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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões de 1 a 3. 
 

Os poemas 
 

Os poemas são pássaros que chegam 

Não se sabe de onde e pousam 

No livro que lês. 

Quando fechas o livro, 

Eles alcançam voo como de um alçapão. 

Eles não têm pouso nem porto 

Alimentam-se um instante em cada par de mãos 

e partem. 

E, olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhoso espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 
                                                  (Maria Quintana)  

1ª QUESTÃO 

De acordo com as ideias contidas no texto,  
 

I- o narrador expõe o seu pensamento sobre os 

poemas e faz uma analogia entre o livro e o 

alçapão. 

II- a conquista de saberes só é possível por meio da 

leitura de poemas. 

III- a linguagem do poema é predominantemente 

denotativa, principalmente no verso “Eles alçam 

voo como de um alçapão.” 

IV- a pessoa a quem o autor se refere, lê um livro de 

poemas.  
 

Verifica-se que estão corretas:  
 

(A) I, II e III (D) I e II 

(B) II, III e IV (E) I e IV 

(C) I, II e IV   

2ª QUESTÃO 

Em “Os poemas são pássaros” , a palavra em destaque 

deve ser sintaticamente classificada como:  
 

(A) adjunto adverbial de modo  

(B) objeto direto    

(C) aposto  

(D) predicativo 

(E) sujeito  

3ª QUESTÃO 

No trecho “Eles alçam voo como de um alçapão”, a 

palavra destacada estabelece sentido de:  
 

(A) Causa  

(B) Conformidade  

(C) Finalidade  

(D) Consequência 

(E) Comparação 

4ª QUESTÃO 
 

 

 

 

Considerando os aspectos de concordâncias verbal e 

nominal, analise as seguintes afirmações:  
 

I- Na primeira placa há um erro de concordância 

nominal, devendo, então, ser reescrita da seguinte 

forma: “PROIBIDO ENTRADA DE ANIMAIS”.  

II- Todas as placas apresentadas acima estão de acordo 

com a norma culta, uma vez que só estariam erradas 

caso apresentassem erros ortográficos.  

III- Na terceira placa há um erro de concordância 

verbal, portanto, o correto seria “ALUGAM-SE 

APARTAMENTOS”.  
 

Em relação a essas afirmações, é correto afirmar:  
 

(A) Apenas a I é verdadeira  

(B) Apenas a I e III são verdadeiras  

(C) Apenas a II é verdadeira  

(D) Apenas a I e II são verdadeiras  

(E) Todas as afirmações são verdadeiras  
 

_____________________________________________________________ 
 

Texto para as questões 5 e 6.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Disponível em: http://bichinhosprecisamdelar.blogspot.com.br>.Ace

sso em: 29/10/2016. 

5ª QUESTÃO 
 

O objetivo principal do texto é:  
 

(A) Mostrar que cães e gatos são delinquentes, 

portanto merecem ser abandonados.  
(B) Informar as atitudes de cada bicho a fim de 

localizar os seus respectivos donos.  
(C) Arrecadar donativos para cães e gatos 

abandonados.  
(D) Estimular a adoção de animais abandonados, 

uma vez que eles não são os culpados pelos atos 

cometidos.  
(E) Instruir as pessoas a respeito do comportamento 

de cães e gatos. 

http://bichinhosprecisamdelar.blogspot.com.br/
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6ª QUESTÃO 

Dadas as afirmativas relativas ao texto,  
 

I- Para manter a coesão, o termo “deles” se refere 

ao substantivo “donos”, que está implícito no 

texto da campanha publicitária.   
II- No trecho “é de quem os abandonou”, o 

pronome em destaque é um recurso de coesão 

que retoma o termo - “cães e gatos” - 

apresentado pelas imagens.  
III- As palavras “alérgica”, “sofá” e “país” são 

respectivamente classificadas pela mesma regra 

de acentuação gráfica 
IV- A exemplificação do comportamento de cada 

bicho é uma estratégia argumentativa que 

justifica os motivos pelos quais os animais se 

tornaram vítimas do abandono.  
V- A campanha publicitária além de incentivar a 

adoção também denuncia a injustiça do 

abandono dos bichos, uma vez que eles não têm 

culpa pelos seus comportamentos.   
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 

(A) I e II 

(B) II, IV e V 

(C) II, III, IV e V  

(D) II, III e V  

(E) Todas as alternativas  

 
Texto para as questões de 7 a 8 

 
População canina no Brasil  
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

responsável pela realização de censos e pesquisas, 

apresentou, em 2013, uma pesquisa sobre saúde que 

trouxe resultados interessantes sobre cães domiciliados 

no Brasil.  

