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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 01 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 a 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. 

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.  
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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. 

 
 
  
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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACULDADE DE VIÇOSA (FDV) VESTIBULAR DE INVERNO (2017-II) 
 

Junho/2017 4 

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. 
 
 
 
 
 
 

http://simplesmenteportugues.blogspot.com/2009/04/literatura-2-serie-ensino-medio.html
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09. Leia as frases abaixo: 
 
I – Os representantes do Naturalismo faze aparecer na sua obra dimensões 
metafísica do homem, passando a encará-lo como um complexo social 
examinando à 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 está correta 
b) somente a I está correta 
c) somente a III está correta 
d) somente a II está correta 
e) existem duas alternativas 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) 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 
 
 
Leia o trecho seguinte: 
 

“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.” 

 
       E para você? Quais os tipos de violência decorrentes do Bullying a que o 
trecho se refere? Quais as consequências desta violência em nossa sociedade? 
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 

 
 
 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. 
 
 

 
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. 
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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. 
 
 
 
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. Ao iniciar uma viagem, Marcos encheu o tanque de seu automóvel. Quando 

o tanque estava pela metade, colocou 25 litros, ficando com 6/7 da 
capacidade.  
 
Assinale a alternativa que representa a capacidade desse tanque, em litros. 
 

a) 50 
b) 60 
c) 70 
d) 85 
e) 125 

 
 
21. Uma circunferência possui seu centro no ponto C(–2, 5) do plano cartesiano 

e passa pelo ponto P(–5, 1).  
 
Assinale a alternativa que representa a medida de seu raio. 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
 
22. O raio de uma esfera é igual ao resto da divisão do polinômio P(x) = x

3
 + 4 

por D(x) = x + 1.  
 
Assinale a alternativa que representa o volume dessa esfera, em unidades 
de volume. 
 

a) 36π 
b) 48π 
c) 40π 
d) 108π 
e) 120π 
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23. Uma caixa possui 8 letras: as 5  vogais e as 3 primeiras consoantes do 
alfabeto.   
 
Uma letra é sorteada ao acaso. 
 
Assinale a alternativa que representa a probabilidade de ser, esta, uma letra 
da palavra “canil”. 
 

a) ½ 
b) 1/3 
c) 2/3 
d) 3/8 
e) 5/8 

 
 
 
 

24. Considere as funções f(x) = 2 – 3x e g(x) = 3x + a.  
 
Assinale o valor de a para que se tenha f(g(x)) = g(f(x)), para qualquer x 
real. 
 

a) 0 
b) – 1 
c) 1 
d) 2 
e) – 2 

 
 
 
 

25. O governo autorizou um aumento de 10% no preço do botijão de gás de 
cozinha. Um revendedor resolveu repassar ao consumidor apenas 85% do 
que foi autorizado. O preço do botijão é de R$ 38,00. 
 
Assinale a alternativa que indica o valor, em reais, pelo qual o revendedor 
irá vendê-lo. 
 

a) 39,20 
b) 40,30 
c) 40,50 
d) 41,23 
e) 42,38 
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26. Como presente de Natal, um pai resolveu distribuir R$ 3.360,00 entre seus 
filhos João, Maria e Pedro, de forma proporcional às suas idades, que são 
30, 28 e 26 anos, respectivamente.  
 
Assinale a alternativa que indica o valor recebido por Pedro. 
 

a) R$ 1.040,00 
b) R$ 1.120,00 
c) R$ 1.300,00 
d) R$ 1.200,00 
e) R$ 940,00 

 
 
 
27. Considere a função trigonométrica f(x) = – 1 + 2cos(3x – π/4). 

 
Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a imagem e o  
período desta função. 
 

a) [– 1, 3] e 2π/3 
b) [– 3, 1] e 2π/3 
c) [– 2, 1] e π/3 
d) [– 1, 3] e 3π/4 
e) [1, 2] e 3π/4 

 
 
 
28. Ao escalonar o sistema       x – y + z    = 4 

                                          3x + 2y + z  = 0 
                                          5x + 5y + z  = – 4 
 
 
André obteve       x – y + z  = 4 
                              5y – 2z  = – 12 
                                      0z  = – 24 
 

 
Assinale a alternativa referente à resolução de André e ao sistema. 

 
a) está correta e o sistema é impossível. 
b) está errada e o sistema é impossível. 
c) está errada, mas o sistema possui solução (2, 1, 3). 
d) está correta, e o sistema é possível e indeterminado. 
e) está errada, pois o sistema é indeterminado. 
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29. A porcentagem p de bactérias, t segundos de tempo em que ela fica 
exposta a uma radiação ultravioleta, é dada por p(t) = 100 – 15t + 0,5t

2
.  A 

cultura só será segura se tiver menos de 28% de bactérias.  
 
