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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 12 

 Leia o texto abaixo e responda às questões a ele referentes: 

BULLYING – VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

Em todos os ambientes onde pessoas se encontram sejam eles: 
trabalho, família, igreja, tribos, estabelecimentos comerciais, hospitais e 
demais lugares, acontecem relações interpessoais. Nas instituições escolares 
elas também se evidenciam e originam, muitas vezes, certos dissabores entre 
seus agentes. Acontece que nestas relações há sempre um mais forte – ou 
que pelo menos demonstra ser assim – e nessa ânsia pelo poder, o suposto 
mais forte, busca sua ou suas vítimas, através das quais seu domínio será 
exercido. Uma vez escolhida à vítima, o agressor irá maltratá-la, visando 
ridicularizá-la perante os demais colegas. Algumas pessoas acham por bem 
assistir a tudo como se nada estivesse ocorrendo – são os chamados 
espectadores. 

Neste contexto se estabelece o Bullying, que tem como protagonistas 
a vítima, o agressor, o espectador e seu círculo vicioso. A vítima é sempre 
humilhada, "perde" seus pertences constantemente, falta às aulas sem 
motivo, apresenta baixo rendimento escolar, demonstra insegurança ao se 
manifestar em público, apresenta manchas e arranhões pelo corpo – nem 
sempre as consegue justifica – prefere se manter afastado dos demais 
colegas. 

O agressor é temido pelos demais, manipula seus espectadores – que 
o auxiliam em suas práticas – anda sempre em grupos, não suporta ser 
contrariado, apresenta atitudes agressivas por qualquer motivo, seu tom de 
voz é grosseiro, aparece com pertences, lanches de suas vítimas – alegando 
ter sido presenteado por elas. 

O espectador assiste a tudo na maioria das vezes sem se manifestar, 
em alguns casos participa como cúmplice das agressões temendo contrariar o 
agressor, que por sua vez se voltará contra ele. As formas de Bullying mais 
comuns em ambientes escolares são: agressões físicas e verbais; ameaças; 
brigas; chantagens; apelidos; trotes; roubo; racismo; xenofobias – aversão a 
tudo aquilo que vem de outras culturas e nacionalidades – intimidações; 
piadinhas; assédios; xingamentos; alienações; abusos; discriminações e 
várias outras formas de se ridicularizar uma pessoa. 
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Na maioria das vezes a vítima aceita todo o seu sofrimento sem dizer 
nada a ninguém, porém se transforma em uma pessoa triste, constantemente 
deprimida e sem perspectivas de lutar pelos seus direitos – nesse caso, ela 
poderá até optar pelo suicídio. 

Talvez guarde essa mágoa durante anos e de repente, em um 
momento de explosão, invada sua escola, atire nos colegas e em quem 
atravessar seu caminho, passando da condição de vítima para agressor – 
todavia, muitas vezes que a vítima opta por matar, ela pratica o suicídio em 
seguida. 

Pode ser também que a vítima não consiga reproduzir seus maus 
tratos ao seu agressor, mas o faça assim que encontrar uma pessoa mais 
fraca do que ela, estabelecendo assim o tão temido círculo vicioso do 
Bullying. É importante ressaltar que o Bullying não é praticado apenas por 
alunos e entre alunos. Conforme foi dito anteriormente, ele se traduz em todas 
as relações desiguais de poder em que um dos agentes seja ridicularizado ou 
sofra qualquer tipo de agressão. Portanto, no ambiente escolar, pode 
acontecer também entre alunos e professores – inclusive alguns alunos, além 
de agredir física e verbalmente seus professores na escola – criam perfis em 
sites de relacionamentos visando ridicularizá-los ainda mais. Em contrapartida 
alguns professores utilizam o recurso avaliação para punir e alienar seus 
alunos; abusam de seus conhecimentos e “poder” para humilhá-los. 

A partir do momento em que o Bullying começa a ser praticado –
independentemente de quem sejam seus protagonistas – ele gera situações 
de violência que podem se estender por toda a sociedade. É necessário que 
todos os envolvidos no processo educacional estejam atentos a este vilão que 
permeia a educação do século XXI e elaborem planos de ação em que 
valores como o respeito, amor, companheirismo e cidadania sejam 
constantemente abordados. Consequentemente os ambientes escolares que 
investirem nesses valores tão esquecidos em tempos atuais, estarão 
contribuindo para que a prática do Bullying venha a se extinguir de nossas 
escolas. 

