História
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

1
A crise generalizada, no século XIV, obrigou as
várias categorias sociais a buscar uma resposta.
A dos oprimidos do campo e da cidade foram as
jacqueries e os levantes urbanos. A da nobreza
foram os conflitos dinásticos, que ofereciam a
oportunidade de obter novos feudos.
Outra resposta, apoiada pela burguesia
comercial, baseava-se no fortalecimento do poder
dos reis para restabelecer a ordem e abrir novos
mercados. Para algumas nações, isso implicava
uma política de expansão marítima. (BRAICK;
MOTA, 2010, p. 187).

C)

Metalismo, fundamentado na crença de que a riqueza do
país dependeria de sua capacidade de acumular metais
preciosos em seu território.

D)

Revolução Comercial, que alterou as rotas tradicionais
que ligavam o comércio europeu ao Extremo Oriente, pelo
caminho do Atlântico Norte.

E)

Balança Comercial Favorável, que garantia a distribuição
equitativa das riquezas nacionais entre a área
metropolitana e as áreas coloniais.

Questão

Em 1609, o astrônomo italiano Galileu Galilei
apontou pela primeira vez uma luneta para o céu
e iniciou a comprovação da teoria de Nicolau
Copérnico: a de que não era a Terra que estava
no centro do sistema solar, mas o Sol. Iniciava-se
uma revolução no pensamento ocidental, então
dominado pelos dogmas da Igreja cristã, que
adotou a teoria geocêntrica de Aristóteles e de
Ptolomeu. Durante o final do Império Romano e a
Idade Média, era proibido sustentar qualquer outra
ideia que não aquelas apresentadas pela
instituição religiosa. Ninguém poderia ousar
questionar as bulas papais, e todos que se
envolviam na descrição da natureza da Terra ou
do firmamento deveriam obedecer às ideias
equivocadas de que a vida aqui em baixo era
desvinculada do que ocorria nas esferas celestes,
movidas eternamente em círculos e sem qualquer
mutação na sua história.
Mas Galileu fez a revolução nos céus procedendo
de uma maneira muito simples: ele
simplesmente fez observações. (SILVA FILHO,
2012, p. A2).

A expansão marítima e comercial do século XV, que
representou uma das respostas encontradas para o
enfrentamento da crise europeia do século XIV, relaciona-se,
também, com
A)

B)
C)

D)

E)

a necessidade de superar o controle do Império Bizantino
sobre a navegação do mar Mediterrâneo, especialmente
nos portos do norte da África.
a vitória dos reinos cristãos contra os reinos
muçulmanos, durante a Guerra dos Cem Anos.
as incessantes revoltas de escravos, servos e
trabalhadores urbanos, denominadas sob o nome geral
de “jaqueries” .
a expansão dos árabes em direção do Extremo Oriente
e a proibição, por eles estabelecida, ao tráfico de africanos
escravizados para o mercado europeu.
o descompasso entre os limites da produção de alimentos
e de utensílios, gerados pela economia feudal, e as
crescentes demandas do aumento populacional do período.

Questão

3

2
[...] o Estado absolutista precisava dispor de um
grande volume de recursos financeiros
necessários à manutenção de um exército
permanente e de uma marinha poderosa, ao
pagamento dos funcionários reais e à
manutenção do aparelho administrativo e ainda
ao custeio dos gastos suntuosos da corte e das
despesas das guerras no exterior. (MELLO;
COSTA, 1993, p. 63).

Nicolau Copérnico (1473-1548) e Galileu Galilei (1571-1630)
destacam-se entre os participantes do Renascimento Científico
e da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII,
respectivamente, por pregarem
A)

a popularização do conhecimento científico, fazendo-o
acessível a todas as classes sociais de sua época.

B)

os princípios da observação e da experimentação,
superando a preeminência da fé sobre a ciência.

A conquista dos objetivos descritos no texto levou o Estado
absolutista a adotar como prática econômica o Mercantilismo,
que, na versão espanhola, denominava-se

C)

a obrigatoriedade de aplicação de princípios científicos à
produção das obras de arte, na Itália e na península
Ibérica.

A)

D)

a prática da livre expressão das ideias e das descobertas,
sendo respeitados pelas instituições políticas e religiosas
do seu tempo.

E)

a concepção da igualdade de direitos de todos perante
as leis que orientavam o acesso à educação pública e
gratuita.

B)

Protecionismo Alfandegário, baseado no controle dos
impostos de exportação e no seu papel na reserva do
mercado para os produtos nacionais.
Intervencionismo Estatal, sobre a produção de
mercadorias e a proteção do mercado nacional contra a
concorrência externa.
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Questão

Questões

4

No século XIX, podemos notar claramente os dois
sentidos do movimento que até hoje dilacera o
pensamento liberal: a permanência do liberalismo
conservador, que defende a liberdade, mas não a
democracia (ou seja, não é um liberalismo com
aspirações igualitárias) e o liberalismo radical,
que, além da liberdade, defende a igualdade.
(ARANHA; MARTINS, 2001, p. 229).

O calendário político do novo ano é marcado pelas
eleições municipais em outubro [2012].
Elegeremos mais de cinco mil prefeitos e
vice-prefeitos e milhares de vereadores. O poder
local é aquele que proporciona o mais efetivo
exercício da democracia.
A cidade é o cenário que emoldura o cotidiano
das pessoas. A qualidade de vida é dada, em
última análise, pelo ambiente vivido em cada
município.
Nas experiências locais de poder, é possível um
acompanhamento muito mais próximo dos
cidadãos em relação ao desenrolar das diversas
políticas públicas, possibilitando participação
direta e um maior controle social. (PESTANA,
2012).

Questão

A)

B)

C)

A)

a Constituição nacional estabelecia as formas de
organização das instituições destinadas ao exercício do
poder.

D)

B)

as leis portuguesas, vigentes no Brasil colonial, impediam
a participação de clérigos e militares no exercício do poder.

E)

C)

as populações urbanas tinham direito de voto, em
detrimento das populações rurais, afastadas dos centros
decisórios do poder.

E)

A)

o caráter legislativo das Câmaras Municipais coloniais se
constituía instrumento de pressão da classe dominante
sobre as populações menos favorecidas.

