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ENSINO MÉDIO REGULAR E  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 

  CÓDIGOS: 

101 – TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
102 – TÉCNICO EM QUÍMICA 

103 – TÉCNICO EM FARMÁCIA 
104 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
105 – ENSINO MÉDIO REGULAR 

  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 

Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 

- Este caderno de prova contém 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas, abrangendo os conteúdos de :  Língua Portuguesa (10 

questões); Matemática (10 questões), Ciências (06 questões), Geografia (07 questões), História 

(07 questões) .  

- Use como rascunho o Cartão de Respostas reproduzido no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao curso pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 

tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, beep, 

pagers, entre outros). 

- Ao receber o cartão de respostas, proceda da seguinte maneira: termine a sua prova objetiva e 

transfira as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D) 

 

02) A) B) C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos do cartão de respostas. Não 

utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

- Na prova objetiva, assinale somente uma alternativa em cada questão. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, na prova 

objetiva, MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA. 

- O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide bem dele, ELE É A SUA 

PROVA. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado. 

- O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS), já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento e à assinatura do Cartão de Respostas, à transcrição das respostas do Caderno de 

Questões da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas. 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 

    

    



 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – F U N E C 

2 
PROCESSO SELETIVO DE  ESTUDANTES - EDITAL n

o
 01/2013 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões a seguir. 

TEXTO I 
Fature com as redes sociais 

Larissa Veloso 

Os números não deixam dúvidas. Redes sociais como Twitter, Facebook e Orkut 

caíram no gosto dos 56 milhões de brasileiros que acessam a internet: 87% deles 

têm perfis em sites como esses, de acordo com pesquisa divulgada pelo Ibope em 

junho. Enquanto 83% dos navegantes alegam que a principal razão para acessar as 

redes é a proximidade com os amigos, há aqueles que descobriram um novo filão 

para ganhar a vida. Assim como algumas das maiores corporações do mundo, 

empresas iniciantes e profissionais liberais perceberam que é possível fazer negócios 

de peso nesse universo – da venda de roupas ou artesanato à prestação dos mais 

diversos serviços. “É um mundo novo. Os pequenos empresários estão conseguindo 

ter o mesmo sucesso que as grandes marcas. Isso porque quem manda nesse jogo é 

o conteúdo”, afirma Gil Giardelli, consultor de redes sociais da empresa Gaia 

Creative.  

Neste caso, criar páginas, mensagens e perfis capazes de atrair potenciais 

compradores é, de fato, a alma do negócio. Quem lê os pequenos textos do Twitter, 

limitados a até 140 caracteres, só clica em um link se julgar que este o levará a uma 

página interessante. O mesmo acontece com os vídeos postados no YouTube, as 

fotos publicadas no Flickr e as músicas no MySpace, portal que concentra artistas. 

Assim, a primeira regra a ser considerada por quem quer faturar nas redes é: não 

adianta entrar em todas as comunidades e ter milhares de amigos se você não tem 

nada interessante para dizer ou vender. (...) 

 

Uma das bênçãos oferecidas pelas redes sociais é a possibilidade de trabalhar e 

monitorar o movimento em qualquer lugar. A consultora de mídias sociais Raquel 

Camargo, que atualmente trabalha em uma tese de mestrado sobre o Twitter, lembra 

que foi possível atender seus clientes mesmo durante uma viagem de férias. Ela 

ainda diz que um quartinho basta para que sua empresa funcione. Mas a solução 

esconde um desafio. “Preciso ter um comprometimento muito forte para não cair na 

cama ou ligar a tevê. Minha mãe brinca comigo e diz que eu fico o dia inteiro no 

Orkut. Mas tenho de trabalhar duro e estudo para conhecer a fundo meu campo de 

atuação. Não dá para bobear”, afirma. A mineira, que começou a escrever em blogs 

há dez anos, tem faturado alto com o período eleitoral. “Graças à popularidade do 

Twitter, vários candidatos querem criar seu perfil e me procuram para saber como 

usar essa ferramenta”, conta. Com o trabalho, veio o lucro. “Nos últimos três meses, 

ganhei mais do que durante todo o ano passado”, comemora.(...) 
 
( Disponivel em: http://www.istoe.com.br/reportagens/103790_FATURE+COM+AS+REDES+SOCIAIS. Acesso: em 5 dez. 2012.) 
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01) Quanto  ao  tipo textual do texto I, pode-se afirmar que :  

 
A) É narrativo, porque apresenta histórias de sucesso de pessoas que 

empreenderam usando a internet; 

B) É dissertativo, pois apresenta e discute ideias referentes ao tema;  

C) É descritivo, porque analisa o quadro do setor atual nessa área; 

D) Pode ser classificado como narrativo e dissertativo, predominando o 

dissertativo por haver defesa de ideias.  

 

02) No primeiro parágrafo, a autora utilizou alguns dados numéricos, que estão 

listados abaixo: 

 

 Redes sociais como Twitter, Facebook e Orkut caíram no gosto dos 56 milhões 

de brasileiros (...) 