Eles somam 52 milhões no levantamento feito no país. 

Com esse número, nós somos o segundo colocado no 

ranking mundial dos países com maior população 

canina. O primeiro lugar ficou com os Estados Unidos 

(72,4 milhões de cães) e o terceiro com a China (27,7  

milhões de cães).  

Um dos objetivos da pesquisa é este: saber quantos cães 

são alimentados adequadamente. Há aqueles que só 

comem ração, mas a pesquisa aponta também que uma 

grande parcela deles (40%) não come esse tipo de 

alimento, sendo alimentada com sobras de comida. Isso 

não é, nem de longe, saudável para nossa população 

canina.  

Realmente os cães são muito numerosos em nosso país. 

Não há dúvidas de que esses animais são tratados como 

filhos: além de ter acesso a vacinas e medicamentos, 

eles tomam banho em pet shops, preservando a higiene, 

têm roupas próprias, brinquedos e aquilo tudo que pode 

ser útil ou inútil para o dia a dia deles.  
 

Fontes: dados do IBGE e de artigo publicado na revista sãopaulo, da 

Folha de S. Paulo, 20 jan.2015. 

7ª QUESTÃO 

De acordo com o texto, é correto afirmar que:  
 

(A) Um dos objetivos da pesquisa é saber a 

estimativa de vida da população canina.  

(B) O Brasil aparece como segundo colocado no 

ranking mundial, apresentando uma população 

de 52 milhões de cães.  

(C) Vacinas, medicamentos, banho, roupas próprias 

e brinquedos são coisas essenciais para qualquer 

população canina. 

(D) A maioria dos cães só come alimentos saudáveis 

como, por exemplo, ração.  

(E) Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no 

ranking mundial com uma população canina de 

27,7 milhões.  

8ª QUESTÃO 

Considerando os aspectos da linguagem formal, 

assinale a alternativa em que a reescrita da frase está 

incorreta.  
 

(A) Há aqueles que só comem ração. 

Existe aqueles que só comem ração.  
(B) Eles têm roupas próprias e brinquedos. 

Ele tem roupas próprias e brinquedos  
(C) Além de ter acesso a vacinas. 

Além de ter acesso às vacinas.  
(D) A maioria dos cães só come alimentos saudáveis.  

A maioria dos cães só comem alimentos saudáveis. 
(E) Realmente os cães são muito numerosos em nosso 

país.  

Realmente os cães são bastante numerosos em 

nosso país.  

9ª QUESTÃO 

No trecho “(...) além de ter acesso a vacinas e 

medicamentos, eles tomam banho em pet shops, 

preservando a higiene (...)” , a oração destacada estabelece 

entre as orações uma ideia de:  
 

(A) Concessão  

(B) Adição  

(C) Contraste  

(D) Causa  

(E) Finalidade  
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10ª QUESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A tirinha de Armandinho, personagem do cartunista 

Alexandre Beck, apresenta ambiguidade provocada 

pelo termo:  
 

(A) também  

(B) pôr do sol  

(C) vendo 

(D) à venda 

(E) quanto 

11ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa em que o uso da crase é 

empregado pela mesma justificativa do trecho 

destacado “Não está à venda”.  
 

(A) Saiu à toa.  

(B) Isso é prejudicial à saúde.  

(C) Fui à cidade maravilhosa.  

(D) Prefiro isto àquilo. 
(E) Referiu-se à própria pessoa.  

12ª QUESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Disponível em: http://www.sugestaodeatividades.blogspot.com.Acesso em: 

23/10/2016. 
 