B)

5

C)

D)

à atribuição do poder da razão de promover a iluminação
das mentes, na luta contra o obscurantismo responsável
pelas trevas da ignorância, preconceito e dogmatismo.

E)

B)

ao grande progresso industrial que, partindo da França
e da Itália, se espalhava por toda a Europa, promovendo
o bem-estar das populações.

C)

às grandes obras públicas realizadas no leste europeu
pelos reis absolutistas, que buscavam aplicar as ideias
dos filósofos franceses aos seus governos.

D)

ao uso de tecnologias modernas, reservadas à produção
agrícola dos países europeus, cujas economias ainda se
orientavam pelos padrões medievais.

A)

E)

às mudanças políticas que flexibilizaram as relações entre
metrópoles europeias e suas áreas coloniais no Novo
Mundo.

B)
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A inclusão da luta pela igualdade no ideário do liberalismo,
dito radical, trouxe, dentre outras consequências,

O conceito de “Ilustração” ou Iluminismo, elaborado na Europa
Ocidental, no século XVIII, diz respeito
A)

a luta em defesa da manutenção do controle da Igreja
Católica sobre os sistemas religiosos da Europa
Ocidental.
a crítica ao exclusivo comercial, que atrelava as áreas
coloniais às suas metrópoles, e a crítica ao Antigo
Regime.
a manutenção da concentração do poder na pessoa do
rei, em benefício da nobreza e do clero, classes sociais
que lhe davam apoio irrestrito.
o combate à propriedade privada, em benefício de uma
reforma agrária que atendesse às necessidades da
numerosa população camponesa europeia.
a liberdade estendida a analfabetos, mendigos e vadios,
para participarem das eleições censitárias promovidas
pelos governos antiabsolutistas.

Questão

o poder se concentrava no grupo dos chamados “homens
bons”, que administravam as vilas-sede dos municípios,
em benefício dos seus próprios interesses.

Questão

6

O “liberalismo conservador”, referido no texto, apresentava,
entre suas principais premissas,

A característica democrática, apontada no texto, quanto ao
exercício do poder local, no Brasil atual, difere desse mesmo
exercício no Brasil Colonial, porque, na colônia,

D)

6e7

a defesa do sufrágio universal, superando as gradações
discriminatórias de renda estabelecidas por leis eleitorais
conservadoras.
a concretização de iguais oportunidades e direitos no
mercado de trabalho, para homens, mulheres e crianças,
nas áreas integrantes da Revolução Industrial.
o controle da informação, a partir da vigilância sobre a
imprensa, como forma de disciplinar as opiniões do povo
quanto ao desempenho dos governos.
o estabelecimento da igualdade de direitos entre
ex-escravos e homens livres, nas sociedades escravistas
da América, no século XIX.
a inclusão dos direitos de igualdade perante a lei, nos
países de regime republicano, excluindo os países de
governos monárquicos.

Questão

8

Dentre as diversas interpretações da Revolução Francesa de
1789, destaca-se sua caracterização como revolução
burguesa, porque a burguesia

2
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se aliou, ao tomar o poder, ao clero e à nobreza,
favorecendo a retomada dos seus antigos privilégios
políticos e sociais.
francesa estabeleceu parcerias com a burguesia inglesa,
com o objetivo de levar para a França a experiência da
Revolução Industrial inglesa.

C)

D)

E)

se apossou, reunida na camada social denominada
Terceiro Estado, do poder e criou as condições para o
desenvolvimento do capitalismo no país.
defendeu, através de seus líderes, ideias radicais
oriundas do socialismo utópico, instalando experiências
políticas em todo o país, denominadas de “comunas”.
passou a defender e a realizar, com a queda do Antigo
Regime, as aspirações do campesinato e do proletariado
francês, dividindo com eles o exercício do poder
conquistado.

Questão

Questão

Com o passar do tempo, os monopólios
cresceram demais. Sua produção era tão grande,
que os mercados nacionais não conseguiam
absorvê-la. As mercadorias encalhavam por falta
de compradores. Durante um certo período, ficou
muito difícil investir. A produção não poderia
aumentar no mesmo ritmo. Operários foram
despedidos e salários foram baixados. Algumas
empresas e bancos quebraram. De 1873 a 1885,
o mundo capitalista passou por crises
econômicas. Como sair da crise? (SCHMIDT,
2005, p. 418).

9
Em 1820, a população portuguesa, liderada pela
burguesia, se revoltou e exigiu que as tropas
inglesas [...] saíssem do país. Foi convocada uma
Assembleia Constituinte. Era a Revolução Liberal
do Porto, movimento também chamado do
Vintismo. Estava sendo derrubado o absolutismo.
O rei poderia continuar sendo o mesmo, D. João
VI, mas agora ele teria que obedecer à
Constituição elaborada pelas Cortes (Parlamento),
que eram controladas pela burguesia. (SCHMIDT,
2005, p. 321).

A solução encontrada para a indagação que conclui o texto
apresentou-se sob a forma
A)

B)

O “Vintismo” apresentava um nítido conteúdo antibrasileiro,
porque, dentre suas exigências,
A)

B)

C)

D)

E)

proibia a participação de representantes brasileiros
estabelecidos na Colônia nos trabalhos do novo
Parlamento português (as Cortes portuguesas).
se aliava aos ingleses, para anular as conquistas
políticas e administrativas alcançadas pelo Brasil, após
a transferência da Corte, em 1808.
estabelecia a recolonização do Brasil, que implicava a
anulação da abertura dos portos e na retomada do
controle administrativo brasileiro.
instalava a censura da imprensa no Brasil, fechando os
jornais que circulavam nas áreas urbanas e que faziam
críticas à política das Cortes portuguesas.
impôs as tarifas Alves Branco, que elevaram
consideravelmente os impostos sobre as mercadorias
exportadas pelo Brasil, especialmente o cacau e a
borracha.

