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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. Na loja “Bembarato”, uma TV em cores, cujo preço é R$ 850,00 pode ser 

comprada de duas formas: 
 
• à vista com um desconto de 20% no preço anunciado. 
• a prazo, pelo crediário da própria loja, com entrada de 15% do preço 
anunciado e o saldo acrescido de 20% de seu valor, dividido em 5 parcelas 
mensais e iguais. 
 
Antônio e Carlos compraram esse aparelho, o primeiro à vista e o segundo a 
prazo. 
 
Assinale a alternativa que representa o quanto Carlos pagou a mais que 
Antônio. 
 

a) R$ 144,50 
b) R$ 180,00 
c) R$ 314,50 
d) R$ 289,50 
e) R$ 320,00 

 
 
 
21. Os números estritamente positivos a, b, e c, tais que  2 2 2log ,log  e loga b c  

formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão ½. (Sabe-se que 
a = 8). 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao valor da soma a + b + c. 
 
a) 31/ 2  

b) 8(3 2)+  

c) 24 2+  

d) 8 2  

e) 12 + 12  
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22. Um programador de computadores criou um código especial que utiliza 
apenas os símbolos  “≠” , “÷” , “×”. Os diferentes códigos são sequências 
formadas por esses símbolos. 
 
Assinale a alternativa que indica quantos códigos com quatro símbolos 
apresentam pelo menos dois “x”. 
 

a) 24 
b) 30 
c) 35 
d) 33 
e) 49 

 
 
23. As funções  e f g , definidas em R, são tais que 

( ) 5 e ( ) 5f x kx g x x k= − = − + , sendo k uma constante real.  

 
Assinale a alternativa que corresponde ao valor da soma dos valores de k 
que tornam verdadeira a igualdade fog gof= . 

 
a) – 1 
b) 3 
c) 0 
d) 2 
e) 1 

 
 
 
 
24. O polinômio p(x) = x3 – 2x2 – 11x + t admite três raízes reais, sendo uma 

delas igual à soma das outras duas. Nestas condições, t é a parte real do 
número complexo Z = t – 3i. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) O módulo de Z vale 9. 
b) Z é um imaginário puro. 
c) O conjugado de Z é 12 + 3i. 
d) O argumento principal de Z é 60°. 
e) Z pertence à bissetriz do terceiro quadrante. 
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25. Num simuladão de Matemática com 30 questões de Álgebra e 40 de 
Geometria, Márcia acertou 60% das questões de Álgebra e 70% do total de 
questões.  
 
Assinale a alternativa que indica a percentagem do número de questões de 
Geometria que ela acertou. 
 

a) 77,5 
b) 70 
c) 65,5 
d) 57,5 
e) 40 

 
 
 
26. São dados 2 prismas regulares de mesma altura, igual a 8 cm. O primeiro 

possui base triangular de aresta 3 cm e o segundo, base hexagonal de aresta 
também 3 cm. 
 
Assinale a alternativa que mostra o valor da razão entre seus volumes (do 
primeiro para o segundo). 
 
a) 3 / 8  
b) 3 / 4  
c) 1/12  
d) 5 /12  
e) 1/ 6  

 
 
27. O lado de um triângulo equilátero mede x. Aumentando-se suas dimensões, 

obtém-se um novo triângulo cuja área mede o dobro da área do original, 
tendo um lado de medida y. 
 
Assinale a alternativa que representa o valor de y. 
 
a) 2y x=  

b) 2 2y x=  

c) 2y x=  

d) (3 2)y x= +  

e) 2y x=  
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28. Três cidades aparecem num mapa em escala 1: 100.000, como na figura 
abaixo. 
 

 
 
No mapa, a distância entre A e B é igual a 12 cm e entre A e C é igual a 18 
cm. O ângulo formado entre os lados AB e AC é de 60°.  
 
Assinale a alternativa que melhor se aproxima da distância real entre B e C. 
 

a) 16 km 
b) 14 km 
c) 20 km 
d) 13 km 
e) 15 km 

 
 
 
29. No conjunto dos números inteiros, o sistema 

 
      
        5 – 2x < 0 
        3x + 1 ≥ 4x – 5 
        x – 3 ≥ 0 
 
possui exatamente: 
 

a) 1 solução 
b) 2 soluções 
c) 3 soluções 
d) 4 soluções 
e) 5 soluções 
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30. Carlos tem 3 fichas amarelas, numeradas de 1 a 3 e 3 fichas vermelhas, 
numeradas também de 1 a 3. Ele escolhe ao acaso uma ficha amarela e uma 
vermelha.  
 
