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INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este caderno contém quarenta e cinco questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de de-

feito. Em caso de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:   
QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO 

01 a 15 Língua Portuguesa 
Literatura Brasileira 

16 a 30 Geografia 31 a 45 História 
 

 
3. 

 
As questões desta prova apresentam cinco alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nesta 
sequência.  Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você  
apontar como corretas. 
 

4. Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

 

 4.1  CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua 
       inscrição: nome do candidato, curso/turno, número de inscrição. 
 

 4.2  ASSINE no local indicado. 
 

 4.3  PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá  
       substituição do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

 4.4  Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na 
      coluna das dezenas e outro na coluna das unidades.  Como  exem- 
      plo, se  esta  prova  tivesse  a  questão 50 e se você encontrasse o 
      número 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que 
      ser preenchido da maneira indicada ao lado. 
 

5. O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado 
o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respos-
tas. 
 

6. PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos cartões de respostas, mantenha o seu caderno de ques-
tões e aguarde as instruções do fiscal. 

 
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 03 
 

Bueiros e isenções 
 

RIO DE JANEIRO - O Rio é lindo e não faltam motivos para 
andarmos de cabeça erguida, apreciando a paisagem. Mas, 
infelizmente, o bom senso tem exigido que caminhemos pelas 
ruas e calçadas de olhos fixos no chão, ziguezagueando para 
não pisar em bueiros. 
Porque aqui eles adquiriram o péssimo hábito de explodir. 
Alguns ferem pessoas, outros danificam carros. Há aqueles 
que lançam chamas de altura e intensidade suficientes para 
derreter um orelhão, como aconteceu terça-feira no Flamengo, 
zona sul. 
Como muitas cidades destruídas por guerras na África e no 
Oriente Médio, também temos nossas minas terrestres. Às 
precauções rotineiras de quem vive em uma metrópole 
somamos o cuidado de não pisar naquelas tampas de ferro, 
de tamanhos e formatos variados. 
Há um ano, uma turista norte-americana teve 80% de seu 
corpo queimado ao pisar em um bueiro no momento da 
explosão. Em abril, a tampa de outro, arremessada aos ares 
pela força do estouro em uma galeria subterrânea, caiu sobre 
o teto de um táxi e feriu cinco pessoas. De lá para cá, pelo 
menos outros seis foram pelos ares. 
Em entrevista pouco depois do acidente com o táxi, o 
presidente da Light, concessionária de energia elétrica 
responsável por grande parte dos "bueiros-minas" da cidade, 
disse que existiam pelo menos 130 galerias subterrâneas não 
vistoriadas, que poderiam estar sob risco de explosão. 
Relação de benefícios fiscais usufruídos por empresas no 
Estado entre 2007 e 2010, obtida pelos jornalistas Italo 
Nogueira e Marco Antônio Martins, mostra que a Light obteve 
isenções e diferimentos (prazo ampliado para o pagamento de 
impostos) que, somados, chegam a mais de R$ 522 milhões. 
Se um pouquinho desse valor fosse usado para "desativar" 
essas minas terrestres, poderíamos voltar a apreciar a 
paisagem.    

 
Adaptado de: Cristina Grillo  

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3003201105.htm 
Acesso em 30/06/2011 

 

 
01 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) A intenção da autora é alertar sobre os perigos que 
existem nas ruas do Rio de Janeiro. 

02) Quem assina o texto avisa que, com base nas 
declarações do presidente da Light, há muitas 
outras situações de explosão de bueiros. 

04) Comparam-se as explosões dos bueiros com as 
minas terrestres da África e do Oriente Médio. 

08) No Rio de Janeiro, os pedestres vivem zigueza-
gueando para não pisar nas tampas dos bueiros. 

16) A autora procura denunciar que não foram feitos  
investimentos para resolver os problemas com 
bueiros, a despeito das isenções e diferimentos de  
impostos. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
02 – "Às precauções rotineiras de quem vive em uma 

metrópole somamos o cuidado de não pisar naquelas 
tampas de ferro, de tamanhos e formatos variados." Com 
relação a esse excerto, assinale o que for correto. 

 

01) "Somamos o cuidado às precauções rotineiras"  é a 
oração principal do período. 

02) "Às precauções" é o objeto direto da oração 
principal. 

04) O pronome "quem" constitui o sujeito da oração 
subordinada adjetiva. 

08) "Às precauções" tem função sintática de sujeito da 
oração principal. 

16) O objeto  direto da oração principal é "o cuidado". 
 
                
 
 
 
 

03 – Com relação ao excerto "Há aqueles que lançam 
chamas de altura e intensidade suficientes para derreter 
um orelhão, como aconteceu terça-feira no Flamengo", 
assinale o que for correto. 

 

01) A palavra "orelhão" é usada como hipérbole. 
02) "Flamengo" constitui-se em uma figura de 

linguagem chamada  metonímia. 
04) O termo "como" estabelece uma relação de 

comparação com a frase anterior. 
08) Pode-se substituir "há aqueles" por "existem 

aqueles",  sem prejuízo de sentido. 
16) O termo "para" expressa uma finalidade. 

 
                
 
 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 04 
 
Aonde quer que o rock esteja, eu vou de Volkswagen. 

 
Adaptado de:  

http://www.centralsuldejornais.com.br/IndexNoticia.asp?idNoticia=116076 
Acesso em agosto de 2011  

 

 
04 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) "Esteja" é forma verbal do verbo estar, no presente 
do subjuntivo. 

02) O texto está correto porque "aonde" relaciona-se ao 
verbo ir. 

04) Por se tratar de  linguagem  coloquial, a forma 
verbal  deve ser "esteje". 

08) No texto há erro porque a locução, de acordo com a 
norma padrão, deve ser "onde quer que você 
esteja". 

16) "Onde quer que" significa "em qualquer lugar onde". 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3003201105.htm
http://www.centralsuldejornais.com.br/IndexNoticia.asp?idNoticia=116076
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 A 10 
 

Dislexia: quando as palavras não fazem sentido. 
 