Questão

C)

D)

E)

B)

C)

D)

E)

12

Os movimentos chamados “Primavera dos Povos” (França,
1848), “Primavera de Praga” (Tchecoslováquia, 1968) e
“Primavera Árabe” (Mundo Árabe, 2011-2012) têm como
elemento comum a

10

A)

as lideranças nacionalistas do país não contavam com
o apoio das classes populares e dos escravos para
garantirem a independência.
os países integrantes da Santa Aliança planejavam ocupar
a Região Amazônica, o que lhes daria acesso às ricas
minas de prata do Peru.
os demais países do continente americano eram
contrários à independência do Brasil, por esta ter sido
conduzida por um membro da monarquia portuguesa.
o rei D. João VI, antes de retornar a Portugal, garantiu a
autoridade do Príncipe Regente D. Pedro apenas sobre
as províncias do Sul e do Sudeste, desinteressando-se
de definir a situação de outras regiões.
a permanência de tropas portuguesas no controle político
e estratégico de províncias do Nordeste dificultava a
adesão dessa região à independência oficializada no Rio
de Janeiro.
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do fortalecimento da livre concorrência entre as nações
imperialistas europeias na abordagem dos mercados
externos, respeitando-se, no entanto, o direito de uti
possidetis.
do incentivo à participação popular nos investimentos no
mercado de ações, gerando o fenômeno denominado de
“capitalismo popular”, fator que se constituiu uma fonte
segura de captação de recursos.
da política estatal de destruição de máquinas e
fechamento de fábricas, especialmente na Inglaterra, com
o fenômeno conhecido como “ludismo”.
do estabelecimento da política imperialista, da ampliação
de práticas de dominação colonial europeia vigentes
desde o século XVI, e redefinidas no século XIX, com a
garantia da dominação político-militar sobre o controle
econômico de áreas extraeuropeias.
da ampliação das rotas internacionais de tráfico de
africanos escravizados, que alimentavam também o
tráfico de armas e de produtos contrabandeados entre a
África, a Ásia e a Europa.

Questão

Durante o processo de independência política do Brasil, a
construção da unidade territorial do país esteve ameaçada,
porque
A)

11

B)

C)

D)

E)

3
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defesa de políticas econômicas fundamentadas no
neoliberalismo e na ação de empresas transnacionais.
busca da participação popular no processo político e o
exercício dos princípios democráticos, na liberdade
política e nas relações sociais.
presença de ideologias religiosas como elementos de
agregação entre grupos políticos divergentes, a exemplo
de partidos de direita e de esquerda.
existência de divergências étnicas e culturais,
responsáveis pelo enfraquecimento de movimentos
sociais que reivindicavam o pleno exercício do
pensamento liberal-democrático.
influência do socialismo marxista, manifestada na
pressão do proletariado pela expansão do mercado de
trabalho, e a posição favorável à abertura das economias
nacionais, pela burguesia industrial.

Questão

história de amor. Quase como no cinema.
(SCHMIDT, 2005, p. 563).

13

A monarquia liberal estruturada, no Brasil, com a outorga da
Constituição de 1824, conviveu, até o final do século XIX, com
contradições relativas
A)

à presença do trabalho escravo, da religião oficial e do
Poder Moderador.

B)

à manutenção dos laços de dependência com a Casa
Portuguesa de Bragança e com a presença dos
visitadores do Santo Ofício.

C)

ao controle dos partidos políticos pelo Estado e à ausência
de um sistema eleitoral.

D)

à prática da reforma agrária nos moldes portugueses,
concretizada com a aplicação da Lei de Terras, de 1880.

E)

ao controle do sistema educacional pelo Estado
Monárquico, que garantia o livre acesso de todos à escola.

Questão

O trágico final da história de Olga Benário Prestes, enviada pela
ditadura Vargas para Alemanha hitlerista e lá executada em
câmara de gás, sintetiza a atuação de forças políticas
antagônicas durante a ditadura do Estado Novo, no Brasil,
representadas

B)

C)

D)

E)

pela Aliança Nacional Libertadora, de caráter trabalhista,
e pela Ação Integralista Brasileira, de caráter fortemente
socialista.

B)

pelo nascimento do Movimento Negro Unificado, que
promoveu o Primeiro Congresso Afro-brasileiro, combatido
pelos membros do Partido Republicano Paulista.

C)

pela política antinacionalista de Getúlio Vargas, apoiada
pelo empresariado rural e urbano do Sudeste do Brasil.

D)

pelo sindicalismo pelego, apoiado pelos comunistas e
pela política de amparo ao trabalhador, expressa na CLT.

E)

pelo conteúdo nazi-fascista do governo Vargas e pela
oposição dos grupos ativistas comunistas.

14

A extinção do tráfico atlântico de africanos escravizados, os
movimentos políticos e sociais em países europeus,
dificultando o mercado de trabalho e a penetração de
interesses imperialistas na África, resultaram, para o Brasil da
segunda metade do século XIX,
A)

A)

Questão

16

O populismo, modelo de ação política registrado no Brasil,
entre as décadas de 30 e 60 do século XX, caracterizou-se por

na crise do trabalho escravo, na imigração de
trabalhadores para a produção cafeeira e na expansão do
trabalho livre.

A)

adotar o socialismo como base ideológica, sendo, por
essa razão, olhado com desconfiança pelos países
capitalistas da América e da Europa.

B)

na retomada das relações comerciais com portos do
continente africano, caracterizadas pela preferência
brasileira por produtos agrícolas similares aos produtos
já cultivados no Brasil.

abrir espaço político para a expressão de líderes
populares, usando a legislação trabalhista para garantir
o apoio das massas urbanas.

C)

no fortalecimento das relações de trabalho escravistas,
em todas as províncias brasileiras, uma vez que o
crescimento vegetativo da população escrava neutralizava
os prejuízos causados pela extinção do tráfico.

garantir ampla liberdade à organização sindical, criando
organismos destinados à participação simultânea de
representantes das classes trabalhadoras e do
empresariado.

D)

manter o protecionismo sobre a economia brasileira,
evitando a entrada do capital estrangeiro e o
estabelecimento de contratos com empresas e
tecnologias externas.

E)

estabelecer governos autoritários, cancelando a vigência
das Constituições, fechando o Congresso e impondo um
sistema eleitoral meramente simbólico.

na crise na produção cafeeira, uma vez que os
trabalhadores imigrantes não conheciam nem se
adaptaram às questões específicas dessa lavoura.

na substituição do trabalhador escravo pelo trabalhador
brasileiro livre e assalariado, incluindo-se entre eles os
ex-escravos, amparados pela legislação pós-abolicionista.

