores insatisfeitos, 
através do Twitter. Se antes as reclamações dos clientes saíam em pequenas 
notas no jornal, com uma repercussão reduzida, agora, a divulgação de um 
problema de um consumidor na web pode ter um alcance mundial. Um caso 
recente que chamou a atenção de todo o mundo foi o da loja Zara. A marca 
do grupo espanhol Inditex foi flagrada obrigando funcionários a trabalharem 
em condições análogas à escravidão em São Paulo. A hashtag #ZARA 
rapidamente chegou à primeira posição nos Trend Topics Brasil do Twitter 
(ranking de assuntos mais comentados), seguida pela #TrabalhoEscravo. 
Além disso, mensagens incitaram um movimento de boicote à marca. 

O fenômeno revela o quanto as mídias sociais se tornaram 
fundamentais para os consumidores cobrarem serviços, exercerem sua 
cidadania e demonstrarem indignação. Ponto para a democracia, que ganha 
uma ajuda de peso. 

Publicado em 23/08/11 no site NE10 

01. Sobre o texto é CORRETO afirmar: 

a) As redes sociais trazem mais prejuízos que benefícios à vida dos 
brasileiros. 

b) Desde que surgiram as redes sociais, o comércio alavancou as vendas e 
os resultados sempre são animadores em relação a esse crescimento. 

c) Consumidores insatisfeitos nunca mudam de postura, independentemente de 
redes sociais. 

d) Um dos grandes benefícios trazidos pela rede foi a união da 
solidariedade entre as pessoas. 

e) Sem mídia social não é possível negociar em tempos atuais. 

02. Leia a frase abaixo: 

“Cobrar postura ética das corporações e convocar movimentos sociais”. 

A expressão sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
somente pelo termo: 

a) Imediações 

b) Aparições 

c) Empregadores 

d) Agremiações 

e) Soluções 
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03. O texto em questão apresenta-se, fundamentalmente, como: 

a) narrativo, centrado em uma sequência de episódios históricos. 

b) expositivo, orientado para trazer informações acerca de um tema. 

c) expressivo, voltado para a revelação de impressões interiores do autor. 

d) poético, direcionado para provocar efeitos estéticos e emotivos. 

e) metalinguístico, caracterizado pelo propósito de apresentar uma 
terminologia. 

04. Analisando as estratégias de construção do texto, podemos dizer que o 
autor: 

a) usou analogias e exemplos que justificassem seus pontos de vista. 

b) recorreu a considerações fortuitas, sem o aval de dados reais. 

c) preferiu uma linguagem essencialmente metafórica e erudita. 

d) cuidou em não fundamentar suas observações. 

e) estendeu sua descrição a aspectos subjetivos, particulares e 
impressionistas. 

05. Considere a frase: "Não se esqueça de levar o  nescau, pois fazer bolo 
de chocolate é fundamental". 

Assinale a alternativa CORRETA que indica a figura de linguagem do 
temo em destaque. 

a) Metonímia 

b) Metáfora 

c) Catacrese 

d) Anáfora 

e) Pleonasmo 
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06. Leia o período seguinte: 

Quando ___ vinte dias comunicou ___ ela que iria ___ Inglaterra para 
concluir seu doutorado, pôs-se ___ chorar. 

Das alternativas abaixo, assinale a que preenche corretamente as lacunas 
anteriores, respectivamente: 

a) a – a – a –a 

b) há – a – à – a 

c) há – à – à – a 

d) a – à – a – à 

e) há – a – a – à 

07. Das alternativas abaixo assinale a CORRETA: 

a) Jogos, passeios, festas, nada o distraíam. 

b) Podem haver outras greves na universidade. 

c) É proibida a entrada de pessoas estranhas. 

d) É proibido entrada de mulheres naquele setor. 

e) Já é duas horas e nada de almoço. 

08. Leia o enunciado: 

Ele dormiu ____ noite ____ base de calmantes, no outro dia saiu ___ pé, 
___ caminho do trabalho e, daí ___ pouco, saímos ___ procura dele. 