Quanto mais cedo o problema for tratado, melhor será o ren-
dimento escolar, profissional e até social da pessoa. 
O texto com parágrafos longos ou vocabulário recheado de 
termos novos pode ser um desafio e tanto para um disléxico. 
O problema anda em moda nas escolas e boa parte das crian-
ças com algum tipo de dificuldade de leitura ganha esse rótu-
lo. Na prática, estudos recentes, capitaneados pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, mostraram que, 
de cada 100 alunos encaminhados ao médico com suspeita 
de dislexia, apenas três apresentaram o distúrbio. De qualquer 
forma, o diagnóstico precoce é essencial para barrar um ciclo 
bem conhecido entre os que sofrem de dislexia: a criança tem 
dificuldade de aprender, não se arrisca, para de estudar e 
perde o interesse pela escola por medo, puro medo. Na sala 
de aula, o disléxico, diante de um texto, pode ter dor de barri-
ga, suar e sentir um mal-estar.  
A dislexia é um distúrbio de linguagem sem causa definida, 
que traz dificuldades para ler, escrever e também soletrar. Os 
especialistas não sabem ao certo o que leva algumas pessoas 
a desenvolver isso. Existem pesquisas apontando que o pro-
blema pode ser herdado de pai para filho. Não tem cura, mas 
tem tratamento, ou seja, aprende-se a superar as dificuldades 
e a traçar novas rotas cerebrais para entender com perfeição 
um texto. 
O disléxico apresenta uma falha na decodificação da lingua-
gem escrita. Isso significa que nem sempre identifica as letras 
de uma palavra e também pode não relacionar o som à letra. 
Vale saber que não tem nada a ver com déficit intelectual. 
Mesmo assim, é comum a criança passar a se inferiorizar, o 
que, em um futuro próximo, pode se traduzir em baixa estima. 
Existem, inclusive, adultos que são disléxicos e não sabem. E 
amargam frustrações – sociais e profissionais – ao longo da 
vida. 
(...) 
Uma coisa é certa: com a ajuda adequada qualquer disléxico 
pode driblar suas dificuldades e, finalmente, conseguir reunir 
as palavras de uma maneira que faça todo o sentido. 

Adaptado de: Revista Veja, edição 2220, ano 44 – no 23, 
 8 de junho de 2011. Página Einstein, p.51 

 

 
05 – Com relação à acentuação, assinale o que for correto. 
 

01) Deve-se à mesma regra a acentuação das palavras 
"déficit", "disléxico" e "prática". 

02) As palavras "será" e "até" são acentuadas pelo 
mesmo motivo. 

04) "As palavras homófonas nas frases "ele traz" e  "fi-
cou para trás", por serem monossilábicas, devem 
ser acentuadas. 

08) A forma verbal diagnostico, no presente do indicati-
vo, não deve ser acentuada. 

16) A regra de acentuação em vigor prevê que palavras 
paroxítonas terminadas em ditongo sejam 
acentuadas, por exemplo "distúrbio" e "vocabulário". 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 – Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for 
correto. 

 
01) Dislexia consiste na dificuldade de leitura, soletra-

ção e identificação de palavras. 
02) Deficiências na aprendizagem são a causa da dis-

lexia. 
04) Há um número expressivo de disléxicos nas esco-

las. 
08) Crianças com dislexia podem ser tratadas por es-

pecialistas. 
16) Conclui-se que a dislexia pode provocar uma espé-

cie de bullying. 
 
                
 
 
 
07 – Na frase "Estudos recentes mostraram que de cada 100 

alunos apenas 3 apresentaram o distúrbio". Identifique 
onde a palavra que tem a mesma categoria gramatical e 
assinale o que for correto. 

 
01) A dislexia, segundo pesquisas, é um problema que 

pode ser herdado. 
02) Existem pesquisas apontando que o problema pode 

ser herdado... 
04) Para barrar um ciclo bem conhecido nas crianças  

que sofrem de dislexia... 
08) Qualquer disléxico pode conseguir reunir as pala-

vras de uma maneira que façam todo o sentido. 
16) Isso significa que nem sempre identifica as letras de 

uma palavra.... 
 
                
 
 
 
08 – Identifique onde o marcador discursivo grifado expressa 

circunstância de modo e assinale o que for correto. 
 

01) Mesmo assim, é comum a criança passar a se 
inferiorizar. 

02) O disléxico pode conseguir reunir as palavras de 
uma maneira que faça todo o sentido. 

04) Existem, inclusive, adultos que são disléxicos. 
08) A criança com dislexia, comprovadamente, tem  

dificuldade de aprender, não se arrisca, para de  
estudar... 

16) Isso significa que identifica devagar as letras de 
uma palavra. 
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09 – No excerto "Uma coisa é certa: com a ajuda adequada 
qualquer disléxico pode driblar suas dificuldades e, 
finalmente, conseguir reunir as palavras de uma maneira 
que faça todo o sentido", assinale o que for correto 
quanto ao uso da pontuação. 

 
01) Os dois pontos introduzem uma oração apositiva. 
02) Os dois pontos introduzem a opinião de quem 

escreveu o texto. 
04) "Finalmente" está entre vírgulas porque enfatiza 

uma finalidade. 
08) As vírgulas são usadas para intercalar um adjunto 

adverbial. 
16) Os dois pontos anunciam uma citação. 

 

                
 
 
 

10 – Na frase "O diagnóstico precoce é essencial para barrar 
um ciclo bem conhecido entre os que sofrem de 
dislexia", identifique como os termos grifados são 
sintaticamente classificados e assinale o que for correto. 

 
01) Essencial – predicativo do sujeito. 
02) Diagnóstico – núcleo do sujeito. 
04) Que – sujeito. 
08) Conhecido – adjunto adnominal. 
16) De dislexia – objeto indireto. 

 
                
 
 
 

11 – Sobre Yaqub, personagem de "Dois Irmãos", assinale o 
que for correto. 

 

01) Foi perseguido e preso por causa da briga com o 
irmão. Não teve direito à liberdade condicional. 
Depois que sai da prisão, graças a economias da 
irmã, evita a sua presença e a dos vizinhos. 

02) Era "Um tímido que podia passar por conquistador. 
Sorria e dava uma risada gostosa no momento 
certo: o momento que as meninas das praças, dos 
bailes e dos arraiais suspiravam." 

04) "Nesse gêmeo lacônico, carente de prosa, crescia 
um matemático. O que lhe faltava no manejo do 
idioma sobrava-lhe no poder de abstrair, calcular, 
operar com números." 

08) "... gazeava lições do latim, subornava porteiros 
sisudos do colégio dos padres e saía para a noite, 
fardado, transgressor dos pés ao gogó, rondando 
os salões da Maloca dos Barés, do Acapulco, do 
Cheik Clube, do Shangri-Lá. De madrugada, na 
hora do último sereno, voltava para casa." 

16) Sofria chacotas na escola por causa da cicatriz 
causada pelo irmão. 

 
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – Com relação à obra "Muitas Vozes", assinale o que for 
correto. 

 

01) Amor, saudades e morte são temas que estão 
presentes nos poemas que compõem Ao Rés da 
fala. 

02) Um exemplo de  poema  narrativo  é  o  poema 
"Meu pai" que apresenta recordações da viagem do 
pai ao Rio para tratamento de câncer. 

04) Em redundância: "E ninguém vive a morte/ quer 
morto quer vivo/ Mera noção que existe/ só 
enquanto existo" faz-se uma reflexão sobre o 
significado da morte. 

08) Uma das características dos poemas em "Muitas 
Vozes" são os versos livres. 

16) O poema "Muitas Vozes" descreve a essência dos 
poemas como explosão das vozes silenciosas das 
recordações das experiências vividas. 

 
                
 
 
 

13 – Sobre os versos abaixo, assinale o que for correto. 
 