Questão

15
Um dia, os jornais da Europa inteira estamparam
o nome de Olga Benário depois que ela, ousada,
liderou
um
comando
que
libertou
espetacularmente o namorado comunista da
prisão. Linda, inteligentíssima, capaz das maiores
aventuras. Foragida da polícia [alemã], foi para a
URSS. [...] Um dia, em Moscou, recebeu do
Comiterm (a Terceira Internacional) a missão de
escoltar um revolucionário latino-americano que
lideraria a revolução antifascista em seu país. [...]
era Luís Carlos Prestes. [...] Prestes era baixo,
franzino, feinho. Mas se ele não tinha muitos
atributos físicos, certamente possuía outras
qualidades, porque aquela mulher fascinante se
apaixonou por Prestes. E foi correspondida. Uma
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Resumidamente, a Rio+20, como todas as
reuniões de peso sobre meio ambiente antes
dela (a Eco 92, por exemplo), contrapõe dois
blocos — países ricos de um lado, emergentes e
pobres do outro — com visões opostas sobre as
duas questões básicas do desenvolvimento
sustentável: 1) como adaptar o modelo econômico
para acomodar os princípios da sustentabilidade;
e, mais sensível ainda, 2) quem vai pagar a
bilionária conta da mudança. (JIMENEZ; ARINI,
2012, p. 109).

4
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A polarização entre países ricos e os países em
desenvolvimento diz respeito, dentre outras questões,
A)

à recusa dos países emergentes de seguir os modelos
e processos aplicados pelos países ricos, retardando
seus próprios projetos de desenvolvimento sustentável.

B)

à compreensão, por parte dos países ricos, de que
sustentabilidade implica perda da hegemonia econômica
que mantiveram até os dias atuais.

C)

à responsabilidade, atribuída aos países ricos, para
proverem financiamento de programas de sustentabilidade,
uma vez acusados de ser os primeiros poluidores do
planeta.

D)

ao completo desconhecimento, por parte dos países
pobres, das questões ligadas à sustentabilidade, levando-os
a recusar propostas dos países ricos para a implantação
de tecnologias antipoluidoras.

E)

à manutenção, por países do hemisfério Norte, de laços
de dependência econômica frente a países do hemisfério
Sul, impedindo-os de adotar políticas de controle da
poluição.

Questão

D)

o caráter meramente proponente da Assembleia Geral da
ONU e o poder efetivo de decisão dos membros
permanentes do Conselho de Segurança, dando
oportunidade para a defesa de interesses particulares dos
referidos membros.

E)

a influência do Estado de Israel na atual crise que atinge
a Síria, visto que a queda do governo atual desse país
não interessa à política externa israelense.

Questão

Em 2006, a Venezuela formalizou o desejo de se
integrar ao Mercosul. Detentora de ricas reservas
energéticas (gás e petróleo), ela representa um
mercado produtor e consumidor de peso no
projeto de cooperação com os demais países.
No final de 2009, o Senado brasileiro aprovou a
entrada da Venezuela no bloco, mas ainda faltava
a decisão do Congresso paraguaio para
determinar se o país faria ou não parte do
Mercosul. (BRAICH; MOTA, 2010, p. 204).
A controversa entrada da Venezuela no Mercosul, retardada,
dentre outras razões, pela resistência do Paraguai, concretizou-se
em julho de 2012, coincidindo com a situação interna vivida
por esse país (Paraguai), que

18

A onda de conflitos políticos e militares que tem marcado o
continente asiático, neste século XXI, resulta da

A)

A)

política expansionista do Estado de Israel em direção da
Turquia, ocupando áreas importantes de produção
petrolífera.

B)

B)

ingerência de interesses externos, exacerbando os
embates entre diferentes etnias e os conflitos entre grupos
religiosos divergentes.

C)

C)

vitória imperialista da União Soviética no Sudeste asiático,
impondo o fechamento de templos e a derrubada de
estátuas alusivas a líderes religiosos nacionais.

D)

supremacia do catolicismo nos grandes centros urbanos
asiáticos, gerando pressões e resistências de grupos
religiosos seguidores de crenças ancestrais.

E)

D)

E)

crise da indústria petrolífera nos países ocidentais,
levando à imposição de contratos preferenciais aos
países árabes produtores de petróleo no Oriente Médio.

Questão

20

foi impedido, por não ter indústria própria, de participar
dos processos de livre mercado estabelecidos pelo
Mercosul.
é governado por um líder de origem indígena, que se opõe
à presença de um país socialista no bloco econômico
sul-continental.
mantém, desde muito tempo, um confronto com o Brasil,
em razão de questões de fronteiras na região do Pantanal.
foi temporariamente afastado do bloco, como punição
pelo impeachment do seu presidente, fato político
condenado por países da América do Sul.
dispõe de uma legislação estabelecida, que regulamenta
a posse da terra no país, permitindo ampla liberdade de
propriedade territorial por estrangeiros.

19

* * *

A atual polêmica internacional envolvendo a guerra civil na Síria,
o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações
Unidas), a Rússia e a China revela
A)

o poder político dos países-membros do Conselho de
Segurança da ONU que, apoiados pelos demais países
socialistas asiáticos, se reúnem em torno da Síria, dando
apoio militar e estratégico ao país em crise.

B)

a dificuldade de os membros da ONU assumirem uma
posição clara contra o governo sírio, em razão da
dependência que os ligam à produção petrolífera do país.

C)

a força da influência da Liga Árabe no Conselho de
Segurança da ONU, o que explica o retardo na tomada
de posição do organismo internacional em relação aos
crimes praticados durante a guerra civil na Síria.
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Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

E)

As variações climáticas no globo terrestre estão relacionadas,
A)
B)
C)
D)
E)

à forma esférica da terra.
ao deslocamento dos ventos alísios do Polo Norte.
à predominância das terras emersas sobre as imersas.
à atuação da Corrente do Golfo no litoral oriental da
Europa.
ao predomínio das águas continentais sobre as
oceânicas na superfície terrestre.