A alternativa que completa adequadamente as lacunas é: 

a) a – à – à – à – a – a 

b) a – à – a – a – a – à 

c) à – à – a – a – a – à 

d) à – à – à – a – a – a 

e) à – a – à – a – a – a 
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09. Leia as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 

I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, 
paradoxos e contrastes, que convivem tensamente na unidade da obra. 

II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam 
um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 

III. A oposição entre Reforma e Contrarreforma expressa, no plano religioso, 
os mesmos dilemas de que o Barroco se ocupa. 

Das alternativas abaixo podemos afirmar que são CORRETAS: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) l e III 

e) I, II e III 

10. Assinale a alternativa que contém o nome da escola literária que 
corresponde à seguinte afirmação: 

“O escritor abraça o esteticismo, faz o culto da arte pela arte, da religião da 
forma.” 

a) Modernismo 

b) Simbolismo 

c) Arcadismo 

d) Romantismo 

e) Parnasianismo 
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11. Leia o seguinte trecho da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. 

Sinhá Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, 
dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. 
Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira: − 
“Hum! Hum” E amunhecara, porque realmente mulher é bicho difícil de 
entender, deitara-se na rede e pegara no sono. Sinhá Vitória andara para 
cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em 
ordem, queixara-se da vida. E agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um 
pontapé. 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 54.ed. São Paulo: Record, 1985. p. 40. 

O texto, na obra como um todo, permite afirmar: 

a) A falta de competência linguística individualiza Fabiano em relação aos 
outros membros da família, isolando-o e anulando a sua afetividade. 

b) A estreiteza do horizonte social de Sinhá Vitória pode ser traduzida na 
sua ambição de trocar de cama. 

c) A relação de Sinhá Vitória com Baleia é reveladora do desapego da 
mulher ao animal, motivado pela inutilidade da cadelinha no ambiente 
familiar. 

d) O sentimento de insatisfação com a vida é um traço exclusivo da 
personalidade de Sinhá Vitória, diferenciando-a dos outros personagens 
da narrativa. 

e) O relacionamento de Sinhá Vitória com Fabiano expressa uma ruptura 
com um mentalidade patriarcal, pois a organização da família é 
comandada pela mulher. 
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12. Leia as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa que as analisa 
corretamente. 

I. Ao mesmo tempo que representam toda uma classe de seres humanos 
enjeitada ou simplesmente esquecida pela estrutura social, as 
personagens de Vidas Secas não se reduzem a meras personagens-
tipos, porque suas diversificadas vivências psicológicas, reveladas pelo 
discurso indireto livre, não são verossímeis, não correspondem ao 
gênero de reflexão que se espera de um sertanejo pobre. 

II. A estrutura cíclica da obra é uma decisão estilística que denuncia o ponto 
de vista do autor: para o homem maltratado pela seca, desamparado de 
qualquer ajuda e destituído de poder, o bem-estar só pode ser 
compreendido como momento instável e transitório. 

III. As limitações da linguagem que caracterizam a família de Fabiano 
indicam uma relação determinista de causa e efeito, segundo a qual a 
desnutrição e a impossibilidade de frequentar a escola impossibilitam que 
os seres humanos consigam compreender a realidade que os cerca. Na 
obra, quem domina a linguagem consegue alterar a situação de miséria 
provocada pela seca. 

a) somente a alternativa I está correta; 

b) somente as alternativas I e II estão corretas; 

c) somente as alternativas II e III estão corretas; 

d) somente a alternativa II está correta; 

e) nenhuma alternativa está correta. 
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REDAÇÃO 

Tema: 

Água: aprenderemos com a atual crise hídrica? 