"O sapo-tanoeiro, 
Parnasiano aguado, 
Diz – "Meu cancioneiro 
 é bem martelado." 

 
 

01) Esses versos fazem parte do poema "Os Sapos", 
de Manuel Bandeira. Esse poema foi lido numa das 
noites da Semana da Arte Moderna, realizada em 
São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 
1922. 

02) O tom irônico do poema de Manuel Bandeira, com 
métrica e rimas rígidas, parodia a forma parnasiana, 
usando expressões da linguagem coloquial. 

04) Os versos criticam as poesias que contrariam as 
novas propostas para a literatura brasileira: "o 
mergulho em nossas raízes culturais e o 
aproveitamento das manifestações europeias que 
refletiam a sociedade urbana cosmopolita, veloz e 
industrializada." 

08) Os versos são uma demonstração de que a 
Semana da Arte Moderna defendeu a arte com os 
rigores Parnasianos. 

16) Os dois últimos versos referem-se aos cuidados 
excessivos com a métrica e a rima nos versos da 
poesia Parnasiana. 
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14 – Com relação à produção literária em prosa, assinale o 
que for correto. 

 

01) "O país do carnaval" de Jorge Amado, "Vidas 
secas" de Graciliano Ramos e "O Quinze" de 
Rachel de Queiroz são exemplos da prosa 
regionalista da segunda fase do Modernismo 
Brasileiro. 

02) "O Guarani" e "Iracema" são prosas indianistas de 
José de Alencar. 

04) "Dom Casmurro" de Machado de Assis destacou-se 
na produção em prosa no Brasil pelas característi-
cas do Realismo-Naturalismo, como por exemplo, a 
idealização do amor e da mulher. 

08) "A prosa" de Clarice Lispector é essencialmente in-
trospectiva, mergulha na intimidade dos persona-
gens e o analisa profundamente. Sua prosa é rica 
em características poéticas e exposição do fluxo 
psicológico dos personagens. 

16) "José" de Carlos Drummond de Andrade e "Morte e 
Vida Severina" de João Cabral de Melo Neto são 
exemplos da prosa do pré-modernismo no Brasil. 

 
                
 
 
 

15 – Com relação às obras literárias recomendadas para 
leitura, assinale o que for correto. 

 

01) Em "Dom Casmurro", o personagem-narrador 
explica que o objetivo de seu livro era buscar o 
intento que não conseguira com a construção de 
uma casa igual a de sua adolescência: "atar as 
duas pontas da vida e restaurar na velhice a 
adolescência". 

02) Em "O Guarani" de José de Alencar, Loredano 
apaixona-se por Isabel, filha bastarda de Dom 
Antonio de Mariz. Depois de uma briga com Álvaro 
por ciúmes de sua amada, Loredano pede a Peri 
que lhe entregue um bracelete como prova de 
amor. 

04) As obras "Felicidade Clandestina", "O Guarani", 
"Dom Casmurro" e "Muitas Vozes" são exemplos da 
produção em prosa das três gerações do 
Modernismo Brasileiro. 

08) Em "Felicidade Clandestina" o autor apresenta a 
história de uma família de imigrantes que buscam 
um lugar em São Paulo para se instalarem. Mas 
descobrem, que por mais que lutem por um lugar 
melhor, a felicidade sempre lhes seria clandestina. 

16) D. Glória em "Dom Casmurro", D. Lauriana em "O 
Guarani" e Zana em "Dois Irmãos" são 
personagens femininas dessas obras literárias. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 – Alguns fatores geográficos influenciam nas condições 
climáticas de um determinado lugar ou região. Com 
relação ao assunto, assinale o que for correto. 

 
01) A longitude é um fator preponderante na influência 

das condições climáticas ao redor do globo, princi-
palmente na temperatura, muito mais do que a lati-
tude. 

02) A maritimidade e a continentalidade influenciam na 
amplitude térmica, sendo ela maior quanto mais 
afastado do mar esteja um determinado lugar, à 
mesma latitude de outro mais próximo do mar. O 
oceano funciona como um regulador térmico. 

04) A cobertura vegetal e a urbanização são fatores 
que influenciam na temperatura do ar atmosférico e 
em outros elementos climáticos, o que se confirma 
quando se compara a temperatura de regiões de 
florestas e de desertos à mesma latitude, ou na 
ocorrência do fenômeno das ilhas de calor nas 
áreas urbanas. 

08) A altitude e a latitude influenciam na temperatura do 
ar atmosférico, sendo que os locais de maior altitu-
de e de maior latitude apresentam temperaturas 
mais elevadas em relação aos de menor altitude e 
de menor latitude. 

16) As correntes marítimas quentes e frias influenciam 
nas condições de temperatura e umidade de deter-
minados lugares ou regiões. 

 
                
 
 

 
17 – A etnia brasileira teve a contribuição de vários povos, 

desde os nativos até os que aqui chegaram ao longo do 
tempo. Com relação ao assunto, assinale o que for 
correto. 

 
01) Na época do Brasil Colonial foram trazidos os 

negros africanos pertencentes aos grupos de 
sudaneses e bantos, sendo que da miscigenação 
com o branco resultou o elemento mulato. 

02) Dos povos eslavos destacam-se os poloneses e 
ucranianos radicados no Paraná e que deixaram 
suas marcas principalmente na paisagem rural, mas 
também na paisagem urbana, a exemplo de igrejas 
típicas ucranianas em Prudentópolis (PR). 

04) Os brancos europeus, através da imigração, 
destacam-se no Sul do Brasil, dentre os quais os 
italianos, alemães e holandeses, sendo que os 
holandeses se fixaram principalmente no Paraná e, 
em 2011, comemoraram os 100 anos de imigração, 
festejados com a inauguração de uma vila típica 
dos primeiros tempos de colonização, no município 
de Carambeí (PR). 

08) Dos povos amarelos, os japoneses, os coreanos e 
os chineses não se destacam pela miscigenação 
com outros povos, mas se fixaram em todo o Brasil, 
principalmente na área rural de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul. 

16) Os povos indígenas nativos não se destacam na 
miscigenação com os elementos brancos, princi-
palmente com o colonizador português, que sempre 
se constituiu num inimigo natural. 
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18 – Com relação aos aspectos físicos da América do Sul, 
assinale o que for correto. 

 
01) A América do Sul apresenta uma grande 

diversidade de climas e, consequentemente, de 
flora, que vai da exuberante floresta equatorial 
(Amazônia) até os musgos e líquens das grandes 
altitudes andinas, passando pelo cerrado, pelas 
estepes, florestas subtropicais e outros ambientes, 
que incluem desertos e semidesertos. 

02) O relevo da sua borda ocidental é mais acidentado 
do que o da sua borda oriental, e as costas sul-
americanas do Atlântico são constituídas predomi-
nantemente de praias de areia e são geologicamen-
te mais antigas enquanto as costas sul-americanas 
do Pacífico são rochosas, abruptas e geologica-
mente jovens. 