Na tirinha, respeitando-se as convenções da norma 

culta, a colocação do pronome oblíquo “me” está:  
 

(A) Correta nas três ocorrências, pois usa-se ênclise 

diante de verbos no imperativo afirmativo.  
(B) Correta apenas no primeiro quadrinho, porque 

não se deve usar pronome oblíquo átono no início 

da frase.  
(C) Errada nas três ocorrências, uma vez que diante 

de verbos no imperativo afirmativo usa-se 

mesóclise.  
(D) Errada apenas na última ocorrência, pois a escrita 

correta deveria ser “Nunca me deixe”.  
(E) Correta apenas na última fala, pois a presença do 

advérbio “nunca” atrai o pronome oblíquo.  

 

 

Texto para as questões de 13 a 15.  

Urubus e sabiás 
                                                       Rubem Alves 

"Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que 

os bichos falavam... Os urubus, aves por natureza 

becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram 

que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se 

tornar grandes cantores. E para isso fundaram escolas e 

importaram professores, gargarejaram dó-ré-mi-fá, 

mandaram imprimir diplomas, e fizeram competições 

entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes 

e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim 

que eles organizaram concursos e se deram nomes 

pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em 

início de carreira, era se tornar um respeitável urubu 

titular, a quem todos chamam de Vossa Excelência. 

Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da 

hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi 

invadida por bandos de pintassilgos tagarelas, que 

brincavam com os canários e faziam serenatas para os 

sabiás... Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor 

encrespou a testa, e eles convocaram pintassilgos, 

sabiás e canários para um inquérito. 
 

— Onde estão os documentos dos seus concursos? E as 

pobres aves se olharam perplexas, porque nunca 

haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não 

haviam passado por escolas de canto, porque o canto 

nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma 

para provar que sabiam cantar, mas cantavam 

simplesmente... 
 

— Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação 

devida é um desrespeito à ordem. 

E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os 

passarinhos que cantavam sem alvarás... 

 
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se houve 

canto de sabiá." 

(O texto acima foi extraído do livro "Estórias de quem 

gosta de ensinar — O fim dos Vestibulares", editora 

Ars Poetica — São Paulo, 1995, pág. 81)  

13ª QUESTÃO 

Marque a alternativa correta de acordo com o que se 

afirma sobre cada trecho destacado do texto: 
 

(A) “... E para isso fundaram escolas...” – a palavra 

isso se refere a um termo anteriormente citado, 

evitando repetições. 
(B) “... mas cantavam simplesmente...” – a palavra 

mas inicia uma frase de ideia somatória ao que 

anteriormente foi falado. 
(C) “... para ver quais deles seriam os mais 

importantes...” – a palavra deles se refere à 

palavra diplomas, citada anteriormente. 
  

http://www.sugestaodeatividades.blogspot.com.acesso/
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(D) “... permissão para mandar nos outros...” – a 

palavra outros se refere ao próximo, ao 

semelhante, um olhar fraterno sobre as demais 

pessoas. 
(E) “... porque o canto nascera com elas...” – a 

palavra elas faz referência às crianças, aos 

filhotes de urubu da comunidade. 

14ª QUESTÃO 

A respeito das palavras grifadas no texto, pode-se 

afirmar que: 
 

(A) São todas substantivos, pois nomeiam seres. 
(B) São pronomes adjetivos, que acompanham 

substantivos para os qualificar. 
(C) São pronomes substantivos, que substituem 

substantivos. 
(D) São adjetivos, que servem para qualificar, 

particularizar os substantivos. 
(E) São verbos, que indicam ações dos personagens. 

15ª QUESTÃO 

Marque a alternativa em que a vírgula não está 

empregada pelo mesmo motivo que o da frase a seguir: 

“Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem 

grandes dotes para o canto...” 
 

(A) A poesia, dizia ele, é um canto que vem da alma. 

(B) Marisa, minha melhor amiga, virá no fim do 

ano. 

(C) Precisamos ir às compras, eficiente remédio 

contra a tristeza. 

(D) A água, riqueza natural da humanidade, está 

sendo privatizada. 

(E) Todos diziam que as nuvens, enormes massas de 

ar, eram flocos de algodão. 