Ângela Adriana de Almeida Lima, Pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional, 
Docência Universitária e Inspeção Escolar. 
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01. A palavra “dissabores” presente no primeiro parágrafo do texto pode ser 
substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por: 

a) Utopia 

b) Beleza 

c) Sincronicidade 

d) Perfeição 

e) Contrariedade 

02. Com base no texto Bullying – Violência Nas Escolas – assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) A prática do bullying é algo exclusivo das relações escolares discentes. 

b) Normalmente as agressões resultam em suicídio por parte das vítimas do 
bullying. 

c) A elaboração de planos de combate ao bullying se faz cada vez mais 
necessária. 

d) Nem sempre as vítimas do bullying são humilhadas, porém sempre 
reagem ao agressor. 

e) O texto remete a um problema comum, porém raro, que acontece em 
várias instituições atualmente. 

03. Leia o enunciado seguinte: 

“Pode ser também que a vítima não consiga reproduzir seus maus tratos 
ao seu agressor, mas o fará assim que encontrar uma pessoa mais fraca 
do que ela”. 

A conjunção grifada estabelece uma relação de: 

a) Causa 

b) Adição 

c) Finalidade 

d) Adversidade 

e) Consequência 
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04. Observe o período: 

“Algumas pessoas acham por bem assistir a tudo como se nada estivesse 
ocorrendo”. 

Assinale a alternativa em que o sentido do período acima fica preservado. 

a) Algumas pessoas acham fundamental assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

b) Algumas pessoas acham mais do que certo assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

c) Algumas pessoas acham deprimente assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

d) Algumas pessoas acham incoerente assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

e) Algumas pessoas acham natural assistir a tudo como se nada estivesse 
ocorrendo. 

05. Considere as orações: 

I. Ela estava meia desconfiada. 

II. As ligações interurbanas está incluso na mensalidade. 

III. Vieram menas pessoas que o esperado. 

IV. Nem tudo são flores. 

V. Muito obrigado por tudo, disse a gentil senhora. 

Assinale a alternativa que indica a opção CORRETA de acordo com a 
norma culta: 

a) As orações III e IV estão corretas. 

b) Somente a oração IV está correta. 

c) As orações I, II e IV estão corretas. 

d) As orações IV e V estão corretas. 

e) Somente a oração V está correta. 
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06. Leia o enunciado: 

A estudante foi passear ___ pé, ___ caminho da escola e daí ___ pouco, 
sua mãe saiu ___ procura dela. 

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas: 

a) a – a – a – à 

b) a – à – a – à 

c) à – a – a – à 

d) a – a – há – à 

e) à – à – há – à 

07. Assinale a frase CORRETA quanto ao emprego do verbo “haver”. 

a) Já houveram pessoas melhores no mundo. 

b) Houveram muitos projetos que não foram realizados. 

c) Houveram dois meses que ele não levantava da cama. 

d) Aqui haviam vários invernos com temperaturas abaixo de zero. 

e) Deve haver muitas conquistas no caminho daquele aluno dedicado. 

08. No período romântico brasileiro, os aspectos estéticos e históricos 
ligaram-se de modo especialmente estreito e original: entre nós, o 
Romantismo deu expressão à consolidação da independência, à 
afirmação de uma nova Nação e à busca das raízes históricas e míticas 
de nossa cultura. 

Assinale a alternativa que mostra exemplos deste período. 

a) Os romances de Joaquim Manuel de Macedo. 

b) A ficção regionalista e indianista de José de Alencar. 

c) Os romances urbanos da primeira fase de Machado de Assis. 

d) A poesia de Gonçalves de Magalhães influenciada pela de Gonçalves 
Dias. 

e) A prosa de Machado de Assis e a influência da mesma no cotidiano das 
pessoas. 
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09. Leia as frases abaixo: 

I. Os representantes do Naturalismo fazem aparecer na sua obra 
dimensões metafísica do homem, passando a encará-lo como um 
complexo social examinando a luz da psicologia. 

II. No Naturalismo, as tentativas de submeter o Homem a leis 
determinadas são consequências das ciências, na segunda metade do 
século XIX. 

III. Na seleção de “casos” a serem enfocados, os naturalistas demonstram 
especial aversão pelo anormal e pelo patológico. 