04) Geologicamente, os terrenos mais antigos (escudos 
e bacias sedimentares) localizam-se na parte 
centro-oriental da América do Sul, enquanto que os 
dobramentos cenozoicos encontram-se na sua 
porção ocidental (Cordilheira dos Andes). 

08) A América do Sul dispõe de duas enormes bacias 
hidrográficas: a do Amazonas e a do rio da Prata, 
sendo que nessa se destacam os rios Paraná, 
Paraguai e Uruguai. 

16) Na grande diversidade de climas da América do 
Sul, dentre outros aparecem os climas equatorial, 
tropical, subtropical, semiárido, árido, mediterrâneo, 
de altitude e subpolar oceânico. 

 
                
 
 
 
19 – Com relação à política econômica brasileira em certas 

épocas do período republicano, assinale o que for 
correto. 

 
01) O chamado Plano de Metas foi um exemplo de 

política econômica bem sucedida do presidente 
Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, que 
incentivou a indústria automobilística e a abertura 
de estradas, dentre outros itens. 

02) No governo de Fernando Henrique Cardoso, o 
Plano Real teve êxito no controle da inflação e os 
gastos públicos desenfreados foram controlados 
com a implantação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, além desse governo ter promovido a 
privatização de empresas estatais. 

04) O governo Lula lançou o Programa de Aceleração 
de Crescimento – PAC, destinado a acelerar o 
crescimento econômico do país. 

08) O plano econômico do governo Collor foi o de 
maiores resultados positivos para a economia 
brasileira, com controle da inflação e dos gastos 
públicos excessivos, além da facilidade de 
empréstimos bancários a juros baixíssimos pela 
população mais pobre. 

16) Os governos militares, no incentivo ao desenvolvi-
mento do país com a ideia de "Brasil Grande", in-
vestiram em infraestrutura: abertura de milhares de 
quilômetros de estradas, a ponte Rio-Niterói, usinas 
hidrelétricas, como a de Itaipu, e a criação do Pró-
Álcool e da Telebrás, dentre outros. 

 
                
 
 
 

20 – Com relação aos pontos extremos do território brasileiro 
e a sua localização geográfica, assinale o que for 
correto. 

 
01) Com latitude de 33º 45' 03" S, na fronteira do Brasil 

com o Uruguai, encontra-se, no estado do Rio 
Grande do Sul, o ponto extremo sul do Brasil, o 
Arroio Chuí. 

02) Na serra da Contamana ou do Divisor localiza-se a 
nascente do rio Moa, no estado do Acre, e aí se 
encontra o ponto extremo oeste do Brasil, a  
73º 59' 32" W. 

04) A totalidade do território brasileiro localiza-se a leste 
do meridiano de Greenwich, portanto, no hemisfério 
ocidental, com 92% de sua área na zona 
intertropical e 20% no hemisfério norte. 

08) No estado da Paraíba, com longitude de  
73º 59' 32" W, encontra-se o ponto extremo oeste 
do Brasil, a Ponta do Seixas. 

16) Na nascente do rio Ailã, no monte Caburaí, estado 
de Roraima, na fronteira com o Peru, encontra-se o 
extremo norte do Brasil, a 34º 47' 30" W. 

 
                
 
 
 
21 – Com relação à divisão ou regionalização do mundo 

quanto às suas características sociais e econômicas, 
assinale o que for correto. 

 
01) Os países em desenvolvimento, que a partir da 

globalização ficaram conhecidos como mercados 
emergentes englobam, dentre outros, o Brasil, a 
Argentina e o México. 

02) A classificação dos países que levava em conta o 
nível de desenvolvimento econômico considerava a 
existência de países desenvolvidos e países 
subdesenvolvidos, o que sugeria a existência de 
atraso econômico de alguns países em relação a 
outros. 

04) Após a Segunda Guerra Mundial os países foram 
agrupados em três grandes grupos: Primeiro Mun-
do, que reunia os países capitalistas e socialistas 
desenvolvidos; Segundo Mundo,  formado  pelos 
países capitalistas e socialistas em desenvolvimen-
to; e Terceiro Mundo, do qual faziam parte países 
capitalistas e socialistas subdesenvolvidos. 

08) Países centrais, mercados emergentes e países pe-
riféricos é a divisão que se fez mais recentemente 
dos países face à expansão e internacionalização 
dos mercados na era da globalização. 

16) Os chamados países periféricos são os países 
pobres e pouco industrializados que dificilmente 
atraem investimentos estrangeiros significativos e 
apresentam baixos índices de desenvolvimento 
humano. 
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22 – Com relação à economia (agropecuária, indústrias e 
serviços) e suas características no município de Ponta 
Grossa, assinale o que for correto. 

 

01) Ponta Grossa apresenta indústrias ligadas aos ra-
mos da extração de talco, pecuária, agroindústria, 
madeireiro, metalúrgico, metal-mecânico, alimentí-
cio e têxtil, com destaques para o Distrito Industrial 
Ciro Martins, localizado cerca de dez quilômetros 
da cidade. 

02) Na região do Distrito Industrial Ciro Martins está 
instalado o armazém graneleiro da Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB, que é o 
maior complexo armazenador de grãos do Brasil. 

04) No setor de serviços, Ponta Grossa conta com 
grandes redes de supermercados, redes de fast-
food, shoppings centers e, por se tratar de grande 
tronco rodoferroviário atrai frotistas e caminhoneiros 
de todo o país, sendo que o setor de reparos de 
seus veículos concentra-se na região das avenidas 
Souza Naves e Presidente Kennedy e na rodovia 
PR 151. 

08) O processo de industrialização de Ponta Grossa se 
deve à boa infraestrutura de vias de transporte, 
mão de obra qualificada devido à presença da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR e de outras instituições de ensino, além do 
que a sua posição geográfica estratégica garante a 
proximidade para transporte ao Porto de Paranaguá 
e países vizinhos como a Argentina e o Paraguai. 

16) Os impulsos pelos quais passou a economia ponta-
grossense ocorreram quando da instalação da 
ferrovia (meados de 1900), com a instalação de 
indústrias na área alimentícia e de moagem 
(década de 1970) e com a instalação de grandes 
empresas nacionais do setor logístico e de 
produção, e investimentos de grandes redes do 
setor de serviços (metade da década de 1990). 

 
                
 
 
 

23 – Com relação à vegetação, algumas de suas 
características, formações e fatores que influenciam na 
cobertura vegetal, assinale o que for correto. 

 

01) Espécies vegetais como babaçu, carnaúba, buriti e 
oiticica são características das regiões subtropicais 
brasileiras. 

02) A manutenção da cobertura vegetal eleva a 
capacidade do solo de reter água, aumenta os 
componentes orgânicos ali presentes e protege os 
solos da erosão. 

04) Nas regiões temperadas do planeta aparecem 
principalmente a floresta de coníferas, a floresta 
temperada, estepes e pradarias e vegetação 
mediterrânea. 