"Há cerca de duas décadas, os ambientalistas têm alertado para o 
fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Nos últimos 
anos, o Sudeste do Brasil tem uma clara percepção dessa realidade, em 
função da seca que o assola. Outras regiões ou Estados do Brasil, como o 
Nordeste, já vivenciam o problema há muito tempo e, até o Amazonas e o 
Pantanal têm sofrido, esporadicamente, com a estiagem. Além da questão 
climática, os especialistas apontam outros culpados para o problema da falta 
de água: os governos e os cidadãos de um modo geral. Por isso, muita gente 
tem dito que um dos pontos positivos da seca atual é aprendermos com ela e 
começarmos a tratar com mais cuidado a água de que dispomos e nossos 
recursos hídricos". 

Fonte: site UOL educação 

Considerando seus conhecimentos sobre essa questão e outras 
análogas, você acha que a sociedade brasileira aprenderá algo com a atual 
crise hídrica? Ou para tanto será necessário que cheguemos a uma situação 
ainda mais extrema? Exponha sua opinião numa dissertação entre 15 e 20 
linhas. Dê um titulo ao seu texto. 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 

13. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart 
disease. An American study that involved 10 000 patients from around the 
world has found that people who leave school before the age of 16 are five 
times more likely to suffer an heart attack and die than  university 
graduates. 

World report, news, SPEAK UP. Ano XIV, nº 170. Editora Camelot, 2001. 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão university graduates 
evidencia a intenção de informar que: 

a) as doenças do coração atacam dez mil pacientes. 

b) as doenças do coração ocorrem na faixa dos dezesseis anos. 

c) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. 

d) jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. 

e) maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. 

14. No trecho – They think that by 2050 average life expectancy in the best-
performing country could easily reach the mid-90s. – a expressão best-
performing country refere-se ao país que: 

a) for o mais rico da Europa. 

b) tiver o recorde de longevidade em 2050. 

c) tiver mais idosos acima de 90 anos. 

d) apresentar um aumento de longevidade média de pelo menos três 
meses ao ano. 

e) demonstrar dados consistentes de 1840 a 2050. 
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15. THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. For other 
nationalities this can be a banal and boring subject of conversation, 
something that people talk about when they have nothing else to say to 
each other. And yet the weather is a very important part of our lives. That at 
least is the opinion of Barry Gromett, press officer for The Met Office. This 
is located in Exeter, a pretty athedral city in the southwest of England. Here 
employees – and computers – supply weather forecasts for much ot the 
world. 

Speak Up. Ano XXIII, n
o
 275. 

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra: 

a) aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. 

b) a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. 

c) a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. 

d) as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. 

e) o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. 
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16. THE DEATH OF THE PC 

The days of paying for costly software upgrades are numbered. The PC will 
soon be obsolete. And BusinessWeek reports 70% of Americans are 
already using the technology that will replace it. Merrill Lynch calls it “a 
$160 billion tsunami”. Computing giants including IBM, Yahoo!, and 
Amazon are racing to be the first to cash in on this PC-killing revolution. 
Yet, two little-known companies have a huge head start. Get their names in 
a free report from The Motley Fool called, “The Two Words Bill Gates 
Doesn’t Want You to Hear…” 

Click here for instant access to this FREE report! 

BROUGHT TO YOU BY THE MOTLEY FOOL 

Disponível em: http://www.fool.com. Acesso em: 21 jul. 2010. 

Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se 
acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que 
se referem: 

a) aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet. 

b) às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. 

c) aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. 

d) aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. 

e) às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. 
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17. Depoimentos são geralmente usados em campanhas educativas. 

 

Fonte: www.hccmarketing.com 

O depoimento acima faz parte de uma campanha contra: 

a) Assassinato em série. 

b) Violência doméstica. 

c) Sequestro-relâmpago. 

d) Estupro. 

e) Violência psicológica. 

  



 

 
FACULDADE DE VIÇOSA VESTIBULAR DE VERÃO (2018-I) 

 

 

Dezembro – 2017 13 

18. As placas indicativas em supermercados têm por objetivo facilitar a 
localização dos produtos, que geralmente são agrupados por categorias. 

 

 

Na placa acima há a indicação de que neste local é possível encontrar: 

a) matinais, laticínios e farináceos. 

b) laticínios, bebidas e entradas. 

c) biscoitos, aperitivos e legumes. 

d) cereais, compostos alimentares e batatas. 

e) legumes, refeições e entradas. 
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19. A imagem abaixo corresponde ao modelo de um documento. 