 

MATEMÁTICA 
 

16ª QUESTÃO 

Quatro amigos, Lucas, Pedro, Henrique e Thiago 

resolveram abrir uma fábrica de camisas na cidade em que 

moram. Lucas investiu na abertura da fábrica R$ 4.000,00, 

Pedro R$ 8.000,00, Henrique R$ 5.000,00  e Thiago R$ 

3.000,00. No final de seis meses foi apurado um lucro de 

R$ 6.400,00. Em casos assim, o lucro deve ser repartido de 

forma proporcional à quantia que cada um investiu. Dessa 

forma é correto afirmar que:  
 

(A) Lucas e Pedro, juntos receberão R# 4.800,00. 
(B) Pedro, Henrique e Thiago, juntos receberão o dobro 

de Lucas. 
(C) Cada um dos quatro amigos receberá metade do 

que investiu. 
(D) Lucas, Pedro, Henrique e Thiago receberão, 

respectivamente, R$ 1280,00, R$ 2.560,00, Lucas, 

Pedro, Henrique e Thiago receberão 

respectivamente  R$ 1.600,00  e R$ 960,00. 

(E) Cada amigo receberá 1/3 do que investiu. 

17ª QUESTÃO 

Marcos recebeu de herança de seu pai um terreno para 

quando casar construir sua residência. O pai de Marcos 

deixou escrito no testamento que a casa deveria ser 

construída de tal forma que sobrasse  da área do 

terreno para que fosse dividida para seus demais filhos. 

Ao receber o terreno triangular , em que   

 Marcos demarcou uma área quadrada de lado 

 para a construção de sua residência, de acordo com 

o desenho, no qual  é o lado do quadrado. 

 

 

 

 

 

 

Nessas condições, a área definida por Marcos atingiria 

exatamente o limite determinado pela condição do 

testamento se ele: 
 

(A) Ampliasse a medida do lado do quadrado em  

(B) Triplicasse a área do quadrado. 

(C) Ampliasse em 5%
 
à área do quadrado demarcado 

por ele. 

(D) Ampliasse a medida do lado do quadrado em . 

(E) Ampliasse a área do quadrado em 4%. 

18ª QUESTÃO 

Uma fábrica de sandálias vende 9.000 pares por dia a um 

preço de RS 5,00 cada sandália. João, o proprietário da 

fábrica percebeu que, para cada 1 centavos de desconto 

por par, eram vendidos 100 pares a mais por dia. Por 

exemplo, no dia em que o preço do par foi R$ 4,98  foram 

vendidos 9.200 pares. Considerando x o valor, em 

centavos, do desconto dado em cada par, e V o valor 

arrecadado por dia com a venda dos pares, então a 

expressão que relaciona Va x é: 
 

(A) 9.000 + 410x + x
2 

(B) 9.00 + 410x – x
2 

(C) 45.000 + 410x – x
2 

(D) 45.00 – 410x + x
2 

(E) 45.00 + 410 + x
2 

19ª QUESTÃO 

Considere o número inteiro e positivo G3H em que G e H 

representam os algarismos das centenas e das unidades, 

respectivamente. Sabendo que G3H multiplicado por 25 é 

igual a 10.950, temos então que  é 
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(A) 5
 

(D) 15 

(B) 16
 

(E) 3 

(C) 12
 

  

20ª QUESTÃO 

O triângulo  da figura abaixo tem área igual a 

 O lado  está dividido em cinco partes iguais 

pelos pontos  e  e o lado  está dividido em 

quatro partes iguais pelos pontos  e  Nessas 

condições, a área do triângulo  é igual a:  

 

 

 

 

 

 

(A) 6cm
2 (D) 8cm

2
 

(B) 4mc
2 (E) 15cm

2
 

(C) 12cm
2   

21ª QUESTÃO 

O valor cobrado na corrida de um táxi é a soma de um 

número fixo chamado de bandeirada e o valor a ser pago 

por cada quilômetro rodado. Sabendo-se que em uma 

determinada cidade a bandeirada do táxi é de R$ 3,40 e o 

valor cobrado por cada quilômetro rodado é de R$ 2,30. 

Qual das expressões abaixo representa a relação entre o 

valor a ser pago (y) e a quantidade de quilômetros rodados 

(x)? 
 