08) A vegetação é um reflexo do clima, do solo e do 
relevo e tem profunda influência sobre eles. 

16) Onde a variação térmica anual é bastante 
acentuada, como na taiga siberiana, a diversidade 
de espécies vegetais é bem maior do que nas 
regiões onde reina um clima quente, úmido e de 
baixa amplitude térmica como na Amazônia. 

 
                
 
 
 

      

24 – Com relação às principais cidades paranaenses, 
assinale o que for correto. 

 
01) A cidade de Curitiba, que é a capital do estado do 

Paraná e possui a universidade mais antiga do 
Brasil, teve a sua área metropolitana estabelecida 
em 1973 e se constitui, hoje, numa metrópole 
nacional. 

02) Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo destacam-se 
pelas atividades turísticas não possuindo tradição 
nas atividades agrícolas e de pecuária. 

04) Telêmaco Borba e Jaguariaíva são cidades que têm 
na indústria suas principais atividades econômicas, 
mas por estarem em áreas de campos (Campos 
Gerais), não têm destaques nas indústrias ligadas à 
madeira, papel e celulose. 

08) As cidades de Londrina e de Maringá, na 
Mesorregião do Norte Central Paranaense,  
encabeçam, além de Curitiba, as outras regiões 
metropolitanas do estado do Paraná. 

16) Algumas cidades da Região Metropolitana de 
Curitiba como São José dos Pinhais, Araucária, 
Colombo, Almirante Tamandaré, Piraquara e 
Campo Largo apresentam baixo desenvolvimento 
econômico e baixo crescimento populacional por 
estarem "à sombra" da capital paranaense, que é 
quem atrai todos os investimentos da região. 

 
                
 
 
 
25 – Com relação aos movimentos de população no Brasil e 

no Paraná, assinale o que for correto. 
 

01) Em território paranaense, os contingentes migrató-
rios se fazem das grandes cidades em direção aos 
pequenos municípios criados recentemente, princi-
palmente no noroeste e no oeste do estado. 

02) Migrantes do Sul do Brasil foram atraídos para a 
região Centro-Oeste na expansão da fronteira 
agrícola brasileira e, hoje, a Amazônia se tornou um 
grande polo de atração migratória. 

04) Nas migrações internas do Brasil, os maiores 
contingentes de migrantes partiram do Nordeste, ou 
em direção à Brasília (construção da capital na 
década de 1950), ou para as grandes cidades do 
Sudeste, principalmente São Paulo (entre os anos 
de 1950 e 1980), ou para a Amazônia (a partir da 
década de 1970). 

08) A Região Metropolitana de Curitiba é a que menos 
cresce populacionalmente no estado do Paraná, 
visto não se constituir em um polo de atração para 
outras áreas  dentro e fora do estado. 

16) No litoral paranaense a cidade de Antonina é a de 
maior atrativo populacional em vista das atividades 
portuárias da região, em franca expansão, e da 
oferta de empregos. 
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26 – Com relação aos indicadores sociais e econômicos de 
um país ou de uma determinada região, assinale o que 
for correto. 

 
01) O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 

criado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD, leva em consideração a 
expectativa de vida (medida pela longevidade e 
saúde da população), escolaridade (medida pela 
taxa de analfabetismo e tempo médio de 
escolaridade) e Produto Interno Bruto – PIB per 
capita (que mede o nível de vida da população). 

02) Apenas a renda per capita de um país não exprime 
a sua realidade socioeconômica interna, pois não 
informa a respeito da distribuição desigual de renda 
e nem sobre o bem-estar humano desse país. 

04) Para avaliar o desenvolvimento social e humano de 
um país ou região muitos são os índices utilizados, 
dentre os quais se incluem dados sobre a contagem 
da população, analfabetismo, taxa de escolaridade, 
acesso à água potável e à rede de esgoto, 
mortalidade infantil e fecundidade, expectativa de 
vida e cálculo do Produto Interno Bruto – PIB. 

08) No Brasil, em praticamente todos os quesitos nor-
malmente utilizados para avaliar o desenvolvimento 
social e humano, as regiões Sul e Sudeste têm de-
sempenho superior aos das regiões Norte, Centro-
Oeste e, especialmente, do Nordeste. 

16) O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH , que 
vai de um a zero, é alto nos países como Noruega, 
Suécia, Austrália, Canadá e Holanda, dentre outros, 
e baixo na maioria dos países africanos subdesen-
volvidos. 

 
                
 
 
 
27 – Com relação às reservas minerais do país exploradas ou 

localizadas em área oceânica, assinale o que for correto. 
 

01) Dos recursos minerais da plataforma continental 
brasileira, além do petróleo, apenas  o cloreto de 
sódio (sal) é explorado economicamente, principal-
mente nos litorais catarinense e gaúcho. 

02) Para a extração de óleo e gás da camada pré-sal 
será necessário ultrapassar uma camada de 1.000 
metros de sedimentos e outra de aproximadamente 
2.000 metros de sal, além de uma lâmina d'água de 
mais de 2.000 metros, sendo que essa espessura 
total de rochas, sal e água pode chegar, em alguns 
lugares, a 7.000 metros, um processo complexo 
que demanda tempo e dinheiro. 

04) A maior parte das reservas de petróleo em 
exploração no Brasil situa-se sobre a área 
continental e muito pouco se tem explorado sobre a 
plataforma continental brasileira. 

08) Embora o Brasil possua um dos mais extensos 
litorais do mundo, apenas petróleo e gás são 
encontrados na sua plataforma continental e não é 
encontrado nenhum outro recurso mineral que 
possa ser explorado economicamente. 

16) As maiores descobertas de petróleo no Brasil foram 
feitas recentemente pela Petrobrás na camada pré-
sal, entre os estados de Santa Catarina e do Espíri-
to Santo, englobando três bacias sedimentares 
(Santos, Campos e Espírito Santo). 

 
                
 
 
 

28 – Com relação aos recursos das bacias hidrográficas 
brasileiras e de seu aproveitamento, além de outros 
recursos hídricos, assinale o que for correto. 

 

01) As regiões brasileiras com maior disponibilidade de 
água são as regiões Norte e Centro-Oeste que, no 
entanto, são as menos povoadas e que menos 
consomem, sendo que o consumo maior de água 
está no Sudeste, seguido pelo Nordeste e pelo Sul, 
e é nessas três regiões que o potencial hidrelétrico 
é mais aproveitado. 

02) O consumo maior de água disponível é na irrigação 
nas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, 
e apenas na região Norte o consumo urbano é 
maior do que na irrigação. 

04) Os recursos hídricos brasileiros são apenas 
superficiais, relacionados às suas bacias 
hidrográficas, uma vez que o território brasileiro é 
pobremente servido de água subterrânea 
(aquíferos). 

08) Embora o Brasil possua a maior reserva mundial de 
recursos hídricos, o país não está livre de escassez 
de água, o que afeta, sobretudo, os habitantes das 
regiões metropolitanas, uma vez que os mananciais 
estão sendo prejudicados principalmente por 
resíduos domésticos e industriais. 