 

Assinale a alternativa que indica o documento e a cor dos olhos da sua 
pretensa portadora. 

a) carteira de identidade e olhos verdes. 

b) carteira de motorista e olhos azuis. 

c) carteira de motorista e olhos castanhos. 

d) carteira profissional e olhos pretos. 

e) cartão de seguro social e olhos verdes. 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 

20. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que 
mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O 
Gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários 

𝑨 e 𝑩, durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de 

atendimentos realizados pelos funcionários 𝑪, 𝑫 e 𝑬, durante 3 horas e 
meia. 

      

Preocupado com o horário de maior movimento, que se dá entre meio dia 
e uma e meia da tarde, o supervisor colocou esses cinco funcionários 
trabalhando simultaneamente nesse período. A partir das informações dos 
gráficos referentes ao ritmo de trabalho por hora dos funcionários, o 
número de atendimentos total que os cinco funcionários fariam nesse 
período é? 

a) 57 

b) 19 

c) 38 

d) 45 

e) 10 
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21. Utilizando-se as aproximações log(2) = 0,30 e log(3) = 0,48, o valor de 𝒙 

na igualdade 
6𝑥

2
= 25 é, aproximadamente, de: 

a) 2,12 

b) 2,18 

c) 2,42 

d) 2,58 

e) 2,92 

22. Cinquenta e dois (52) estudantes foram submetidos a uma prova 
composta de três questões objetivas. Do total de estudantes, 31 (trinta 
um) acertaram a questão 2 (dois), 17 (dezessete) acertaram as questões 
1 (um) e 3 (três), 6 (seis) acertaram apenas a questão 3 (três) e 5 (cinco) 
gabaritaram a prova. 

Sabendo-se que nenhum estudante obteve nota 0 (zero), quantos 
acertaram somente a questão 1 (um)? 

a) 7 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

e) 3 
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23. Em uma aula de trigonometria, o professor entregou a cada aluno uma 
cartela com 6 (seis) expressões trigonométricas como em um bingo. Os 
alunos deveriam calcular o valor de cada expressão e marcá-la em suas 
cartelas, quando o número correspondente ao seu resultado fosse 
sorteado pelo professor. 

A cartela que Maurício recebeu está representada a seguir: 

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

4
) + cos(

3𝜋

4
) 2 + cos(

𝜋

2
) 2 ∙ cos(

𝜋

6
) 

𝑡𝑔 (
11𝜋

4
) − tg(

5𝜋

4
) 𝑠𝑒𝑛(𝜋) − cos(4𝜋) 𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

3
) ∙ cos(

𝜋

6
) 

Sabendo-se que Maurício efetuou todos os cálculos corretamente, 
quantas expressões ele marcou se os 5 (cinco) primeiros números 

sorteados foram 0, 2, 1, 
3

4
 e −1? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

24. A produção de álcool do estado de São Paulo vem aumentando ano a 
ano. Enquanto que, em 2004, foram produzidos 7.734.000 m³, a produção 
de 2009 chegou a 16.635.000 m³. Considerando que o aumento anual, de 
2004 a 2009, tenha sido linear, formando uma progressão aritmética, qual 
foi, em m³, a produção de 2005? 

a) 9.514.200 

b) 9.612.400 

c) 9.724.400 

d) 9.796.400 

e) 9.812.400 
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25. A função f: ℝ → ℝ, onde ℝ é o conjunto de números reais, tal que: 

{
𝑓(4) = 5

𝑓(𝑥 + 4) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(4)
 