Assinale a alternativa que representa o tempo mínimo de exposição para 
que a cultura seja usada com segurança.  
 

a) 2 seg 
b) 3 seg 
c) 4 seg 
d) 5 seg 
e) 6 seg 

 
 
30. A caixa d’água de uma escola possui o formato de um cilindro circular reto, 

cujo raio da base é de 1,10 m e a altura é de 2,8 m. Neste momento, ela 
está com 3/5 de sua capacidade. 
 

Assinale a alternativa que, aproximadamente, indica a quantidade de litros 
que faltam para  enchê-la. 
 

a) 3.500 
b) 3.900 
c) 4.200 
d) 3.000 
e) 2.500 

 
 
31. Em determinada fábrica, o lucro originado pela produção de x peças é dado, 

em milhares de reais, pela função L(x) = log (100 + x) + k.   
 
Quando não há produção, não há lucro. 
 
Assinale a alternativa que indica o número de peças a serem produzidas 
para que o lucro seja de 1000 reais. 
 

a) 1.200 
b) 1.000 
c) 900 
d) 800 
e) 700 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 32 A 38 

 
 
 
32. De acordo com a Lei n

o
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
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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 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

http://www.algosobre.com.br/images/stories/artigos/atualidades/pre-sal.jpg
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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 Crescimento 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/km
2
, 

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 termo Renascimento foi usado pela primeira vez em 1550 por Giorgio 

Vasari, referindo-se à renovação artística que ocorria na península Itálica. 
No século XIX os historiadores ampliaram esse conceito, incluindo a 
literatura, a filosofia e a ciência e definindo o Renascimento como um o 
despertar do humanismo na história do Ocidente. 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre as características do contexto 
histórico conhecido como Renascimento. 
 

a) Valorização da cultura da Antiguidade Clássica e estímulo à 
capacidade criativa e à liberdade de consciência do ser humano. 

b) Valorização da cultura medieval e estímulo à arte barroca e arquitetura 
gótica. 

c) Valorização da cultura oriental e estímulo à fé islâmica em detrimento 
da fé católica. 

d) Valorização da cultura católica e estímulo às cruzadas contra os infiéis 
mulçumanos. 

e) Valorização da cultura moderna e estímulo à capacidade industrial e ao 
potencial bélico do ser humano. 
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40. No século XVIII o filósofo alemão Immanuel Kant definiu o Iluminismo 
como um processo de esclarecimento que conduziria o ser humano a sua 
emancipação graças ao uso da razão e ao exercício da liberdade de 
pensamento.  

 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao Iluminismo do século XVIII. 
 
I- Fortaleceu as alianças entre monarquias e Igreja Católica, dando 
embasamentos filosóficos para a manipulação de súditos e fiéis. 
 
II- Formulou severas críticas ao absolutismo monárquico e à Igreja Católica 
e inspirou a Revolução Francesa. 
 
III- Questionou a organização do Antigo Regime e incentivou a criação de 
Estados laicos que primassem pela soberania do povo. 
 
IV- Combateu o liberalismo econômico e o direito à propriedade privada e 
oficializou o uso da guilhotina. 
 
Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS: 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) I e IV 
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41. O início do século XIX foi um tempo de inquietação, temor e incertezas 
para reis e rainhas da Europa. Alguns enlouqueceram, outros foram 
destronados. Dom João VI protagonizou um fato inédito ao abandonar a 
sede de seu reino em Portugal e fugir para o Brasil escoltado pela marinha 
britânica. 

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre os motivos que geraram terror e 
incertezas entre as monarquias europeias. 

 

a) O aumento da taxa de mortalidade por causa da peste negra e o surto 
de esquizofrenia que afetou a realeza europeia. 

b) A ascensão de Napoleão Bonaparte na França e sua implacável 
política beligerante para destronar as monarquias. 

c) O fortalecimento do pensamento iluminista e o enfraquecimento da 
aliança entre as monarquias e o clero católico.  

d) O empobrecimento dos reinos em função da crise do comércio 
ultramarino e as greves dos operários nas indústrias. 

e) O processo de independência das colônias espanholas na América e 
as guerras de unificação na Itália e Alemanha. 
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42. “A antecipação da maioridade do monarca já havia sido pensada antes, 
mas foi somente com a crise de 1839 que o projeto tomou forma e se 
concretizou. Políticos opositores, de diferentes correntes, reuniram-se em 
casa do senador José Martinho de Alencar e fundaram o Clube da 
Maioridade. Era interesse deles abreviar o mandato do regente e voltar ao 
poder, então começaram a preparar a opinião pública”.  
 