Questão

Questão

Entre as consequências desse fato, encontra-se
A)
B)
C)
D)
E)

22

C)

D)

E)

25

Os conhecimentos sobre a Amazônia permitem afirmar:
A)

A região do relevo oceânico onde a vida é mais abundante
corresponde ao Talude Continental.
O vulcanismo e as atividades sísmicas, nas dorsais
oceânicas, são mais frequentes que nas terras emersas.
O movimento mais importante das águas oceânicas são
as ondas ou vagas, cuja origem está relacionada ao
movimento de rotação.
O oceano Atlântico é o maior dos oceanos, banha países
dos dois hemisférios e, devido à sua localização,
apresenta elevada salinidade.
A energia gerada pelo movimento das marés só pode ser
utilizada em regiões onde a profundidade do oceano é
pequena e a topografia é pouco acidentada.

Questão

a desaceleração do êxodo rural.
um aumento da economia subterrânea.
a decadência das atividades terciárias.
a promoção de uma mobilidade social nunca vista no país.
um aumento expressivo de empregos no setor
secundário.

Questão

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre
oceanos, pode-se afirmar:

B)

24

A concentração do capital e do mercado de trabalho, no Brasil,
provocou, entre outros fatores, a expansão do processo de
metropolização.

No contexto da tectônica e placas, o nascimento
de um oceano envolve, muitas vezes, a ruptura de
um continente, dando origem a um rift (fratura
geológica) com margens continentais de ambos
os lados — tal como acontece com o oceano
Atlântico. Por sua vez, o leito oceânico é produzido
e alastra-se de forma contínua a partir do sistema
de dorsais (cordilheiras) oceânicas (TESOUROS...
2013, p. 74).

A)

A estrutura geológica da América do Sul se estabilizou,
porque o embasamento do modelado terrestre, na porção
ocidental, é muito antigo.

B)

C)

D)

E)

23

A Amazônia Legal abrange sete estados da Região Norte,
o Mato Grosso e parte do Maranhão, tendo sido criada pelo
Governo Federal com o objetivo de desenvolver ações de
assistência e fiscalização.
O declínio do desmatamento na região, verificado na última
década, é decorrente da implantação da reforma agrária
e da proibição da atividade mineradora.
O bioma da Amazônia brasileira apresenta um
ecossistema singular, em função da fertilidade do solo e
da grande umidade do ar.
A primeira hidrelétrica construída na Amazônia foi a de Belo
Monte, cuja produção de energia tornou essa região
autossuficiente.
Os assentamentos criados pelo Governo Federal
eliminaram os conflitos fundiários entre os posseiros e
grileiros da região.

Questão

26

As interpretações sobre o passado da Terra, na Era Cristã,
adquiriram, ao longo dos séculos, forte conteúdo religioso. As
teorias contemporâneas sobre o tempo geológico, baseadas
no conhecimento científico, surgiram no século XX, a partir da
descoberta da radioatividade. Atualmente, sabe-se que as
estruturas geológicas refletem os eventos da história do
planeta.

A grande extensão territorial do Brasil possibilitou ao país a
existência de uma grande variedade de solos, climas e
formações vegetais.

Com base na informação e nos conhecimentos sobre
estruturas geológicas, é correto afirmar:

B)

A)
B)
C)
D)

O relevo das terras imersas possui uma morfologia
diversificada.
As bacias sedimentares, soerguidas por movimentos
tectônicos, deram origem aos altos planaltos.
Os dobramentos modernos assinalam episódios de
acomodação tectônica ao longo dos séculos.
Os escudos cristalinos são dobramentos modernos,
surgidos do entrechoque de massas continentais durante
a era Cenozoica.
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C)
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E)
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As florestas de araucárias ocorrem no Planalto da
Borborema, sendo formações aciculifoliadas de clima
tropical, adaptadas a secas prolongadas.
As manchas de cerrado no Planalto Meridional podem ser
explicadas pela abundância de solos podzólicos e pela
irregular distribuição de chuvas.
A ocorrência de florestas ciliares no Planalto Central não
decorre das características climáticas, mas, sim, da baixa
umidade do solo.
A caatinga, formação tropófila, ocorre na porção oriental
do Nordeste, tendo sua origem relacionada à elevada
salinidade do solo.
A maior floresta higrófila do país se caracteriza por ser
estratificada, latifoliada e perene.

Questão

27

A análise das ilustrações e os conhecimentos sobre o relevo do continente americano permitem afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

As terras emersas podem ser divididas, morfologicamente, em três setores: os dobramentos modernos, na área central,
as planícies, na ocidental, e os planaltos, na oriental.
As áreas centro-orientais apresentam grande instabilidade tectônica, originária da ruptura da Pangeia.
A faixa ocidental alongada, no sentido norte-sul, que vai do Alasca até o extremo meridional do Chile, forma a borda de
uma placa tectônica.
A área central da América do Norte exibe inúmeros planaltos rebaixados pela ação da sedimentação flúvio-marinha e está
encaixada ao sistema das Montanhas Rochosas.
O padrão geológico na América do Sul se repete, mas, na porção oriental, os processos erosivos são mais intensos,
principalmente ao longo do litoral.

Questão

28
As estruturas que formam a superfície refletem os eventos geológicos da história do Planeta. No passado, mares
rasos cobriram vastas extensões, que atualmente constituem planícies, e cordilheiras montanhosas emergiram dos
oceanos, como revelam, por exemplo, registros fósseis descobertos nos Andes. (MAGNOLI; ARAÚJO, 2000, p. 30).