O valor de 𝑓(−4) é: 

a) −
4

5
 

b) −
1

4
 

c) −
1

5
 

d) 
1

5
 

e) 
4

5
 

26. O gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝒃 e 𝒄 são constantes, passa 

pelos pontos (0, 0) e (1, 2). Então 𝑓 (−
2

3
) vale: 

a) −
2

9
 

b) 
2

9
 

c) −
1

4
 

d) 
1

4
 

e) 4 

27. A área do trapézio da figura abaixo vale 12 (doze). A área da parte 
colorida vale: 

a) π 

b) 2π 

c) 3π 

d) 4π 

e) 5π 
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28. Uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 𝟐𝒂 tem o mesmo volume 

que um prisma cuja base é um quadrado de lado 𝒂. A razão entre as 
alturas da pirâmide e do prisma, nessa ordem, é: 

a) 
1

4
 

b) 
3

2
 

c) 
3

4
 

d) 
𝑎

3
 

e) 3𝑎 

29. Os pontos (2, 3) e (6, 7) são os extremos da diagonal de um quadrado. A 
reta-suporte da outra diagonal é: 

a) 𝑥 − 𝑦 + 9 = 0 

b) 𝑥 + 𝑦 + 9 = 0 

c) 𝑥 + 𝑦 − 9 = 0 

d) 𝑥 − 𝑦 − 9 = 0 

e) 𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 

30. Durante a Copa do Mundo de 1994, que foi disputada por 24 países, as 
tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se 
classificaram nos três primeiros lugares (por exemplo: 1º lugar: Brasil; 
2º lugar: Nigéria; 3º lugar: Holanda). 

Se, em cada tampinha, os três países são distintos, quantas tampinhas 
diferentes poderiam existir? 

a) 69 

b) 2.024 

c) 9.562 

d) 12.144 

e) 13.824 
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31. Duas raízes da equação polinomial𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏 = 0 são 𝟏 e 𝟐. Quais são 

os valores de 𝒂 e 𝒃? 

a) 𝑎 = 1 e 𝑏 = −1 

b) 𝑎 =
1

3
 e 𝑏 = −

2

3
 

c) 𝑎 =
7

3
 e 𝑏 =

4

3
 

d) 𝑎 = −
1

3
 e 𝑏 =

2

3
 

e) 𝑎 = −
7

3
 e 𝑏 =

4

3
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 32 A 38 

32. Leia o texto abaixo. 

Nas últimas décadas, o perfil demográfico do Brasil vem sofrendo 
mudanças em sua estrutura etária devido ao aumento da expectativa de 
vida e à redução da taxa de fecundidade, o que representa um 
envelhecimento da população. Segundo o IBGE, no ano 2000, 30% dos 
brasileiros tinham de 0 a 14 anos, e os maiores de 65 anos 
representavam 5% da população. A projeção é de que esses dois grupos 
etários se igualem em 2050, alcançando, cada um deles, 18% da 
população brasileira. 

Assinale a alternativa CORRETA segundo as informações do texto lido. 

a) A redução nos índices de expectativa de vida da população brasileira 
reflete-se no aumento da população economicamente ativa (PEA) do 
país. 

b) As mudanças na dinâmica populacional brasileira significam uma 
redução do tempo de contribuição do trabalhador para a previdência 
social. 

c) A população de idosos no Brasil está ficando cada vez maior devido às 
elevadas taxas de mortalidade infantil. 

d) A atual conjuntura populacional brasileira revela um contraste com a 
realidade mundial, a qual encontra-se em processo de rejuvenescimento 
da população. 

e) As informações revelam a necessidade cada vez maior de novas 
políticas públicas relativas à previdência social e à saúde voltadas para a 
terceira idade. 
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33. Leia o texto e analise a figura abaixo. 

Os processos geológicos envolvidos na formação e destruição das rochas 
fazem parte do chamado CICLO DAS ROCHAS (figura abaixo). Cada 
uma dessas rochas pode se transformar em outra, dependendo 
exclusivamente do processo a que foi submetida. 