(NEVES, L. M. & MACHADO, H. F. O Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1999.) 
 
O texto acima refere-se ao episódio conhecido como Golpe da Maioridade, 
quando Dom Pedro II foi proclamado Imperador do Brasil aos 14 anos de 
idade, encerrando, assim, o chamado Período Regencial. 
 
Assinale a alternativa CORRETA com relação ao Golpe da Maioridade. 
 

a) Medida arquitetada pelo grupo dos Saquaremas para desarticular as 
inflamadas manifestações abolicionistas no Brasil. 

b) Imposição norte-americana para garantir as relações econômicas entre 
Brasil e EUA. 

c) Única medida encontrada pela família Alcântara para resguardar seus 
direitos ao trono do Império. 

d) Ação proposta pelos Liberais com o intuito de conter as revoltas, 
garantir a unidade do Império e reforçar a centralização do poder 
político. 

e) Condição imposta pela Guarda Nacional para evitar um Golpe de 
Estado e a instauração de uma ditadura militar. 
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43. Em outubro de 1930, políticos gaúchos, mineiros e paraibanos se uniram a 
tenentes do Exército para depor o então presidente da República, 
Washington Luís, e colocar Getúlio Vargas no mais alto posto do governo 
brasileiro, dando início à primeira Era Vargas, que duraria 15 anos. 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre o Governo de Getúlio Vargas entre 
1930-1945. 
 
I- Criou-se a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que está em vigor 
até os dias de hoje, o que rendeu a Getúlio Vargas o apelido de Pai dos 
Pobres. 
 
II- É considerado pelos historiadores o período mais democrático da 
República brasileira devido à ampla participação popular. 

 
III- Houve um consistente fortalecimento do Estado através de políticas 
autoritárias e amplo desenvolvimento industrial. 
 
IV- Com adoção de uma política de esquerda, o Governo Vargas 
fortaleceu sindicatos, estimulou movimentos sociais e fundou o Partido 
Comunista. 
 
Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS: 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) I e IV 
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44. Em novembro de 1989 representantes do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco 
Mundial, em conjunto com economistas latino-americanos, realizaram um 
seminário com o objetivo de definir algumas medidas para auxiliar a 
reorganização econômica dos países da América Latina. Essas medidas 
ficaram conhecidas como Consenso de Washington. 
 
Analise as afirmativas sobre o Consenso de Washington. 
 
I – Não intervenção do Estado na economia e abertura dos mercados 
nacionais às importações e à entrada de capital estrangeiro. 
 
II – Confisco da caderneta de poupança e estatização de bancos privados 
e agências de financiamento. 
 
III – Privatização de empresas estatais e redução de investimentos no 
setor social para equilíbrio do orçamento do Estado. 
 
IV – Reformas agrária, tributária e política e apoio do Estado a 
movimentos sociais e organização do terceiro setor. 
 
V – Recessão econômica e limitação de aumento salarial para combater a 
inflação e controlar o câmbio. 
 
VI – Aumento do investimento público em educação, saúde, lazer e 
saneamento básico. 
 
Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS: 
 

a)  I, II e III. 
b) I, V e VI. 
c) II, III, e IV. 
d) IV, V e VI. 
e) I, III e V. 
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45. “Na manhã de 11 de setembro de 2001, o impensável aconteceu. Ativistas 
da Al Qaeda sequestraram quase simultaneamente quatro aviões no 
espaço aéreo norte-americano. Com o controle das aeronaves, o objetivo 
era atingir lugares que representassem a pujança econômica, militar e 
política dos EUA. No total, eram 19 homens dispostos a ações suicidas 
para cumprir os objetivos terroristas”  
 

(VAINFAS, R. [et ali]. História: o mundo por um fio. São Paulo: Saraiva, 2010). 
 
O texto acima refere-se ao maior ataque terrorista que os Estados Unidos 
sofreram em seu próprio território. Um acontecimento histórico que, entre 
outras consequências, propiciou mudanças na política externa norte-
americana. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à imediata 
contraofensiva do governo dos EUA aos atentados de 11 de setembro. 
 

a) Embargo econômico a países islâmicos de regime teocráticos. 
b) Prisão de todos os mulçumanos residentes nos Estados Unidos. 
c) Invasão do Afeganistão e perseguição aos membros da Al Qaeda. 
d) Intervenção política no programa de energia nuclear do Irã. 
e) Derrubada da ditadura de Muammar Kadafi na Líbia. 
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