Das alternativas abaixo assinale a CORRETA: 

a) Nenhuma alternativa está correta 

b) Somente a alternativa “I” está correta 

c) Somente a alternativa “III” está correta 

d) Somente a alternativa “II” está correta 

e) As alternativas “I” e “III” estão corretas 

10. Leia as afirmações seguintes: 

I. Os romances da primeira fase de Machado de Assis ainda trazem 
vestígios do Romantismo. 

II. Apesar de ser um típico representante do Realismo-Naturalismo, 
Aluísio de Azevedo apresenta, em sua vasta obra, livros com 
elementos românticos. 

III. Raul Pompéia, em O Ateneu, apresenta elementos que nos permitem 
situá-lo como um autor de transição entre o Romantismo e o 
Realismo. 

Podemos afirmar que: 

a) As alternativas “II” e “III” estão corretas. 

b) As afirmativas “I” e “III” estão corretas. 

c) As afirmativas “I” e “II” estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a alternativa “III” está correta. 
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11. Assinale a alternativa CORRETA sobre as personagens do livro “Quincas 
Borba”, de Machado de Assis. 

a) Quincas Borba era um poeta assumidamente apaixonado por sua musa 
Beatrice. 

b) Após prestar muitos favores, Quincas declara seu amor por Sofia, que, 
apesar de tê-lo implicitamente seduzido, o recusa e se queixa ao marido. 

c) O narrador optou por narrar os fatos em primeira pessoa, isto é, o 
narrador participa daquilo que narra. Ao contrário, Quincas Borba 
mantém-se distante, apenas observando o que acontece. 

d) Quincas Borba é personagem que já fazia parte de Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. Irmão do autor defunto, tinha decaído de abastado para 
mendigo, depois, recebendo uma herança, tornara-se rico e criador de 
uma filosofia, o Humanitismo. 

e) O livro representa a filosofia inventada por Quincas Borba, segundo a 
qual a vida é um campo de batalha onde só os mais fortes sobrevivem e 
os fracos e ingênuos, como Rubião, são manipulados e aniquilados pelos 
superiores e espertos. 

12. Leia o trecho: 

Depois de passar fome e frio, Rubião morre em casa da comadre Angélica, 
coroando-se Napoleão 3

o
 e pronunciando a máxima do filósofo Quincas 

Borba, que só agora consegue entender: “Ao vencedor, as batatas”. A 
máxima traduz a ideia. 

Assinale a alternativa que explica a ideia da máxima “Ao vencedor, as 
batatas”. 

a) Do humanitismo não passar de uma simples “ironia das relações 
humanas”. 

b) Lei da seleção natural – na época recém-formulada por Darwin – às 
relações sociais. 

c) Sobrevivência do mais forte, que Rubião só consegue compreender ao 
chegar ao limite da fraqueza. 

d) Da ação de oportunistas, como o advogado e falso jornalista Camacho, 
contribuírem para o empobrecimento absoluto de Rubião. 

e) Da submissão de Sofia, que até então era usada pelo marido como isca 
e passa daí por diante a exercer conscientemente esse papel. 
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REDAÇÃO 

Tema: 

 Violência contra mulher não é só física; conheça outros 10 tipos de abuso. 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é a principal legislação 
brasileira para a enfrentar a violência contra a mulher. A norma é reconhecida 
pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no 
enfrentamento à violência de gênero. 

Além da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, sancionada pela 
presidenta Dilma Rousseff em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de 
crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. 

Mas o que poucos sabem é que a violência doméstica vai muito além 
da agressão física ou do estupro. A Lei Maria da Penha classifica os tipos de 
abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, 
violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. 

Conheça algumas formas de agressões que são consideradas 
violência doméstica no Brasil: 

1 - Humilhar, xingar e diminuir a autoestima 

Agressões como humilhação, desvalorização moral ou deboche público 
em relação a mulher constam como tipos de violência emocional. 

2 - Tirar a liberdade de crença 

Um homem não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma 
mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência 
psicológica. 

3 - Fazer a mulher achar que está ficando louca 

Há inclusive um nome para isso: o gaslighting. Uma forma de abuso 
mental que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a 
vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade. 

4 - Controlar e oprimir a mulher 

Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, 
como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar sua família e 
amigos ou procurar mensagens no celular ou e-mail. 
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5 - Expor a vida íntima 

Falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de 
violência moral, como por exemplo vazar fotos íntimas nas redes sociais 
como forma de vingança. 

6 - Atirar objetos, sacudir e apertar os braços 

Nem toda violência física é o espancamento. São considerados também 
como abuso físico a tentativa de arremessar objetos, com a intenção de 
machucar, sacudir e segurar com força uma mulher. 