 
A partir da interpretação da figura acima e de seus conhecimentos sobre 
os tipos de rocha, marque a alternativa CORRETA: 

a) As rochas metamórficas e ígneas se transformam em rochas 
sedimentares ao serem submetidas aos processos de intemperismo e de 
erosão. 

b) As rochas sedimentares dão origem às rochas ígneas, se submetidas a 
intensos processos de intemperismo e erosão. 

c) As rochas ígneas, ao passarem por processos de erosão, transporte e 
sedimentação, transformam-se em rochas metamórficas. 

d) Ao sofrerem a ação dos agentes erosivos, as rochas sedimentares 
originam as rochas metamórficas. 

e) A partir dos processos de fusão, as rochas metamórficas se transformam 
em sedimentares. 
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34. Associe os fatos listados abaixo aos seus respectivos territórios: 

1. Alto índice de proliferação de AIDS. 
2. Maior acidente nuclear do mundo. 
3. Grande Império liderado por Genghis Khan. 
4. Forte controle de liberdades individuais. 
5. Grande produtor de petróleo. 

Numere cada lugar abaixo de acordo com a característica listada acima 
que lhe pode ser atribuída. 

(  ) Chernobil 
(  ) China. 
(  ) Venezuela. 
(  ) Mongólia 
(  ) África do Sul 

a) 2, 3, 4, 5, 1. 

b) 3, 2, 4, 1, 5. 

c) 2, 4, 5, 3, 1. 

d) 4, 3, 1, 5, 2. 

e) 1, 3, 5, 4, 2. 
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35. Leia o texto abaixo. 

“A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem. Se no 
passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem 
praticamente não existe mais (...). Quanto mais complexa for a vida social, 
tanto mais nos afastamos de um mundo natural e nos endereçamos a um 
mundo artificial (...), este parece ser o caminho da evolução.” (SANTOS, 
Milton.  Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo. HUCITEC, 1998. 
p. 64) 

A urbanização é um dos processos que contribui para a transformação de 
paisagens “naturais” em “artificiais”. Sobre a urbanização brasileira, 
analise as afirmativas abaixo: 

I. Atualmente, os problemas urbanos brasileiros são causados pela 
tendência a uma maior concentração de indústrias nas grandes 
cidades, atraídas por uma série de vantagens locacionais. 

II. Foi a partir da década de 1930, com a industrialização e a instalação 
de ferrovias, rodovias e novos portos integrando o território brasileiro 
e o mercado, que se estruturou uma rede urbana em escala nacional. 

III. O crescimento da população urbana brasileira provocou modificações 
consideráveis na fisionomia das cidades, mas não acarretou 
alterações no funcionamento dos seus serviços. 

IV. A partir da década de 1980, observa-se que o maior crescimento 
urbano tende a ocorrer nas metrópoles regionais e nas cidades 
médias. 

As afirmativas CORRETAS são: 

a) II e IV. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) III e IV. 

e) II e III. 
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36. Leia o texto abaixo. 

“Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais 
que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e 
devastar a humanidade. (…) À medida que o tempo passava, mais e mais 
coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto 
nuclear permanente baseado na suposição de que só o medo da 
‘destruição mútua inevitável’ impediria um lado ou outro de dar o sempre 
pronto sinal para o planejamento suicídio da civilização.” (HOBSBAWM, 
Eric. Era dos Extremos: o breve século XX, 1914 - 1991. São Paulo: Cia 
das Letras, 1995. p. 224.) 

No texto acima, o historiador Eric Hobsbawm se refere a um contexto 
geopolítico que representou um período de turbulências política, 
econômica e bélica para toda a humanidade. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o contexto citado: 

a) Segunda Guerra Mundial e detonação de bombas atômicas em Nagazaki 
e em Hiroshima, o que devastou a sociedade japonesa. 

b) Guerra contra o terrorismo islâmico e suas planejadas ações de 
suicídios, conhecidas como homens-bomba. 

c) Primeira Guerra Mundial e eminência do primeiro conflito nuclear entre 
Império Austríaco e Império Germânico. 

d) Guerra Fria e disputa política, econômica e ideológica entre EUA e 
URSS, pela hegemonia do globo. 

e) Guerra Irã–Iraque e consequências do programa nuclear iraniano para 
enriquecimento de urânio e fabricação de bombas atômicas. 
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37. O intemperismo é um dos agentes externos modeladores do relevo, que 
atua de forma contínua, ao longo do tempo geológico, através de 
processos físicos e químicos. 