(A) y = 3,40x + 2,30
 

(B) y = 3x + 2
 

(C) y = 2,30x + 3,40 
 

(D) y = 2,30x + 3
 

(E) y = 3x + 2,30
 

22ª QUESTÃO 

Dona Júlia é uma costureira muito conhecida no bairro 

onde mora. Certo dia, uma de suas clientes encomendou a 

ela uma saia com as medidas indicadas na figura abaixo. 

Para a produção da saia, a cliente levou um tercido em 

formato retangular com 1m de largura e 2m de 

comprimento. Nessas condições, qual a área do tecido que 

não será utilizado? 

 

 

 
 
 
                

 

 

 
 

(A) 10000cm
2
 

(B) 5000cm
2
 

(C) 1500cm
2
 

(D) 8.000cm
2
 

(E) 7000cm
2
 

23ª QUESTÃO 

Em uma eleição para prefeito de um município com 7.565 

habitantes, o candidato A obteve um total de 2.643 votos, 

o candidato B obteve 1.909 e o candidato C 1.864 votos. 

Sabendo que  dos demais eleitores votaram em branco, é 

correto afirmar que: 
 

(A) A soma dos eleitores que votaram nulo ou não 

foram votar é de aproximadamente 919. 

(B) Os eleitores que não foram votar totalizam  do 

total de eleitores da cidade. 

(C) A soma dos eleitores que votaram nulo ou que 

não foram votar é igual a 900. 

(D) Apenas 6.416 eleitores votaram. 

(E) Todos os eleitores votaram. 

24ª QUESTÃO 

Uma das frases mais famosas do matemático alemão 

Leopold Kronecker (1823-1891) é "Deus criou os inteiros; 

todo o resto é obra do Homem". Apesar de muitos não 

concordarem com esta frase, todos devem concordar que:  
 

(A) Todo número inteiro é um número natural. 
(B) A soma de dois números inteiros é sempre um 

número negativo. 
(C) Todo número racional pode ser escrito como uma 

razão de dois números inteiros. 
(D) O quociente de dois números inteiros é um 

número inteiro. 
(E) O conjunto dos números irracionais está contido 

no conjunto dos números inteiros. 

25ª QUESTÃO 

Dividindo –10x
2
 + 11x

2
 + 90  por –2x + 5 obtemos um 

quociente Q1.  E dividindo 28x
3
 –47x

2
 + 19x – 5  por 7x

2
 

– 3x + 1  encontramos um quociente Q2. O valor de x para 

que se tenha Q1 = Q2  é: 
 

(A)   10 (D) 13 

(B)  11 (E) 14 

(C)  12   

26ª QUESTÃO 

Sejam C1 e C2 circunferências tangentes internamente, de 

raio r e R, respectivamente. A distância entre os centros de 

C1 e C2 é de 4cm. Se a soma R + r = 10cm, então os 

valores de R e r são, respectivamente: 
 

(A)   8 e 3 (D) 3 e 2 

(B)  7 e 3 (E) 5 e 3 

(C)  10 e 4   
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27ª QUESTÃO 

Durante uma aula no IF Sertão, os alunos perguntaram à 

professora qual é a sua idade. A professora respondeu: 

“Minha idade pode ser escrita como potência de base 2.” 

(Um número é uma potência de base 2 quando pode ser 

escrito como 2
n
, onde n é um número inteiro.) Sabendo 

que o filho da professora tem 13 anos e o pai dela 65 anos, 

qual é a idade da professora? 
 

(A)   16 anos (D) 32 anos 

(B)  24 anos (E) 64 anos 

(C)  31 anos   
 

28ª QUESTÃO 

Desenhando dois segmentos não congruentes, AB e CD 

perpendiculares entre si, que se cruzam nos respectivos 

pontos médios. Se unirmos com linha reta os vértices A, 

B, C e D obtemos: 
 

(A) Um losango 

(B) Um trapézio 

(C) Um quadrado 

(D) Um retângulo 

(E) Um triângulo retângulo 

29ª QUESTÃO 

Dois ângulos são complementares. Um deles é o 

suplemento do triplo do outro. Podemos afirmar que as 

medidas desses ângulos são: 
 

(A) 45° e 45° (D)  120° e 40° 
(B) 30° e 60° (E)  70° e 110° 
(C) 32° e 64°  

30ª QUESTÃO 

Renato e Marcelo possuem tabletes de chocolate de forma, 

respectivamente, quadrada e retangular. O tablete de 

Renato tem 8 cm de perímetro e o tablete de Marcelo tem 

base igual ao dobro da altura e perímetro igual a 8 cm. 