7 - Forçar atos sexuais desconfortáveis 

Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher 
a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a 
realização de fetiches, também é violência. 

8 - Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar 

O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos, como a 
pílula do dia seguinte ou o anticoncepcional, é considerado uma prática da 
violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também 
é outra forma de abuso. 

9 - Controlar o dinheiro ou reter documentos 

Se o homem tenta controlar, guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher 
contra a sua vontade, assim como guardar documentos pessoais da 
mulher, isso é considerado uma forma de violência patrimonial. 

10 - Quebrar objetos da mulher 

Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de 
propósito a objetos dela, ou objetos que ela goste. 

Fonte: Portal Brasil 

Com base no texto acima, escreva um TEXTO DISSERTATIVO, ENTRE 15 E 20 
linhas, dê um titulo ao seu texto, justificando seu ponto de vista sobre o tema: 

“VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES” 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 

TEXT: TO BLOG OR NOT TO BLOG 

The web log or blog, where internet pioneers first recorded their daily 
lives in on-line diaries, has been a significant part of the internet since 1999, 
when a software – from blogger.com – put blogging within the reach of all web-
users, no matter how limited their technical skills. There are now as many as a 
million blogs out there in cyberspace. 

But last year the blog experienced a Cinderella-like transformation due 
to a young Iraqi architecture graduate writing under the pseudonym Salam 
Pax. His blog, Where is Raed?, providing an eyewitness account of life in 
Baghdad during and after the final months of the Saddam regime, became 
extremely popular for a huge international audience. It finally gave the web log, 
according to Richard Clark, the editor of Web User, the UK's best-selling 
internet magazine, the prominence it deserves. Salam Pax has created a 
precedent many people hope will be followed. But in reality, few blogs provide 
insight on global events. For many bloggers, the objective is simply to 
entertain. 

In the vast world of blogs – which now includes photo blogs for 
amateur photographers and moblogs, updated in real time with photos from 
mobile phones – Richard Clark's own personal favorites are chosen for their 
literary appeal. His regular reads include a cynical account of working life as a 
manager in a call centre, an Australian student's views on British culture and 
the difficulties of a British woman in Belgium with what she claims is an 
intensely annoying boyfriend. To find the blogs that amuse you, he 
recommends following the links on the page of a popular blog: most bloggers 
compulsively link to other blogs, but there are also lots of sites that list blogs 
according to popularity. 

If, on the other hand, you actually want to make your own 
contribution to the blogging universe, Clark advises you to make sure they're 
interesting and to update them regularly – ideally, every day, or every two days 
– because that's the only reason people come back. 

FROM: Speak Up, April 2004. Adapted 
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13. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Blogging has become popular since 1999 due to … 

a) the editor. 

b) all web-users. 

c) technical skills. 

d) a new software. 

e) internet pioneers. 

14. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Salam Pax has changed blogging because … 

a) his blog made web log more famous and different. 

b) his writing was extremely unreal and popular. 

c) he is an outstanding architecture graduate. 

d) he belonged to Saddam’s regime. 

e) he wrote about his daily life. 

15. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Many people hope blogs will … 

a) be used by managers everywhere. 

b) provide insight on global events. 

c) bring peace to the whole world. 

d) become gradually less popular. 

e) get more personal each day. 
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16. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Most bloggers really like to use blogs to … 

a) know more about politics. 

b) meet friends over the net. 

c) get scientific information. 

d) enjoy themselves. 

e) study global events. 

17. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

In the sentence “which now includes…” (paragraph 03) the word which 
refers to 

a) photos from mobile phones. 

b) photoblogs for amateurs. 

c) the vast world of blogs. 

d) real time photographers. 

e) mobile phones. 

18. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Richard Clark’s favorite blogs … 

a) are the ones with literary interest. 

b) include basically Belgium culture. 

c) include mainly British students. 

d) are mostly made in Australia. 

e) are the British ones. 
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19. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

In the sentence “…for their literary appeal” (paragraph 03) the word “for” 
and the expression “on the other hand” (paragraph 04) indicates 
respectively. 