Sobre esse agente externo, analise as proposições a seguir. 

I. O intemperismo físico constitui o conjunto de processos que resultam 
na desagregação das rochas, causando a separação dos grãos 
minerais e a sua consequente fragmentação. 

II. O principal agente do intemperismo químico é a água, que se infiltra e 
percola através das rochas, modificando-as e provocando suas 
decomposições. 

III. O clima, através da precipitação e da temperatura, regula a natureza 
e a velocidade das reações químicas, agindo para acelerar ou 
retardar as reações do intemperismo químico. 

IV. A composição mineralógica da rocha, bem como sua textura e 
estrutura, em nada influenciam a intensidade dos processos 
intempéricos. 

V. As rochas expostas aos efeitos do clima são constantemente afetadas 
pelo intemperismo físico, mas se tornam imunes ao intemperismo 
químico. 

Assinale a resposta CORRETA: 

a) I, III e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e V. 
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38. Leia o texto abaixo. 

“No principal campeonato de times do futebol europeu, a Copa dos 
Campeões, que reúne os melhores do continente, o maior contingente de 
jogadores não é de italianos, ingleses ou de espanhóis: é de brasileiros” 
(Os Emigrantes da Bola, por Renato Pompeu) 

A emigração de jogadores brasileiros, que pode ser chamada de “fuga 
das chuteiras”, é um fenômeno que representa muito bem o atual 
movimento migratório no globo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA, levando em conta os reflexos das 
migrações internacionais na organização do espaço mundial. 

a) A “fuga de chuteiras” é uma variante da “fuga de cérebros”, isto é, da 
cobiça dos países desenvolvidos pelos profissionais altamente 
qualificados. 

b) Os países desenvolvidos facilitam a entrada em massa de imigrantes, 
independente do nível de qualificação profissional. 

c) A “fuga de chuteiras” é compensada pelas grandes melhorias alcançadas 
pelos países em desenvolvimentos após a emigração dos craques. 

d) As migrações internacionais permitem uma plena integração cultural e 
socioeconômica dos imigrantes com mão-de-obra desqualificada. 

e) A “fuga de cérebros” é um tipo de migração socialmente perversa, uma 
vez que beneficia principalmente os países de origem. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 39 A 45 

39. O poema a seguir, escrito pelo eclesiástico francês Estevão de Fourèges, 
traz informações importantes sobre as características da sociedade 
medieval. 

“Os Clérigos devem por todos orar     E cem coisas costumeiras 
Os cavaleiros sem demora      E quanto mais pobre viver 
Devem defender e honrar      Mais mérito terá 
E os camponeses sofrer      Das faltas que cometeu 
Cavaleiros e clero sem falha     Se paga a todos o que deve 
Vivem de quem trabalha      Se cumpre com lealdade a sua fé 
Têm grande canseira e dor      Se suporta paciente o que lhe cabe: 
Pagam primícias, corveias      Angústias e sofrimento.” 

[orações ou talha] 

(Estevão de Fourèges. In: GEORGES Duby. As três ordens ou o 
imaginário do feudalismo. Lisboa: Estampa, 1982. p. 309-11). 

Assinale a alternativa CORRETA, segundo os indícios do poema acima. 

a) Na sociedade medieval, o servo que cumprisse as obrigações recebia 
como pagamento privilégios, o que facilitava o seu processo de 
ascensão social. 

b) O poema demonstra como os princípios da igreja eram usados para 
legitimar a organização da sociedade, justificando a existência das 
desigualdades sociais. 

c) A pirâmide social do período medieval era formada por três grupos 
caracterizados por todos usufruírem das mesmas condições de vida e 
privilégios. 

d) O clero, apesar da atividade fundamental de cuidar da vida espiritual da 
população, trabalhava na produção de alimentos e investia na segurança 
dos senhores feudais. 

e) Na Idade Média, apesar de todas as mazelas sociais, a vida cultural e o 
acesso à leitura e às obras clássicas superaram o período renascentista, 
no qual as desigualdades sociais e culturais se acentuaram ainda mais. 
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40. Houve uma grande revolução cultural na transição do período medieval 
ao moderno, que expressa o nascimento da sociedade burguesa e teve 
como centro de emergência a Itália. 