Com base nas informações contidas no texto e nos conhecimentos sobre as estruturas geológicas da Terra, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A estrutura geológica da superfície terrestre continua em mutação e constitui o embasamento do modelado terrestre.
( ) As terras imersas exibem dorsais submarinas e fossas abissais, ambas relacionadas a movimentos de placas tectônicas.
( ) Os escudos cristalinos são dobramentos modernos surgidos do entrechoque de massas continentais, quando se formou
a Pangeia.
( ) As bacias sedimentares, formadas ao longo do Período Pré-Cambriano, são resultantes da solidificação do material
magmático e da ascensão das rochas até a superfície.
( ) Os dobramentos modernos assinalaram episódios de acomodação tectônica, que ocorreram ao longo do litoral e, no Brasil,
estão concentrados na porção meridional.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVFFF
FFVVV
VFVFV
FVFVF
VVVVV
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Questão

29

Ao longo do tempo geológico, a composição da atmosfera vem sofrendo alterações, que geram condições climáticas diversas
e peculiares.
Sobre a atmosfera e as variações climáticas, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A atmosfera é um sistema termodinâmico, que pode oscilar de um volume microscópico ao planetário, desde um tempo
breve até um muito longo.
( ) As mudanças climáticas, ao longo do Período Quaternário, são cíclicas, com fases frias ou glaciares, intercaladas por fases
quentes, as interglaciares.
( ) O comportamento da atmosfera, por ser estático, não é determinado pelos fenômenos naturais, como ventos, chuvas e geadas.
( ) As frentes frias são formadas na ionosfera, camada onde as temperaturas são muito baixas e onde ocorrem os fenômenos
naturais.
( ) A termosfera começa no fim da tropopausa, e nela está localizada a camada de ozônio, gás que evita que a superfície da
Terra seja atingida pela radiação ultravioleta emitida pelo Sol.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VVFFF
FFVVV

Questão

C) V F V F V
D) F V F V F

E) V V V V V

30

A disposição das terras emersas asiáticas e a localização do oceano Índico geram uma circulação atmosférica singular.
Sobre essa circulação, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Os centros de baixa pressão, no verão, são encontrados no oceano Índico.
A dinâmica sazonal das monções caracteriza o clima tropical de toda a Ásia Ocidental.
O deslocamento da zona de convergência intertropical, durante o inverno, é o que distingue a circulação atmosférica, na
vasta área das monções.
O regime das monções está associado aos centros de baixa pressão atmosférica, que se alternam sazonalmente entre
o oceano e o continente.
O oceano Índico funciona, no verão do Hemisfério Norte, como um reservatório de calor, e suas águas ficam mais aquecidas
que a massa de terras localizada ao sul.

Questão

31

A transposição das águas do rio São Francisco, no Brasil, tem gerado discussões e suscitado paixões. Conhecido como o rio
da integração nacional, ele despeja no oceano Atlântico dois mil e seiscentos metros cúbicos de água por segundo, o equivalente
a três barragens do Sobradinho por ano.
Entre os aspectos positivos da transposição das águas do rio, segundo especialistas, encontra-se
A)
B)
C)
D)
E)

o declínio do êxodo rural em razão da eliminação das secas cíclicas.
uma melhor distribuição de renda em virtude da diminuição do preço dos alimentos.
o aumento das precipitações, em função da modificação do microclima.
a redução do transporte fluvial, em decorrência da construção de grande número de eclusas.
a melhoria da qualidade das águas, contribuindo para a redução das doenças endêmicas.
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Questão

32
Um dos mais surpreendentes estudos publicados em 2009, na Revista Nature Geoscience, demonstrou que a poeira
do deserto de Saara, na África, tem uma influência importante no regime de chuvas da Amazônia. Pela primeira vez,
foram realizadas, em uma região tropical do planeta, medidas dos núcleos de condensação do gelo. Essas partículas
têm a propriedade de formar nuvens convectivas, influenciando a precipitação, a dinâmica das nuvens e a quantidade
de entrada e saída de radiação solar. A vegetação própria da Amazônia e a poeira proveniente do Saara são as duas
principais fontes dos núcleos de condensação de gelo. (CONHECIMENTO..., 2012, p. 38).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Amazônia, pode-se afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

As chuvas convectivas têm sua formação relacionada ao transporte do calor e, na Amazônia, a maior parte das chuvas
apresenta essa característica.
A poeira oriunda do deserto do Saara é responsável pela biodiversidade e pela fertilidade do solo.
A vegetação predominante da floresta é do tipo aciculifoliada, pouco densa, homogênea e herbácea.
Os desmatamentos ocorridos na última década do século passado provocaram alterações no padrão hídrico, aumentando
expressivamente os índices pluviométricos.
A Amazônia é um bioma frágil e, para preservá-la, se faz necessário impedir a exploração e a ocupação de suas terras
para atividades agrárias, mesmo que de forma sustentável.

Questão

33

A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre a questão florestal brasileira, é correto afirmar:
A)
B)

C)
D)
E)

O Brasil, nas últimas décadas, rompeu com padrões de crescimento predatório através da implantação de leis ambientais
rigorosas, que impedem qualquer tipo de desmatamento.
O novo Código Florestal prevê a concessão de anistia apenas para os proprietários de terras que devastaram áreas de
preservação ambiental permanente nas regiões centrais do país, onde a agricultura científica é praticada e a produção é
destinada para o mercado externo.
A proposta de anistia do novo Código Florestal desestimula os proprietários e produtores que investiram recursos para que
suas propriedades fossem ambientalmente sustentáveis e as áreas de APPS fossem preservadas.
As mudanças no Código Florestal são necessárias para ampliar áreas destinadas à produção agrícola, pois o crescimento
populacional exige uma maior oferta de alimentos.
A expressão “leito maior”, no novo Código Florestal, vem substituir “leito regular”, com o objetivo de ampliar as áreas de
APPS, sobretudo nos rios maiores, onde a mata ciliar vem sendo devastada.

Questão

34

Sobre a evolução do processo de urbanização mundial e brasileira, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A expansão das cidades, na Idade Média, foi responsável por um intenso êxodo rural.
O primeiro país, no mundo ocidental moderno, a se urbanizar, foi a Itália, em função das bases herdadas do Império Romano.
A urbanização nos países centrais foi rápida, uniforme e macrocéfala.
O processo de urbanização na Ásia de Monções foi anômalo, sem hierarquia, e apresentou a conurbação mais expressiva
do Planeta.
O critério oficial utilizado, no Brasil, para definir uma cidade, é o político-administrativo.
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Questão

35

A análise das pirâmides etárias e os conhecimentos sobre a população do Brasil permitem afirmar que, em
A)

I, o crescimento da população é o menor das pirâmides apresentadas.

B)

I, a explosão demográfica declinou e, em II, foi efetivada.

C)

II, o número de jovens é o maior entre as pirâmides apresentadas, mas o índice de mortalidade dessa faixa etária é o
menor.

D)

III, a população adulta deverá ser majoritária e o peso da população inativa deverá ser menor.