a) conclusion – addition 

b) reason – opposition 

c) contrast – reason 

d) time – deduction 

e) addition – time 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 

20. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, 
cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se cada uma 

delas pavimentar 
2

5
 da estrada e a outra os 81 km restantes, a extensão 

dessa estrada é de: 

a) 125 km 

b) 135 km 

c) 142 km 

d) 145 km 

e) 160 km 

21. Um juiz dispõe de dez pessoas, das quais somente quatro são 
advogados, para formar um único júri com sete jurados. O número de 
formas de compor o júri, com pelo menos um advogado, é: 

a) 120 

b) 108 

c) 160 

d) 140 

e) 128 

22. Num paralelepípedo retângulo a soma das medidas de todas as arestas é 

52 e a diagonal mede √91. Se as medidas as arestas estão em 
progressão geométrica, então o seu volume é: 

a) 216 

b) 108 

c) 81 

d) 64 

e) 27 
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23. Sabendo que o ponto (2, 1) é o ponto médio de uma corda 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  da 

circunferência (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 4, então a equação da reta que contém 𝑨 e 
𝑩 é dada por: 

a) 𝑦 = 2𝑥 − 3 

b) 𝑦 = 𝑥 − 1 

c) 𝑦 = −𝑥 + 3 

d) 𝑦 =
3𝑥

2
− 2 

e) 𝑦 = −
𝑥

2
+ 2 

24. Dados os números racionais 𝑥 = 0,02 ∙ 10−50, 𝑦 = 0,2 ∙ 10−51 e  

𝑧 = 200 ∙ 10−52, é correto afirmar que: 

a) 𝑥 = 𝑧 < 𝑦 

b) 𝑥 = 𝑧 > 𝑦 

c) 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 

d) 𝑥 = 𝑦 > 𝑧 

e) 𝑥 = 𝑦 < 𝑧 

25. Existem, para doação a escolas, 2.000 ingressos de um espetáculo e 
1.575 de outro. Cada escola deve receber ingressos para somente um 
dos espetáculos e todas as escolas devem receber a mesma quantidade 
de ingressos. Distribuindo-se todos os ingressos, o número mínimo de 
escolas que poderão ser contempladas nessa doação é: 

a) 117 

b) 123 

c) 128 

d) 135 

e) 143 
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26. Considere a figura abaixo: 

 

Pode-se afirmar que a área do triangulo 𝐀𝐁𝐂 é: 

a) 1 

b) 
1

2
 

c) 2 

d) 2√2 

e) 
√2

2
 

27. Na figura, temos o gráfico da função real definida por 𝑦 = 𝑥2 + 𝑚𝑥 + (15 − 𝑚). 
Então 𝑘 vale: 

 

a) 25 

b) 18 

c) 12 

d) 9 

e) 6 
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28. Considere 𝑝 = log3 2, 𝑞 = log√3 4 e 𝑟 = log1

3
√2. É correto afirmar que: 

a) 𝑝 < 𝑞 < 𝑟 

b) 𝑟 < 𝑞 < 𝑝 

c) 𝑞 < 𝑟 < 𝑝 

d) 𝑝 < 𝑟 < 𝑞 

e) 𝑟 < 𝑝 < 𝑞 

29. O professor G. Ninho, depois de formar uma progressão aritmética de 8 
(oito) termos, começando pelo número 3 (três) e composta apenas de 
números naturais, notou que o 2º, o 4º e o 8º termos formavam, nessa 
ordem, uma progressão geométrica. G. Ninho observou ainda que a soma 
dos termos dessa progressão geométrica era igual a: 

a) 42 

b) 36 

c) 32 

d) 28 

e) 24 

30. Efetuando a soma de  
𝑎𝑥+𝑏

𝑥2+1
 e  

𝑐

𝑥−1
, obtemos a expressão  

𝑥−3

(𝑥2+1)∙(𝑥−1)
. 

Os valores de 𝒂, 𝒃 e 𝒄 são, respectivamente: 

a) 0, 1, -3 

b) 1, -1, -3 

c) -1, 1, 1 

d) 1, 2, -1 

e) 2, 1, -2 

31. Sendo −2 uma das raízes do polinômio 𝑓 = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 3𝑥 − 2, é correto 
afirmar que 𝑓 é divisível por: 

a) 𝑥 − 2 

b) 𝑥 + 1 

c) 2𝑥 + 1 

d) 2𝑥 − 1 

e) 𝑥2 − 1 
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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 infraestrutura de transporte 
público e saneamento básico na maioria das cidades. 

II. No governo de Juscelino Kubitschek, o investimento em infraestrutura 
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) As Alternativas “I” e “II” estão corretas. 

b) As Alternativas “I” e “III” estão corretas. 

c) As Alternativas “II” e “III” estão corretas. 

d) As Alternativas “II” e “IV” estão corretas. 

e) As Alternativas “III” e “IV” estão corretas. 
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33. O resultado do Censo 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica um crescimento demográfico da população 
brasileira em todas as regiões do país, conforme ilustrado na tabela 
abaixo. 