Assinale a alternativa que nomeia essa revolução cultural 
CORRETAMENTE. 

a) Renascimento 

b) Reforma Protestante 

c) Capitalismo Industrial 

d) Guerra Fria 

e) Revolução Francesa 

41. A produção do ouro nas Minas Gerais tornou algumas regiões destacadas 
pela riqueza arquitetônica de suas cidades e pelo investimento feito em 
suas igrejas e palácios. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o período da produção do ouro 
nas Minas Gerais. 

a) As riquezas beneficiaram a toda a população, inclusive aos escravos. 

b) O bem-estar foi generalizado a todos, tanto que quase não se registrou 
fuga de escravos. 

c) As condições de sobrevivência melhoraram e favoreceram a sociedade. 

d) A abundância de alimentos era notável, já que o ouro tinha preço alto e 
os alimentos eram baratos. 

e) O trabalho era realizado em condições insalubres e a riqueza era 
concentrada nas mãos de poucos. 

42. No século XVIII, o Iluminismo significou uma nova forma de pensar 
influenciada por filósofos franceses. 

Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o Iluminismo. 

a) Tradicionalismo 

b) Economicismo 

c) Catolicismo 

d) Classicismo 

e) Racionalismo 
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43. A respeito do Governo de Juscelino Kubitschek, Boris Fausto afirma que: 

“em comparação com o governo Vargas e os meses que se seguiram ao 
suicídio do presidente, os anos JK podem ser considerados de 
estabilidade política. Mais do que isso, foram anos de otimismo, 
embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho 
realizado da construção de Brasília. Os “cinquenta anos em cinco” da 
propaganda eleitoral em amplas camadas da população” (FAUSTO, Boris. 
História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2001. (p. 422). 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o governo JK. 

a) Usufruiu de apoio dos seus opositores. 

b) Favoreceu, sobretudo, os setores mais pobres. 

c) Investiu maciçamente no transporte ferroviário. 

d) Investiu na instalação da indústria automobilística. 

e) Financiou tudo com dinheiro próprio, sem dívidas. 

44. O Movimento Hippie foi uma forma de contestação surgida nos Estados 
Unidos, na década de 1960. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre este movimento. 

a) Destacou-se pela capacidade de promover a disciplina intelectual nos 
membros. Apesar de contestarem a sociedade, militavam contra o 
divórcio e a moral sexual. 

b) Era formado por senhores insatisfeitos com a vida que levavam, de muito 
trabalho e poucos bens materiais. Por isso, se revoltaram e realizaram 
manifestações pelas ruas de Nova York. 

c) Era integrado por jovens que passaram a viver em comunidades, se 
dedicavam ao artesanato e procuravam repudiar os padrões de consumo 
exacerbado da sociedade americana. 

d) Apresentava um perfil político de direita e se manifestava a favor dos 
comércios e dos lucros, tanto que muitas feiras hippies se espalharam 
pelo mundo. 

e) Foi um movimento de intelectuais americanos que procuravam chamar a 
atenção da sociedade para a arte clássica e a música erudita, elementos 
esses fundamentais para a cultura norte-americana. 
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45. A campanha das Diretas-Já ocorreu no Brasil, na década de 1980. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre essa mobilização política. 

a) Expandiu-se além dos partidos políticos e apresentou a sua grande 
vitalidade. 

b) Mobilizou os partidos políticos e apresentou grande cunho populista. 

c) Teve influência internacional e apresentou grande ganho financeiro para 
suas lideranças. 

d) Foi marcada pela política de direita e apresentou grande capacidade de 
eleger fazendeiros. 

e) Constituiu-se de políticos de extrema esquerda e apresentou bandeiras 
ultrarrevolucionárias. 
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