E)

IV, o perfil da população deverá se apresentar igual ao dos países europeus, uma vez que o IDH deverá ser 1 e a expectativa
de vida, 95 anos de idade.

Questão

36

O Brasil é, atualmente, o maior produtor mundial de vários produtos agrícolas e exportador, entre outros, de carne suína, de milho,
de soja e seus derivados.
As turbulências ocasionadas na economia mundial, desde 2008,
A)

provocaram a desvalorização das commodities.

B)

afetaram profundamente esse segmento da economia.

C)

determinaram a decadência da agroindústria na Região Sul.

D)

contribuíram para a falência dos usineiros produtores de cana-de-açúcar do Nordeste.

E)

interferiram muito pouco na agropecuária brasileira, se comparada a outros produtos exportados pelo Brasil, como os minérios.
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Questão

B)

37

Com base nos conhecimentos sobre a geopolítica e a
economia mundial, no período pós-Segunda Guerra Mundial,
pode-se afirmar:
A)

A Guerra Fria se consolidou a partir do lançamento das
bases da Doutrina Truman.

B)

O objetivo geopolítico da Doutrina Truman era a
consolidação do capitalismo na Europa Oriental.

C)

A substituição do ouro pelo dólar, como novo padrão
monetário, em 1960, tornou a economia norte-americana
inquestionavelmente hegemônica até os dias atuais.

D)

A ONU (Organização das Nações Unidas) foi responsável
pela inserção de todos os países subdesenvolvidos no
comércio internacional, desde o pós-guerra.

E)

A criação do Banco Mundial e do FMI (Fundo Monetário
Internacional), ambos com sede na Inglaterra, possibilitou
a recuperação econômica da Europa Ocidental e a
industrialização dos países periféricos da América Latina
e da Oceania.

Questão

C)

D)

E)

Questão

38

Em relação aos fatores responsáveis pelas revoltas nos
países árabes, pode-se afirmar:

Esses conflitos são decorrentes, sobretudo,
A)

das elevadas tarifas alfandegárias impostas pelos países
periféricos, objetivando deter a entrada de capitais
produtivos.

B)

dos subsídios concedidos aos agricultores dos países
centrais, implantando uma concorrência predatória.

C)

da insatisfação dos países centrais em relação aos
produtos oriundos dos periféricos, devido à sua baixa
qualidade.

D)

do uso da mão de obra infantil por parte dos países
periféricos, principalmente nos cultivos destinados à
exportação.

E)

do uso de tecnologia obsoleta pelos países periféricos,
principalmente na produção de produtos primários.

A)
B)
C)
D)

E)

As disputas étnicas e religiosas estão na origem de todos
os conflitos.
As privatizações ocorridas nos países onde ocorreram
revoltas geraram as maiores insatisfações.
A explosão demográfica verificada nessas regiões
inviabilizou o desenvolvimento econômico.
A geração “baby boom” não aceita a inserção desses
países no processo de globalização e o rompimento dos
paradigmas de comportamento implantados pelos
governos autoritários.
A rejeição de políticas econômicas adotadas pelos
governos desses países, a baixa oferta de emprego e o
aumento da economia subterrânea se apresentam como
aspectos causadores das rebeliões.

39
Depois de duas décadas crescendo acima de
10% ao ano, a China reduz agora a sua velocidade
de crescimento. A diminuição na velocidade do
gigante asiático significa que um Chile deixará de
ser produzido pela China neste ano. (DALTRO,
2012, p. 90).

* * *

Sobre a importância da China na economia global e as
implicações da sua desaceleração econômica, é correto
afirmar:
A)

40

As revoltas que têm ocorrido no mundo árabe refletem, entre
outros fatores, a insatisfação com o sucateamento dos
serviços públicos, combinado com a corrupção. Porém foi
preciso esperar a geração “baby boom” árabe, que passou a
ter idade para trabalhar nos anos 2000, para que, na Tunísia,
no Egito e na Síria, a base da pirâmide sobrepujasse o topo.

Na área econômica, conflitos de interesses entre os países
centrais e os periféricos têm sido mediados pela OMC
(Organização Mundial do Comércio).

Questão

Os chineses são os maiores parceiros comerciais do
Brasil e as mercadorias brasileiras têm aceitação no
mercado chinês devido à sua alta qualidade,
diversificação e preços baixos.
A desaceleração da economia chinesa está relacionada,
entre outros fatores, à crise da economia europeia e à
fragilidade da recuperação da economia norteamericana.
A rentabilidade das empresas chinesas pode ser
explicada pela política de valorização dos trabalhadores,
através de salários elevados e participação dos lucros,
o que gera o aumento da produtividade per capita.
Os impactos da queda na velocidade da economia
chinesa na economia global só serão sentidos se os
Estados Unidos não restabelecerem uma parceria com
a China, uma vez que se encontram com as relações
comerciais rompidas, devido a divergências ideológicas.

O Brasil foi o país que mais se beneficiou com o
crescimento chinês, porque o baixo preço de seus
produtos e a abundância de minerais metálicos para
exportação atendem plenamente às necessidades do
mercado chinês.
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Matemática
Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

41

500 pessoas foram entrevistadas para saber se liam as revistas X, Y ou Z. Desses
entrevistados, 40 declararam não ler nenhuma delas, 220 leem X, 170 leem Y, e 80 eram
leitores de X e Y.
Com base nessas informações, pode-se concluir que
A)
B)
C)
D)
E)

70 entrevistados leem apenas Z.
110 entrevistados leem apenas Z.
150 entrevistados leem apenas Z.
190 entrevistados leem apenas Z.
é impossível determinar quantos entrevistados leem apenas Z.