Assinale a alternativa que representa a probabilidade de que a soma dos 
números das fichas escolhidas seja um número divisível por 3: 
 

a) 1/3 
b) 4/9 
c) 3/5 
d) 1/5 
e) 1/6 

 
 
 
31. Três amigos – André, Bernardo e Cristiano – tinham juntos 75 mil reais para 

investir por um ano.  André escolheu uma aplicação que rendia 15% ao ano, 
Bernardo optou por uma que rendia 18% ao ano e Cristiano aplicou metade 
do seu dinheiro em um fundo que rendia 10% ao ano e a outra metade numa 
aplicação de risco com rendimento anual pós-fixado. Depois de um ano, 
juntos, André e Bernardo tinham 40,7 mil reais; André e Cristiano possuíam 
71 mil reais; Bernardo e Cristiano, 65,7 mil reais.    
 
Assinale a alternativa que representa o capital inicial de André e a taxa da 
aplicação de risco: 
 

a) 20 mil e 35% 
b) 25 mil e 30% 
c) 18 mil e 25% 
d) 20 mil e 30% 
e) 25 mil e 25% 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 32 A 38  
 
 
 
32. De acordo com a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a água é um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico e um bem de domínio público. 
Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos é assegurar à 
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 
 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os recursos hídricos no Brasil. 
 
 a) A lei brasileira referente à água determina que, em caso de escassez, o 

uso prioritário dos recursos hídricos deve ser voltado para as atividades 
industriais. 

b) A gestão dos recursos hídricos deve ser feita pela iniciativa privada sem 
a participação da comunidade, dos usuários e do Poder Público. 

c) Mesmo sendo um bem público, um dos instrumentos da Política Nacional 
dos Recursos Hídricos é a cobrança pelo uso desse bem. 

d) No Brasil, o uso doméstico é o responsável pelo maior consumo dos 
recursos hídricos, seguido pelos usos industrial e agrícola. 

e) Com a tendência de queda do crescimento vegetativo, diminui também a 
demanda pelo uso dos recursos hídricos no território brasileiro. 
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33. As fortes chuvas entre os dias 15 e 17 de dezembro (2011) provocaram 
deslizamentos em diversos pontos das cidades de Ouro Preto e de Mariana. 
No dia 15, uma inundação no distrito Bandeirantes, em Mariana, afetou 
cerca de 60% da área urbana. Em Ouro Preto, o deslizamento parcial do 
Morro da Forca derrubou 25% dos fundos de um supermercado, ferindo 
uma funcionária.  O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, realizou 
diversos sobrevoos de monitoramento e reconhecimento das áreas de risco, 
removendo pessoas e orientando preventivamente as famílias residentes 
nesses locais. 
 

Fonte: www.agenciaminas.mg.gov.br/noticias 

 
Analise as afirmativas a seguir sobre problemas em época de muita chuva. 

 
I. A ocupação desordenada de encostas e morros não interfere diretamente 
na ocorrência dos deslizamentos de terra, pois esses são considerados um 
fenômeno natural. 

II. Todos os anos, nos períodos de chuva, veiculam-se notícias de enchente 
e deslizamento em áreas marginalizadas, produzindo prejuízos e mortes em 
diversas cidades brasileiras. 
 
III. A impermeabilização do solo, provocada pelo processo de urbanização 
acelerada, combate a instabilidade de encostas com acentuada declividade 
em aglomerados urbanos. 
 
IV. A remoção e orientação preventiva das famílias residentes em locais de 
risco são medidas de suma importância para evitar acidentes associados a 
deslizamentos de encostas. 
 
Marque a resposta que contém apenas afirmativas CORRETAS. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
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34. As maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente 
pela Petrobrás na camada pré-sal localizada entre os estados de Santa 
Catarina e Espírito Santo, onde se encontrou grandes volumes de óleo leve. 
 