Sabendo que os tabletes possuem a mesma espessura, 

podemos afirmar que: 
 

(A) 
Renato terá vantagem se trocar o tablete com 

Marcelo. 

(B) Marcelo terá vantagem se trocar o tablete com 

Renato. 

(C) Os dois tabletes têm a mesma quantidade de 

chocolate. 

(D) O tablete de Renato tem a metade da quantidade de 

chocolate que o tablete de Marcelo. 

(E) O tablete de Marcelo tem a metade da quantidade 

de chocolate que o tablete de Renato. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

31ª QUESTÃO 

Analise os textos abaixo: 

I- “É sabido que a insuficiência e a precariedade de 

saneamento básico, associados à baixa renda, têm 

reflexos nas condições gerais de saúde da população 

e, principalmente, nas crianças menores de 1 ano”. 

II- “Pobreza e carências sociais são processos 

cumulativos e as áreas que concentram maiores 

contingentes de estratos de baixa renda são as que 

apresentam também maiores demandas por 

infraestrutura e equipamentos sociais”. 

Os textos I e II abordam uma realidade: 

(A) Cada vez mais presente em grandes aglomerados 

urbanos, mas ainda desconhecida nas pequenas e 

médias cidades latino-americanas; 
(B) Comum às metrópoles do mundo emergente que 

ainda não se equipararam o suficiente para vencer 

os problemas e os desafios gerados pela 

superpopulação; 
(C) Antes exclusiva dos então denominados “terceiro 

mundo” e que hoje, rapidamente, se amplia para as 

metrópoles dos países desenvolvidos; 
(D) Comum às periferias urbanas dos países africanos e 

latino-americanos, que ainda não iniciaram o 

processo de industrialização; 
(E) Que tende a desaparecer gradativamente à medida 

que os Estados passam a adotar políticas 

socioeconômicas neoliberais.  

 
32ª QUESTÃO 

Nos tempos atuais NÃO existem vulcões ativos no Brasil, 

apesar de terem existido em épocas geológicas pretéritas. 

Observe as afirmações a seguir, assinalando a alternativa 

que indica corretamente a maior área territorial brasileira, 

onde se encontram evidencias de vulcanismo. 
 

(A) Domínio das Caatingas com relevos aplainados e 

solos rasos e pedregosos. 

(B) Zona da Mata e seus ambientes litorâneos onde 

registram-se constantes tremores de terra. 

(C) Planalto Meridional com derrames basálticos e 

presença de solos denominados de Terras Roxas. 

(D) Domínio do Cerrado com relevos aplainados e 

solos arenosos chamados de Latossolos.  

(E) Região do Pantanal e sua intensa planície com 

solos arenosos.  

33ª QUESTÃO 

Observe as afirmativas a seguir: 
 

I- Pelo sistema de fusos horários, o globo terrestre foi 

dividido em 24 horas, cada uma equivalendo a 15º 

no sentido das longitudes. 

II- O Equador é o círculo máximo que marca o início 

da contagem das horas. 
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III- O Brasil possui 4 fusos horários, todos situados ao 

oeste de Greennwich. 

IV- Um avião, ao cruzar a Linha Internacional (da data), 

no sentido oeste-leste, retrocede 1 (um) dia no 

calendário. 

Estão corretas apenas as alternativas: 

(A) II, IV e V. 

(B) I, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) I, II e IV. 

(E) III, IV e V. 

HISTÓRIA 

34ª QUESTÃO 

A cidadania é um conceito que vem mudando ao longo do 

tempo. Analise as alternativas que segue e assinale a 

incorreta: 

(A) A cidadania na Grécia antiga era restrita aos 

homens, que representavam menos de 10% da 

população. 