16) As bacias hidrográficas brasileiras asseguram a 
disponibilidade quase infinita de água para 
consumo urbano, industrial e na irrigação, já que no 
país não ocorre o uso predatório dos recursos 
hídricos, poluição  significativa mesmo que por 
mercúrio nas atividades de garimpo, assoreamento 
dos rios e desperdício na distribuição de água, além 
de outros fatores. 

 
                
 
 

29 – Com relação a teorias demográficas e evolução do 
crescimento demográfico, assinale o que for correto. 

 

01) Desde os primórdios da humanidade até o final do 
século XIX, o crescimento da população teve baixo 
índice, pois se caracterizava por altas taxas de 
natalidade e também de mortalidade, sendo que 
isso ocorre em alguns países nos dias atuais. 

02) A fase do crescimento rápido da população ocorre 
quando as taxas de natalidade são elevadas e as 
taxas de mortalidade são baixas, o que tem ocorri-
do, atualmente, em alguns países subdesenvolvi-
dos. 

04) Os chamados neomalthusianos defendiam teorias 
demográficas marxistas e consideravam a própria 
miséria responsável pelo acelerado crescimento 
populacional, enquanto os chamados reformistas 
defendiam a ideia de que é o acelerado 
crescimento populacional que leva à situação de 
miséria dos países subdesenvolvidos. 

08) A tendência de equilíbrio da população mundial 
ocorre na medida em que diminuem as taxas de 
mortalidade e de natalidade sendo que só por volta 
de 2050 a população mundial deixará de ter um 
crescimento acentuado, segundo estimativa da 
Organização das Nações Unidas – ONU. 

16) Baixíssimo crescimento populacional ocorre quando 
as taxas de natalidade e de mortalidade são muito 
baixas, sendo que muitos países desenvolvidos 
encontram-se nessa fase, com taxas de 
crescimento geralmente inferiores a 1%, ou até em 
estágio de estagnação com taxas nulas, e até 
negativas. 
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30 – Para orientação no espaço geográfico necessita-se de 
pontos de referências denominados de pontos cardeais, 
colaterais e subcolaterais. Com relação ao assunto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Oeste é oriente e leste é ocidente e os adjetivos 

respectivos são oriental e ocidental. 
02) Norte-oriental e sul-ocidental referem-se, respecti-

vamente, ao nordeste e ao sudoeste. 
04) O ponto cardeal norte também é conhecido por 

setentrião, sendo que setentrional e boreal são 
adjetivos a ele relacionados. 

08) Meridional e austral são adjetivos relativos ao leste. 
16) Nordeste é o ponto colateral que fica entre o norte e 

o oeste, enquanto que o sudoeste fica entre o sul e 
o leste. 

 
                
 
 
 
31 – Em 31 de março de 1964, um golpe militar fulminante 

derrubou o presidente João Goulart e deu início ao 
período da Ditadura Militar no Brasil. Antes disso, em 
1961, os militares tentaram impedir a posse de Goulart, 
mas um movimento que ganhou o nome de "Rede da 
Legalidade" contribuiu para que a ordem constitucional 
fosse mantida. A respeito desse acontecimento, assinale 
o que for correto. 

 
01) Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, 

foi o principal articulador da "Rede da Legalidade". 
02) Os setores conservadores da Igreja Católica no 

Brasil tiveram uma participação destacada de apoio 
à "Rede da Legalidade". Para o clero, nem os  reli-
giosos, nem os militares, deveriam interferir na vida 
política brasileira. 

04) Apesar de ser um movimento favorável à manuten-
ção da ordem constitucional, a "Rede da Legalida-
de" não foi aceita por João Goulart que considerava 
o movimento uma afronta à liberdade de expressão 
no país. 

08) Jânio Quadros, presidente que renunciou e abriu a 
crise sucessória em 1961, teve papel destacado na 
popularização da "Rede da Legalidade", sendo o 
político que produziu os principais discursos a favor 
da posse de seu vice, João Goulart. 

16) A Rádio Guaíba, encampada pelo governo gaúcho 
em 1961, foi a primeira emissora a transmitir dis-
cursos a favor de João Goulart e contra o golpe mi-
litar. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 – A década de 1980 ficou marcada, no Brasil, como o 
momento de aparecimento e fortalecimento de diversos 
movimentos sociais, entre os quais figura o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. A respeito 
do MST, assinale o que for correto. 

 

01) O MST nasceu em 1983, no Paraná, tendo como 
principal bandeira de luta, a reforma agrária brasilei-
ra. 

02) A União Democrática Ruralista – UDN foi um movi-
mento, que nasceu em meados da década de 1980, 
tendo como objetivo principal apoiar as ações do 
MST em todo o país. 

04) Parte dos militantes do MST estão concentrados 
em assentamentos e acampamentos espalhados 
pelo território brasileiro. 

08) João Pedro Stédile figura como uma das principais 
lideranças nacionais do MST. 

16) O MST não se envolve apenas em lutas relaciona-
das à propriedade da terra no país. Questões cultu-
rais, sexistas, étnicas e nacionalistas também inte-
gram a pauta de lutas do Movimento. 

 
                
 
 
 
33 – Existem diferenças substanciais entre os modelos de 

Estado monárquico e Estado republicano no Brasil. Com 
relação a essas diferenças, assinale o que for correto. 

 
01) Ao longo do período monárquico, o Estado passou 

por várias reformas, o que possibilitou, por 
exemplo, a inclusão das mulheres na vida política 
nacional. 

02) Após a República Velha, período em que o poder 
local teve grande força no Brasil, a chamada Era 
Vargas se caracterizou por um processo radical de 
centralização e fortalecimento do governo central. 

04) O Estado republicano brasileiro, diferente do que 
ocorreu durante a fase imperial, se caracterizou, 
desde a sua criação, por práticas democráticas e 
includentes, como a adoção do voto secreto, o 
combate às práticas escravistas e a ocorrência de 
eleições periódicas e regulares. 

08) No período monárquico, o poder estava centrali-
zado nas mãos do imperador e as províncias pos-
suíam autonomia política e econômica bastante li-
mitada. 

16) É possível afirmar que, na fase republicana, não se 
verificam grandes mudanças no modelo político e 
administrativo do Estado nacional brasileiro, sendo 
bastante parecida a sua estrutura atual com a que 
teve origem no final do século XIX. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

34 – A monarquia brasileira, iniciada em 07 de setembro de 
1822 (com a emancipação de Portugal), teve seu final 
em 15 de novembro de 1889 (com a Proclamação da 
República). Com relação a esse período da história bra-
sileira, assinale o que for correto. 

 
01) Entre 1831 e 1840 o Brasil viveu sua fase regencial. 

Esse foi um momento de transição motivado pela 
renúncia  de  D. Pedro  I  e  pela  menoridade  de  
D. Pedro II. 