 

 
 
Fonte: http://www.algosobre.com.br/images/stories/artigos/atualidades/pre-sal.jpg 
 
Marque a alternativa CORRETA sobre o pré-sal. 
 

a) A denominação pré-sal refere-se à maior jazida de sal descoberta abaixo 
do nível do mar, que pode se tornar uma fonte de lucro para o Brasil. 

b) As reservas de petróleo e gás recém-descobertas, apesar de se 
encontrarem abaixo do leito marítimo, serão exploradas sem grandes 
custos pela Petrobrás. 

c) Os lucros provenientes da exploração das reservas do pré-sal serão 
voltados principalmente para solucionar os problemas sociais brasileiros. 

d) Empresas privadas assumiram o monopólio de exploração, refino e 
distribuição do petróleo proveniente das camadas do pré-sal. 

e) As novas regras de divisão dos royalties do petróleo pretendem incluir os 
estados e municípios brasileiros que não estão entre os produtores. 
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35. A agricultura moderna cresceu a partir da década de 1970, com incremento 
da monocultura comercial e a consequente expansão de gêneros agrícolas 
para a indústria e para a exportação. As novas práticas agrícolas, portanto, 
têm promovido a ocupação de vastas áreas territoriais, desencadeando uma 
série de impactos positivos e negativos. 
 
Marque a afirmativa CORRETA em relação às modernas práticas agrícolas. 
 

a) A produção global de alimentos, na atualidade, é capaz de atender ao 
consumo em escala planetária, embora a ingestão de alimentos por 
parcela da população mundial ainda aconteça de forma insuficiente em 
quantidade e diversidade. 

b) A implantação de monoculturas favorece o desenvolvimento de muitas 
espécies de seres vivos, como insetos, bactérias e fungos, que atacam 
as plantações, aumentando os predadores naturais. 

c) A expansão das áreas para agropecuária, elevando os indicadores de 
produtividade, mostra que os índices de uso da terra não precisam ser 
atualizados, pois ainda estão de acordo com as necessidades do campo. 

d) Em países como o Brasil, a agricultura voltada para o mercado interno, 
ao incorporar insumos e tecnologias gerados pelo agronegócio, pode 
promover forte redução dos preços dos alimentos para o consumidor. 

e) As modernas práticas de manejo não contribuem para contornar as 
restrições geográficas impostas, em decorrência de determinadas 
condições de clima, solo e relevo, a um numeroso grupo de cultivos. 
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36. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo, 
está sendo construída no rio Xingu, no estado do Pará, sob fortes protestos 
de movimentos sociais e ambientalistas. Com custo estimado em R$ 26 
bilhões, o projeto dessa hidrelétrica prevê a construção de uma barragem de 
516 km², duas Casas de Força e dezessete turbinas. 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
 

I. O movimento contrário à construção de Belo Monte pauta-se no argumento 
de que a usina é inviável dos pontos de vistas ambiental e social. 
 
II. Os principais beneficiados com a construção de Belo Monte serão os 
povos indígenas do Pará e as comunidades ribeirinhas do rio Xingu. 
 
III. A área a ser alagada pela barragem da usina é inferior aos 516 km² 
previstos, uma vez que inclui a calha atual do rio Xingu. 
 

IV. Se a construção de Belo Monte não se efetivar, o Brasil não terá energia 
elétrica suficiente para abastecer o país durante a Copa do Mundo de 2014. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas VERDADEIRAS . 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
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37. Observe a tabela abaixo sobre a evolução demográfica mundial. 
 

Países Mais Populosos do Mundo, Taxas de Cresciment o Demográfico e  
Densidade Demográfica  

Países  

População 
Absoluta  

(em milhões)  
2009 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km²)  
2009 

Taxas de 
Crescimento 
Demográfico          
(2005-2009) 

China 1.345,80 140,58 0,60 

Índia 1.198,00 364,44 1,40 

Estados Unidos 314,7 33,58 1,00 

Indonésia 230 121,64 1,20 

Brasil 193,7 22,75 1,00 

Bangladesh 162,2 1.099,14 1,40 

Federação Russa 140,9 8,25 -0,4 

Fonte: Banco Mundial 2010. 
 

 
Marque a alternativa CORRETA correspondente às informações contidas na 
tabela. 
 

a) O país que apresenta o menor índice nas taxas de crescimento 
demográfico entre os anos de 2005 e 2010 é a China. 

b) Dos países analisados na tabela, a China possui a maior população 
absoluta, mas a maior densidade demográfica é verificada em 
Bangladesh. 

c) Em 2009, a Federação Russa possuía uma população absoluta de 140,9 
milhões de habitantes e um crescimento demográfico positivo. 

d) A densidade demográfica no Brasil em 2009 era de 22,75 hab/km2, 
caracterizando certa homogeneidade na ocupação populacional do 
território. 

e) As menores taxas de crescimento demográfico entre 2005 e 2010 
podem ser verificadas nos países desenvolvidos. 
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38. A Mata Atlântica, formação que se estendia desde o litoral nordestino ao Rio 
Grande Sul, onde se localiza boa parte dos maiores centros brasileiros, foi o 
bioma mais desmatado do país, motivo pelo qual seus remanescentes foram 
transformados em unidades de conservação, o que lhe garante a maior 
extensão em áreas preservadas do Brasil. 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre o bioma Mata Atlântica. 
 