(B) Durante a revolução francesa, a declaração de 

direitos do homem e do cidadão, amplia os direitos 

para todos, independentemente de cor, raça, sexo ou 

nacionalidade. 

(C) No Brasil, a cidadania está garantida pela 

constituição federal para os que aqui nasceram ou 

para os estrangeiros naturalizados. 

(D) O exercício da cidadania consiste na plena 

articulação entre direitos e deveres de um indivíduo. 

(E) Durante os governos ditatoriais no Brasil, houve o 

cerceamento de direitos individuais dos cidadãos. 

35ª QUESTÃO 

Leias as afirmações abaixo sobre situação do Brasil 

durante os primeiros anos do século XX: 
 

1- Getúlio Vargas assume o governo do Brasil em 

1930, no seu projeto de implantação das leis 

trabalhistas deixa de fora o trabalhador rural. 

2- Durante os primeiros anos do século XX no Brasil 

as oligarquias de São Paulo e Minas se reversavam 

no poder, ficando o período conhecido como 

república do café-com-leite.  

3- Durante a república velha, a falta de justiça pode ser 

representada pela figura de Lampião. Os cangaceiros 

são conhecidos por fazer justiça com as próprias 

mãos. 
 

Estão corretas: 
 

(A) Apenas a afirmação 1 e 3. 

(B) Apenas a afirmação 1 e 2. 

(C) Apenas a firmação 2 e 3. 

(D) Nenhuma afirmativa está correta. 

(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

  

36ª QUESTÃO 

Sobre os movimentos de contracultura no Brasil durante a 

ditadura militar assinale a alternativa correta: 
 

(A) Durante a ditadura militar os artistas puderam 

produzir livremente sem nenhum tipo de censura. 

(B) As novelas foram o maior veículo de propaganda 

contra a ditadura tendo em vista haver televisão em 

todas as casas durante os anos 60 e 70. 

(C) As músicas de Chico Buarque e Geraldo Vandré 

eram tocadas nas emissoras de rádio de todo o país, 

estando sempre nas listas das mais pedidas. 

(D) Apesar da censura, os artistas nos anos 60 e 70 

conseguiram lançar músicas com caráter de 

contestação social. 

(E) Nunca houve no Brasil produção cinematográfica, 

por isso essa linguagem não foi utilizada nos anos da 

ditadura militar. 

CIÊNCIAS 

37ª QUESTÃO 

O solo é um recurso natural renovável que é responsável 

por abrigar as espécies vegetais e animais. Apesar da 

extrema importância que o solo desempenha, o seu uso 

realizado de forma inadequada facilita o aparecimento de 

vários problemas que podem levar ao seu esgotamento. 

Dentre as alternativas abaixo, qual não está relacionada à 

degradação do solo: 
 

(A) Lixiviação. 

(B) Eutrofização. 

(C) Erosão. 

(D) Desertificação. 

(E) Salinização. 

38ª QUESTÃO 

Os lixões são áreas dentro ou próximas às cidades, que 

estão a todo momento recebendo o lixo produzido nas 

cidades. Com relação aos lixões, assinale a característica 

que NÃO está relacionada com eles. 
 

(A) produz o chorume. 

(B) prejudica a saúde humana. 

(C) poluem lençóis freáticos. 

(D) são mais bem elaborados que os aterros sanitários. 

(E) atraem animais que podem transmitir doenças aos 

seres humanos. 

39ª QUESTÃO 

 No ciclo da água, o sol atua como fonte de calor necessária 

para a água passar do estado líquido para o gasoso. Qual o 

processo do ciclo da água está sendo relatado? 
 

(A) Condensação. 

(B) Precipitação. 

(C) Transpiração. 

(D) Evaporação. 

(E) Ebulição. 
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40ª QUESTÃO 

A retirada das matas ciliares favorece o acúmulo de 

grande quantidade de areia num rio ou curso d’água, 

impedindo o seu fluxo. O acúmulo de areia vai tornando o 

corpo de água menos profundo, diminuindo a vazão de 

água, podendo até fazer com que ele desapareça. Esse 

problema ambiental é conhecido como: 
 

(A) erosão 

(B) queimadas 

(C) desmatamento 

(D) assoreamento 

(E) voçoroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