02) Durante o Segundo Império foram registradas di-
versas mudanças importantes nas realidades social 
e econômica brasileiras, entre as quais se desta-
cam o fim do tráfico negreiro, um tímido processo 
de industrialização e o início da entrada de grandes 
levas de imigrantes europeus no país. 

04) Durante todo o período imperial, a economia brasi-
leira manteve o seu padrão agrário-exportador, 
sendo o café o seu principal produto. 

08) O primeiro reinado foi marcado por inúmeras agita-
ções políticas e contestações a respeito da atuação 
de D. Pedro I. Tal cenário explica, ao menos em 
partes, a sua renúncia em 1831. 

16) A Guerra do Paraguai (1865-1870) foi o maior con-
flito externo em que o Império brasileiro se envol-
veu. Suas consequências políticas e econômicas 
contribuíram para o declínio da monarquia no país. 

 
                
 
 
 
35 – A década de 1960 ficou marcada como um momento em 

que movimentos culturais de massa emergiram em todo 
o mundo, entre eles o movimento hippie. Surgido nos 
Estados Unidos, espalhou-se por outros países conquis-
tando um grande número de simpatizantes e, ao mesmo 
tempo, uma série de questionamentos. A respeito do 
movimento hippie, assinale o que for correto. 

 
01) A Ku Klux Klan foi um dos movimentos que mais 

apoiou as bandeiras hippies nos Estados Unidos. 
02) A crítica à Guerra do Vietnã se caracterizou em 

uma das marcas do movimento hippie nos Estados 
Unidos. 

04) Músicos como Bob Dylan e Joan Baez, ligados ao 
folk song e ao rock 'n' roll norte-americano, produzi-
ram letras que abordavam os valores e as lutas dos 
hippies. 

08) O pacifismo estava na essência da ideia de uma 
nova sociedade planejada pelos hippies e baseada 
na ideia da harmonia entre os indivíduos e os po-
vos. 

16) A sociedade de consumo foi um dos alvos princi-
pais dos protestos dos grupos hippies em todo o 
mundo. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 – A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, 
entrou para a história como o primeiro grande conflito do 
século XX. Essa guerra produziu um grande número de 
mortes e assolou, principalmente, o território europeu. 
Com relação a esse assunto, assinale o que for correto. 

 
01) O desejo nacionalista de reunir, em uma única na-

ção, todos os países de origem germânica, pode 
ser compreendido como um dos motivos que con-
tribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial. 

02) A formação das alianças políticas e militares na Eu-
ropa do início do século XX favoreceu o recrudes-
cimento das relações entre os países no Velho 
Continente e acentuou o clima de guerra entre eles. 

04) A participação do Brasil nesse confronto limitou-se 
ao envio de medicamentos e enfermeiros para os 
campos de batalha.  

08) O ataque japonês à base naval de Pearl Harbour, 
no Havaí, foi considerado um dos episódios mais 
trágicos da Guerra. 

16) Ao final da Guerra, de acordo com o Tratado de 
Versalhes, a Alemanha teve que devolver a região 
da Alsácia-Lorena para a França e ainda pagar os 
prejuízos causados pelo confronto aos países ven-
cedores. 

 
                
 
 
 
37 – A respeito da participação feminina no mercado de tra-

balho, um dos temas mais polêmicos da contemporanei-
dade, assinale o que for correto. 

 
01) No caso brasileiro, a mulher passou a ser conside-

rada cidadã e a participar legalmente da vida políti-
ca nacional a partir da década de 1930, mais espe-
cificamente a partir da constituição de 1934. 

02) Os movimentos feministas, que se fortaleceram no 
Ocidente a partir da década de 1960, defendem 
com veemência a necessidade da mulher se retirar 
do mercado de trabalho e assumir o seu papel natu-
ral de mãe e de esposa. 

04) A partir da Revolução Industrial (século XVIII) foi 
possível observar um grande contingente feminino 
atuando em condições precárias nas fábricas ingle-
sas. 

08) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da-
tada de 1948, apesar de reconhecer os direitos das 
mulheres, reafirma a legítima inferioridade delas em 
relação aos homens. 

16) Desde a Antiguidade a mulher cumpre um papel 
importante nas relações de trabalho e de produção. 
Apesar disso, sua posição sociopolítica foi, histori-
camente, inferiorizada em relação ao gênero mas-
culino. 
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38 – Em um dos seus textos, o geógrafo brasileiro Milton 
Santos fez a seguinte afirmação: "O espaço se globaliza, 
mas não é mundial como um todo senão como metáfora. 
Todos os lugares são mundiais mas não há um espaço 
mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas." 
Com relação à globalização, assinale o que for correto. 

 
01) É possível compreender globalização como um sis-

tema que produz uma homogeneização cultural a 
partir de identidades e de valores comuns que se 
sobrepõem aos indivíduos. 

02) Do ponto de vista econômico, a globalização tem 
como uma de suas características a unicidade 
técnica, compreendida como a capacidade de 
instalar qualquer instrumento técnico-produtivo em 
qualquer lugar do mundo. 

04) Apesar de provocar uma grande mudança no 
padrão produtivo, a globalização não diminuiu as 
desigualdades sociais e geográficas ao redor do 
mundo. 

08) Com a globalização, a sociedade civil ganhou uma 
dimensão mundial e temas como direitos humanos, 
ecologia, cidadania, comunicação e controle do 
tráfico de drogas, revelaram-se supranacionais. 

16) A nova realidade econômico-financeira mundial 
produzida pela globalização contribuiu para a 
formação de blocos como a União Européia, o 
Nafta e o Mercosul. 

 
                
 
 
 
39 – A escravidão é uma das práticas mais hediondas e tam-

bém mais antigas praticadas pela humanidade. A respei-
to do escravismo na chamada Antiguidade Clássica, as-
sinale o que for correto. 

 
01) Boa parte dos escravos atenienses procedia de re-

giões como a Ásia Menor e geralmente eram obti-
dos através de guerras. 

02) A posse de escravos em Atenas correspondia a um 
grande prestígio social aos seus senhores, permi-
tindo-lhes dedicar mais tempo para os debates polí-
ticos e filosóficos, na medida em que seus escravos 
eram empregados em práticas produtivas. 

04) No Império Romano foi comum o uso de escravos 
nas propriedades dos patrícios, sendo que esses 
trabalhadores compulsórios exerciam diferentes 
funções produtivas. 

08) Em Roma, uma das obrigações básicas dos senho-
res para com os seus escravos era a de fornecer a 
eles uma alimentação adequada e mantê-los sem-
pre bem vestidos. 

16) Espártaco foi um dos escravos mais conhecidos da 
Antiguidade. Após comandar uma revolta contra as 
condições a que os escravos eram submetidos, ele 
acabou morto pelo exército romano. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 – O liberalismo surgiu na Europa no século XVIII, junta-
mente com a Revolução Industrial e a ascensão da bur-
guesia. Com relação ao liberalismo, assinale o que for 
correto. 