I. Apesar da redução significativa de sua área de abrangência, ao longo de 
séculos de ocupação, ainda se destaca pela grande biodiversidade 
encontrada por hectare nos fragmentos de mata preservados. 
 
II. A Mata Atlântica não influi direta ou indiretamente na proteção dos solos 
e encostas, regulação climática, muito menos na proteção dos mananciais 
de água potável que se destina a um grande número de brasileiros. 
 
III. A exploração madeireira nas escarpas da Serra do Mar provocou a 
devastação da Floresta Atlântica e a extinção de inúmeras espécies da 
fauna desse bioma, o que não compromete ou altera a biodiversidade. 
 
IV. Mata Atlântica é o bioma que foi mais intensamente alterado pela ação 
humana desde o descobrimento. Sobre ele está concentrada a maior parte 
da população brasileira e de suas atividades produtivas, agrícolas e 
industriais. 
 
Marque a alternativa que contém apenas afirmativas CORRETAS. 
 

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

 
 

39. “O único manuseio do conceito legado pela moral política do século IX 
levava a dividir em três o campo social: os detentores da “autoridade”, 
encarregados de conduzir o combate espiritual, os detentores da “força”, 
encarregados de dirigir o combate temporal e, finalmente, os “servos” ou os 
“escravos”, que não usam a espada, emblema do poder, nem oram e só têm 
o direito de estar calados e o dever de obedecer, passivos, submissos”.  
 
DUBY, George. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa: Ed. Estampa, 1982. 
 
No texto acima, o historiador George Duby refere-se ao período histórico 
chamado de Idade Média, cujo sistema social era organizado em “três 
ordens”: Oratores, Bellatores e Laboratores. 
 
Analise as afirmativas abaixo em relação às três ordens na Idade Média. 
 

I. A ordem dos Oratores era formada pelo clero católico, responsável pelo 
controle da dimensão espiritual e religiosa do povo medievo. 
 
II. A ordem dos Bellatores era formada pelos mais belos cidadãos do mundo 
medieval, principalmente as mulheres e as crianças. 
 
III. A ordem dos Laboratores era formada pela parcela da população 
responsável pelo trabalho, sem regalias clericais nem privilégios de nobreza. 
 
IV. A ordem dos Oratores era formada pelas pessoas pobres e devotas, que 
dedicavam suas vidas à penitência, ao jejum e à oração. 
 
V. A ordem dos Bellatores era formada pela nobreza medieval, 
principalmente pelos guerreiros enobrecidos por suas façanhas de guerra. 
 
VI. A ordem dos Laboratores eram formada pelos cientistas que passavam a 
maior parte do tempo em seus laboratórios de pesquisa. 
 
Marque a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS. 
 

a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) I, V e VI 
d) II, III, e IV 
e) IV, V e VI 
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40. A comunidade de Canudos, fundada por Antônio Conselheiro no final do 
século XIX, chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia, com 
aproximadamente 30 mil habitantes. Em 1897, Canudos foi totalmente 
destruída pelo Exército brasileiro, mas a história de resistência de seu povo 
ainda hoje serve de inspiração a vários movimentos sociais. 
 
Analise as afirmativas abaixo em relação às características da comunidade 
de Canudos. 
 

I. Os habitantes de Canudos viviam em um regime comunal caracterizado 
pela produção de subsistência e partilha de bens e alimentos. 
 
II. Seu líder, Antônio Conselheiro, foi um ardente opositor à monarquia, à 
Igreja Católica e ao sistema capitalista. 
 
III. A seca, o coronelismo e a decadência da produção açucareira foram 
importantes fatores que contribuíram para o surgimento de Canudos. 
 
IV. Canudos foi destruída para evitar que Antônio Conselheiro alcançasse 
seu objetivo de se tornar presidente da república. 
 
Marque a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
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41. Associe os personagens históricos aos seus respectivos feitos: 
 
1 – Adolf Hitler 
2 – Vladmir Lênin 
3 – Simon Bolívar 
4 – Giuseppe Garibaldi 
5 – Charles de Gaulle 
 
(  ) General, político e estadista, liderou as “Forças Franceses Livres” na 
Segunda Guerra Mundial e fundou, posteriormente, a Quinta República 
Francesa. 
 