 População em 
2000 

População em 
2010 

Crescimento (%) 
2000-2010 

Brasil 169.700.170 190.732.694 12,33 

Região Norte 12.900.704 15.865.678 22,98 

Região Nordeste 47.741.711 53.078.137 11,18 

Região Sudeste 72.412.411 80.353.724 10,97 

Região Sul 25.107.616 27.384.815 9,07 

Região Centro-Oeste 11.636.728 14.050.340 20,74 

Fonte: IBGE, 2010. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Analise as afirmativas abaixo: 

I. Os solstícios de verão e inverno acontecem nos momentos em que o 
sol incide perpendicularmente em um dos trópicos. 

II. Os equinócios de verão e de inverno ocorrem quando a incidência da 
luz solar atinge de maneira diferente a superfície terrestre, tanto ao 
Norte quanto ao Sul. 

III. Nos equinócios de outono e primavera, dias e noites tem a mesma 
duração tanto no hemisfério Norte quanto no Sul. 

IV. Nos solstícios de verão as noites são maiores que os dias, e nos 
solstícios de inverno os dias são sempre maiores que as noites. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) As Alternativas “I” e “II” estão corretas. 

b) As Alternativas “I” e “III” estão corretas. 

c) As Alternativas “II” e “III” estão corretas. 

d) As Alternativas “II” e “IV” estão corretas. 

e) As Alternativas “I” e “IV” estão corretas. 
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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 em CORRETA relação às questões ambientais na 
contemporaneidade e ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

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

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

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

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

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

Assinale a alternativa CORRETA. 

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

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

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

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

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

Analise as seis estratégias abaixo. 

I. Censura aos órgãos de imprensa. 

II. Incentivo ao êxodo urbano. 

III. Fortalecimento do parlamento brasileiro. 

IV. Estatização de empresas privadas. 

V. Intervenção militar em universidades públicas. 

VI. Repressão contra políticas de oposição. 

Assinale a alternativa que contém apenas as estratégias que foram 
empregadas pelo governo militar. 

a) As Alternativas “I”, “II” e “IV”. 

b) As Alternativas “I”, “III” e “VI”. 

c) As Alternativas “I”, “V” e “VI”. 

d) As Alternativas “III”, “V” e “VI”. 

e) As Alternativas “IV”, “V” e “VI”. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 39 A 45 

39. Leia o texto a seguir. 

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

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

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

a) Holocausto do povo judeu. 

b) Holocausto do povo palestino. 

c) Primeira Guerra Mundial e política de Anschluss. 

d) Segunda Guerra mundial e política de Anschluss. 

e) Terror retratado pelo palestino Levi ao ver seu povo sendo dominado 
pelos ingleses. 

40. Entre 1937 e 1945 o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. Este período 
ficou conhecido como Estado Novo. 

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

a) Retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. 

b) Formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente 
única nacionalista. 

c) 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) Participação do Estado na economia para assegurar a industrialização 
no contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes 
fortes. 
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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) 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. 

b) 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. 

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. “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) A luta contra a Monarquia, uma vez que os senhores de terra desejavam 
o livre comércio, proibido pelos imperadores. 

d) A resistência negra, pois lá os negros se organizavam e realizavam seus 
constantes levantes contra os brancos. 

e) O poderio dos senhores de terra, erguido como modelo de organização 
da Colônia. 
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44. Leia o texto a seguir da historiadora e pesquisadora Maria Celina 
D'Araujo. 

“O Ato Institucional n
o
 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 n

o
 477, baixado em fevereiro 

de 1969 pelo mesmo governo, definiu quais seriam as infrações 
disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou 
empregados de estabelecimentos de ensino público ou particulares.” 

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

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

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

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

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

e) Anistiar os envolvidos com a guerrilha do Araguaia e iniciar um período 
de “abertura política”. 
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45. A reforma do Estado brasileiro promovida por Fernando Collor de Mello 
(1990-1992) é definida como neoliberal. 

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

a) Emissão de dinheiro e aumento de impostos. 

b) Novas empresas públicas e liberalização das importações. 

c) Política de privatizações e abertura comercial à concorrência estrangeira. 

d) Política estatizante e investimento em indústrias de base. 

e) Investimentos públicos e protecionismo comercial. 
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