 
01) Os princípios do liberalismo foram sintetizados pelo 

inglês Adam Smith e estão reunidos no livro A Ri-
queza das Nações. 

02) De acordo com as premissas do liberalismo, o de-
senvolvimento e o progresso material de um indiví-
duo é resultado da capacidade inerente a cada ser 
humano. Dessa forma, compete ao Estado regular 
a produção e a divisão da riqueza em um determi-
nado conjunto social. 

04) Para os teóricos e intelectuais defensores do libera-
lismo do século XVIII, as ações individuais movidas 
exclusivamente pelo interesse próprio seriam guia-
das pela "mão invisível" do mercado e levariam ao 
bem comum. 

08) Karl Marx e Friedrich Engels foram teóricos que 
aperfeiçoaram as teses do liberalismo no século 
XIX. Para ambos, nenhum outro sistema era tão 
eficiente e justo como o liberalismo e, portanto, 
competia às sociedades contemporâneas, sua 
perpetuação. 

16) A existência de um Estado forte e intervencionista 
apareceu como uma premissa fundadora do 
pensamento liberal. Segundo os seus defensores, 
somente com a atuação direta do Estado no setor 
econômico é que as nações conseguiriam se tornar 
cada vez mais ricas e poderosas. 

 
                
 
 
 
41 – O chamado "Expansionismo Romano" ocorreu entre os 

séculos V e III a.C. A respeito desse importante período 
histórico, assinale o que for correto. 

 
01) Os romanos não cobravam impostos nas regiões 

dominadas, fato esse que gerou uma duradoura re-
lação de harmonia política entre conquistadores e 
conquistados. 

02) A Península Ibérica, a Grécia e a Macedônia estão 
entre as regiões que foram controladas pelo Império 
Romano nesse período expansionista. 

04) As regiões conquistadas transformavam-se em pro-
víncias romanas, porém continuavam a ser gover-
nadas por seus antigos líderes. 

08) A expansão territorial romana trouxe consigo um 
grande aumento no número de escravos existentes 
nos limites territoriais do Império. 

16) No auge da expansão, os romanos controlaram to-
das as terras ao redor do Mar Cáspio, o qual pas-
sou a ser conhecido em Roma como "Mare Nos-
trum". 
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42 – Atualmente, o islamismo é uma das religiões que mais 
crescem em todo o mundo. Estima-se que ele já é pre-
dominante em mais de 50 países africanos e asiáticos 
com altas taxas de natalidade. A respeito desse tema, 
assinale o que for correto. 

 
01) Apesar de parecer monolítico e fechado, o islã 

apresenta várias diferenças culturais de país para 
país. Dessa forma, existem casos de países nos 
quais ele (o islã) impõe uma lei rígida e vincula a 
religião à política e a situações em que se adaptou 
à modernidade permitindo, inclusive, mais liberdade 
para as mulheres. 

02) Jordânia, Turquia e Marrocos são países nos quais 
o islamismo possui grande força política, cultural e 
religiosa. 

04) Os talebans se enquadram no grupo dos reforma-
dores islâmicos. Defensores do diálogo com o Oci-
dente e da convivência pacífica entre muçulmanos 
e cristãos eles têm exercido um importante papel no 
processo de pacificação do Oriente Médio. 

08) No Irã, país predominantemente islâmico, o direito 
feminino tem avançado consideravelmente. Nos 
dias atuais, as mulheres iranianas têm abandonado 
práticas mais tradicionais e têm adotado 
comportamentos ocidentalizados, como é o caso da 
inserção feminina no mercado de trabalho, que tem 
se tornado constante. 

16) Em diversos países ocidentais é cada vez mais co-
mum a convivência entre as culturas cristã e mu-
çulmana. 

 
                
 
 
 
43 – Sobre temas que recentemente ganharam destaque no 

noticiário nacional, assinale o que for correto. 
 

01) Após defender a beatificação imediata de João 
Paulo II, o Papa Bento XVI refluiu e disse que o te-
ma precisa ser melhor debatido no Vaticano. 

02) Após ser denunciado por assédio sexual, o francês 
Dominique Strauss-Kahn se afastou da função de 
diretor do Fundo Monetário Internacional – FMI. 

04) A Petrobrás anunciou oficialmente que não vai mais 
procurar novas reservas petrolíferas na Baía de 
Campos (RJ). Segundo a empresa, não existem in-
dícios de que seja possível encontrar reservas do 
pré-sal nessa área. 

08) Ideli Salvatti, senadora por Santa Catarina, foi esco-
lhida para substituir Antonio Palocci, na função de 
ministra da Casa Civil. 

16) O escritor italiano Antonio Tabucchi cancelou sua 
participação na Feira Literária Internacional de Pa-
raty – FLIP. Sua ausência é um protesto contra a 
decisão da justiça brasileira sobre o caso de Cesare 
Battisti. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 – Sobre o episódio da morte de Osama bin Laden, assina-
le o que for correto. 

 

01) O líder da Al-Qaeda foi morto em território paquis-
tanês. 

02) A Agência Central de Inteligência – CIA não partici-
pou da operação que eliminou Osama bin Laden. 
Toda a ação foi planejada e executada por grupos 
paramilitares ultranacionalistas norte-americanos. 

04) O presidente Barack Obama manifestou a sua con-
trariedade pela morte do líder islâmico. Para ele, os 
Estados Unidos não deveriam ter invadido o Pa-
quistão para executar Osama bin Laden. 

08) "Operação Gerônimo", assim se chamou a ação 
que resultou na morte de Osama bin Laden  . 

16) A morte de Osama bin Laden correspondeu, na 
prática, ao final da rede Al-Qaeda. Sem o seu 
principal líder, os militantes anunciaram o fim do 
grupo e afirmaram que não promoverão novos 
ataques ao Ocidente. 

 
                
 
 
 
45 – A respeito de acontecimentos recentes na política 

brasileira, assinale o que for correto. 
 

01) Paulo Renato Souza, ministro da Educação no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, faleceu 
vítima de ataque cardíaco. 

02) Após se desligar do Democratas, o prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab, fundou o Partido Social 
Democrático – PSD. 

04) Em uma exposição organizada no Senado por 
ordem de seu presidente, José Sarney, o episódio 
do impeachment do ex-presidente Collor ocupou 
lugar de destaque. Segundo Sarney, esse 
acontecimento jamais poderá ser esquecido na 
história política brasileira e, por isso, mereceu 
destaque. 

08) A deputada Jaqueline Roriz, filha de Joaquim Roriz, 
ex-governador de Brasília, atraiu a simpatia da 
opinião pública brasileira ao denunciar o "mensalão 
dos Democratas" no Distrito Federal. 

16) O ex-jogador Romário, atual deputado federal pelo 
Partido Socialista Brasileiro – PSB do Rio de 
Janeiro, aderiu à Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI que investiga Ricardo Teixeira, 
presidente da Confederação Brasileira de Futebol – 
CBF. 

 
                
 
 
 
 