( ) Líder do Partido Comunista Bolchevique, principal idealizador da 
Revolução Russa, e primeiro presidente da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). 
 
(   ) Líder do Partido Nazista Alemão, autor de teses racistas e anti-semitas, 
considerado o principal responsável pela eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. 
 
( )  Líder político e militar, teve atuação considerada como heróica e 
revolucionária no processo de independência da América Espanhola.  
 
(  ) Conhecido como “herói de dois mundos” por sua decisiva participação 
em duas guerras distintas: a Farroupilhas, no Brasil, e a guerra de 
Unificação da Itália. 
 
Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 
 

a) 5, 3, 1, 2, 4 
b) 5, 2, 1, 3, 4 
c) 4, 2, 1, 5, 3 
d) 2, 5, 3, 4, 1 
e) 5, 1, 2, 3, 4 
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42. Entre o final da Primeira Guerra Mundial (1918) e o início da Segunda 
(1939), o mundo vivenciou um período de instabilidades e incertezas, 
principalmente em relação à economia e à política internacional. 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o contexto mundial no período entre 
guerras. 
 

a) Crise do sistema capitalista e das democracias liberais, ascensão dos 
regimes nazista e fascista. 

b) Crise do sistema comunista, ascensão dos regimes totalitaristas e 
crescimento econômico no bloco capitalista. 

c) Crise do sistema monarquista, ascensão dos regimes comunista e 
capitalista, início da Guerra Fria. 

d) Crise econômica nos Estados Unidos, ascensão do comunismo ateu e 
derrocada dos regimes nazista e fascista. 

e) Crise do Socialismo Soviético, ascensão dos regimes nazista e fascista e 
enfraquecimento da Guerra Fria. 

 
 
 
 
43. A Bossa Nova é um gênero musical tipicamente brasileiro com fortes 

influências do samba e do jazz norte americano. Surgiu no final da década 
de 1950 e influenciou toda uma geração subsequente da chamada música 
popular brasileira. 
 
Marque a alternativa que corresponde a grandes expoentes da Bossa Nova 
brasileira. 
 

a) Renato Russo, Cazuza e Tim Maia. 
b) Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Jair Rodrigues 
c) Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil 
d) João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Morais 
e) Milton Nascimento, Lô Borges e Flávio Venturini. 
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44. O Concílio Vaticano II (1962-1965), maior evento realizado pela Igreja 
Católica no século XX, deu início às principais mudanças e inovações no 
catolicismo ocidental no mundo moderno. 
 
Analise as afirmativas abaixo em relação às mudanças promovidas pelo 
Concílio Vaticano II. 
 

I. Intensificaram o combate ao protestantismo e ao espiritismo, mas 
perdoaram as heresias do comunismo e do capitalismo. 
 
II. Mantiveram o latim como língua oficial da Igreja, mas autorizaram a 
celebração de missas em línguas vernáculas. 
 
III. Promoveram a adaptação da Igreja à modernidade laica, mas reforçaram 
a importância da hierarquia clerical. 
 
IV. Incentivaram a participação de padres na política, mas proibiram a 
candidatura de freiras e de monges a cargos públicos. 
 
Marque a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
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45. No Brasil, a primeira metade da década de 1980 ficou historicamente 
marcada pelo processo de redemocratização do país. O fim da Ditadura 
Militar (1964-1985) representou uma reorganização do cenário político 
nacional e, consequentemente, uma redistribuição do poder civil. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto de 
redemocratização no Brasil. 
 

a) A economia cresceu devido ao Plano de Metas, a censura à imprensa foi 
reforçada e os partidos políticos tiveram seus registros cancelados pelo 
Estado. 

b) O presidente General Figueiredo foi deposto pelo movimento de 
guerrilha, e o regime ditatorial foi substituído pelo chamado 
parlamentarismo moderado. 

c) A lei da anistia e a reforma partidária aqueceram a disputa política, e a 
sociedade civil aderiu majoritariamente à campanha conhecida como 
“Diretas Já”. 

d) O bipartidarismo político, organizado entre UDN e MDB, foi substituído 
pelo sistema chamado “tripartidarismo democrático”, organizado entre 
PMDB, PSDB e PT. 

e) As novas regras eleitorais estabeleceram eleições diretas em 1985, 
quando o povo brasileiro elegeu Tancredo Neves para presidente com 
mais de 70% dos votos válidos. 
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