Questão

42

Dados dois números naturais m e n, tais que m.n = 720, mdc(m,n) = 6 e mdc(n,20) = 4,
pode-se afirmar que m + n é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

36
54
72
90
126

Questão

43
2

Se f(x) = x e g(x) é uma função bijetora satisfazendo as relações f(g (u)) = g(u), g(f (u)) = g(1)
−1
e g (1) = 0, então o valor de u.g(u) é
A)
B)
C)
D)
E)

–2
–1
0
1
2

Questão

44
2

Se z1 e z2 forem as soluções complexas da equação z – 2z + 4 = 0, então
A)

–1

B)

–i

C)

0

D)

i

E)

1

Questão

é igual a

45

Os números complexos z1, z2,...zn têm módulos iguais e constituem no plano complexo
os vértices de um polígono regular.
Se z1 for real positivo, então o produto z1 . z2 . ... . zn será
A)
B)
C)
D)
E)

real, se n for ímpar, e imaginário, se n for par.
imaginário, se n for ímpar, e real, se n for par.
real negativo, se n for ímpar, e positivo, se n for par.
real positivo, se n for ímpar, e negativo, se n for par.
real, sendo que seu sinal independe de n ser par ou ímpar.
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Questão

46

Certo estádio de futebol tem 40 fileiras de assentos, sendo que a primeira fileira tem 800
assentos, e cada uma das outras tem sempre 10 assentos a mais que a anterior.
Se em um jogo foram vendidos 30000 ingressos, a ocupação do estádio foi de cerca
de
A)
B)
C)
D)
E)

55%
60%
65%
70%
75%

Questão

47

Em janeiro de 2013, uma família se mudou para um apartamento pagando um aluguel
mensal de R$500,00. Se, a cada ano subsequente, o aluguel sofrer um reajuste de 5%,
10
então, usando a aproximação 1,05 ≅ 1,63, pode-se estimar que, ao longo de 10 anos,
o gasto total com aluguel será de
A)
B)
C)
D)
E)

R$60 000,00
R$67 200,00
R$75 600,00
R$78 900,00
R$97 800,00

Questão

48

Uma empresa de engenharia tem 6 engenheiros e 12 técnicos. Para um dado projeto,
devem ser indicados um engenheiro chefe, um engenheiro assistente e três técnicos.
Com base nessa informação, conclui-se que a quantidade de maneiras distintas que essa
equipe pode ser formada é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

3300
6600
7920
13200
39600

Questão

49

Em uma cidade, os táxis cobram R$4,00 de bandeirada (valor fixo tabelado por viagem),
mais um valor por cada quilômetro rodado, que é de R$2,00 com bandeira 1 (durante
o dia) ou R$2,50 com bandeira 2 (à noite). Um visitante sai do seu hotel para conhecer
algum ponto turístico, tendo R$80,00 para gastar com os táxis de ida e de volta, sendo
que essas corridas se efetuarão sem que haja mudança de bandeira, já que serão
realizadas ou durante o dia ou à noite.
Para que esse valor seja suficiente, a distância do hotel ao ponto turístico deve ser de,
no máximo,
A)
B)
C)
D)
E)

12km,
14km,
16km,
18km,
20km,

Questão

se
se
se
se
se

ele
ele
ele
ele
ele

for
for
for
for
for

e voltar
durante
durante
durante
e voltar

à noite.
o dia e voltar à noite.
o dia e voltar à noite.
o dia e voltar à noite.
durante o dia.

50

As funções f(x) = x − x −2 e g(x) = ax + bx + c, com a < 0, têm as mesmas raízes e distância
entre os vértices dos seus gráficos é de 9 unidades.
2

2

Logo, a + b + c é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

–10
–3
5
6
9
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Questão

51

Em um experimento, verificou-se que uma substância radioativa se decompunha de acordo
com a regra M(t) = 1215.3−t, em que M é a massa (em gramas) restante t horas após
o início do experimento. Medindo a massa T horas após o início, e novamente uma hora
depois, observou-se uma redução de 10 gramas na massa.
Assim, o valor de T é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

3
4
5
6
7

Questão

52

A equação 2log2x−log29 = 7
A)
B)
C)
D)
E)

3log 2
7

tem como solução

x = – 48
x = – 27
x = 27
x = 36
x = 48

Questão

53

As raízes do polinômio p(x) = x − mx + nx − r são números naturais, sendo que uma delas
é par e as outras são ímpares.
3

2

De acordo com essa informação, conclui-se que
A)

m e r são pares e n é ímpar.

B)

m e n são pares e r é ímpar.

C)

n e r são ímpares e m é par.

D)

m e r são ímpares e n é par.

E)

m, n e r são ímpares.

Questão

54

Uma casa tem um quintal em formato de triângulo retângulo, com 20m de hipotenusa
o
e um ângulo de 30 .
≅1,7 se preciso, pode-se concluir que, para colocar uma piscina quadrada
Usando
nesse quintal, deixando um deck de 0,5m em torno dela, seu lado deve ter, no máximo,
cerca de
A)

3,6m

B)

4,2m

C)

4,7m

D)

5,3m

E)

5,8m

Questão

55

Se tanθ =
A)

–

B)

–

C)

–

cosθ, então senθ é igual a

D)
E)
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Questão

56

Dois círculos, de raios 2m e 6m, são tangentes a uma mesma reta, estando em lados
opostos desta.
Se a distância entre os pontos de tangência for de 12m, a distância entre os centros
dos círculos deve ser de
A)
B)
C)

3
m
8m
12m

D)
E)

4
4

Questão

m
m
57
2

Seis placas quadradas de madeira foram usadas para cercar uma área de 18m em
formato de hexágono regular.
A área de cada placa de madeira é de
A)

4

m

2

B)

6

m

2

C)

12

m

2

D)

18

m

2

E)

24

m

2

Questão

58

Está sendo construída uma pirâmide regular sólida de concreto, cuja base é um quadrado
de lado 12m.
3

Se até a metade da sua altura foram gastos 420m de concreto, para terminar a pirâmide
serão necessários mais
A)
B)
C)
D)
E)

3

60m
3
140m
3
210m
3
330m
3
420m

Questão

59

Seja r a reta que passa pelos pontos (1,1) e (3, −2).
Se uma reta s for paralela a r e interceptar o eixo das ordenadas em y = 5, ela irá interceptar
o eixo das abscissas em
A)

x= −

B)

x= −

C)

x=

D)

x=

E)

x=

Questão

60

Se as circunferências descritas pelas equações x + y − 2x + 4y = 4 e
2
2
x + y + m x + ny = 11 forem concêntricas, o raio da maior delas será, em unidades
de comprimento, igual a
A) 2
2

B)
C)

3

D)
E)

4
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