 

 87% deles têm perfis em sites como esses (...) 
 

 Enquanto 83% dos navegantes alegam que a principal razão para acessar (...) 
 

 
Esses dados foram usados com o objetivo de : 

 
 

A) Mostrar ao leitor como é importante o acesso à internet e a inclusão digital; 
 

B)  Confirmar a ideia de que o acesso à internet no mundo tem crescido muito; 
 

C) Demonstrar que o acesso à internet tem como principal função a realização de 
negócios;  

 
D) Confirmar a ideia de que o ambiente virtual é muito usado  e não apenas para 

diversão; 
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03)  Analise as afirmativas abaixo sobre o texto I. 
 
 
I – Segundo dados do Ibope, a maior parte das pessoas que utilizam a internet fazem 
isso por motivos profissionais. 
 
II – A autora citou o Twitter,o Youtube, o Flickr e o MySpace como exemplos  de 
espaços virtuais acessados pelos usuários da internet. 
 
III – A  realização de negócios na rede limita-se a grandes empresas, que podem 
investir  na rede. 
 
São CORRETAS: 
 

A) I, II e III; 

B) I e III; 

C) II apenas; 

D) III apenas. 

 

04) Considerando a experiência de Raquel Camargo com o trabalho na rede, pode-se 

afirmar que: 

 
A) O trabalho desenvolvido por ela sempre foi muito lucrativo; 

B) O período eleitoral possibilitou ganhos ainda maiores com o trabalho na rede; 

C) O fato de só trabalhar  em épocas de eleições torna o trabalho inviável.  

D) O trabalho de Raquel Camargo teve inicio com a publicação de diários no 

ambiente virtual. 

 

TEXTO II 

 

Leia o texto a seguir.  
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AMOR É FOGO QUE ARDE SEM SE VER 

 

Luis Vaz de Camões 

 

Amor é fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente, 

é dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 

é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence, o vencedor; 

é ter com quem nos mata, lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

nos corações humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?   

 

(Disponível em: http://www.suapesquisa.com/biografias/amor_e_fogo.htm. Acesso em: 9 dez.2012.) 

 

 

05) O texto II é um poema que faz parte dos clássicos da literatura mundial. Esse 

texto literário objetiva, principalmente: 

 
A) Apresentar e defender uma ideia sobre o amor; 

B) Enfatizar e defender os aspectos positivos do amor; 

C) Expressar a opinião do autor em relação ao comportamento amoroso das 

mulheres; 

D) Expressar os sentimentos do autor em relação a uma situação amorosa. 
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06) No poema, há o predomínio da figura de linguagem denominada  

 
A) Pleonasmo; 

B) Eufemismo; 

C) Antítese; 

D) Metonímia. 

 

07) Marcos, após concluir seu curso de Análises Clínicas, foi contratado para 

trabalhar em um laboratório, e, com frequência, tem que redigir relatórios sobre a 

sua rotina de trabalho.  

 Certo dia, recebeu o relatório que havia feito com o seguinte bilhete, que foi 

escrito pelo seu gerente. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As palavras retificação e ratificação, usadas no bilhete, são casos de palavras : 

 
A) Parônimas; 

B) Antônimas; 

C) Homônimas; 

D) Sinônimas.  

 

08)  Após a Reforma Ortográfica de 2009, várias mudanças ocorreram em relação à 

utilização do hífen. Considerando as novas regras ortográficas, estão escritas 

corretamente as palavras:  

Marcos, 

Reveja os dados que constam do 2◦ e do 3◦  
parágrafos do  Relatório 09/12, pois eles não estão de 

acordo com a tabela que foi enviada para a equipe.    
Após a retificação das informações, envie-o 

novamente para que eu possa fazer a ratificação da 
entrega do relatório pelo seu setor.   

 
Carlos Alberto Soares / Gerente de processos 
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A) Auto-ajuda e arqui-inimigo; 

B) Mini-saia e autoajuda; 

C) Minissaia e microondas; 

D) Autoescola e micro-ondas; 

 

09)  Analise as alternativas a seguir e marque a que não apresenta a concordância 

verbal de acordo com a norma culta do português.  

 

A) A maioria dos estudantes gosta de estudar durante a noite; 

 

B) Nenhum livro poderá ser retirado da biblioteca sem a carteira de identificação;  

 

C) Os técnicos, gerentes e diretores participarão de um seminário, que acontecerá 

de 15 a 20 de dezembro.  

 

D) Durante todo o mês de janeiro, o material usado para o trabalho de análise 

poderão ser retirados diretamente no setor B.   

 

TEXTO III  

Analise a charge a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Disponivel em: http://www.google.com.br/imgres?q=charge+sobre+uso+de+redes+sociais) 
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10) O texto III é uma charge e em relação a ele pode-se afirmar que: 

 
A) A linguagem verbal e a não verbal são importantes para que o leitor entenda a 

mensagem desse texto; 

B) Apenas as informações da linguagem verbal  são suficientes  para que o leitor 

entenda esse texto; 

C) A linguagem verbal é sempre mais importante do que a linguagem não verbal, 

como no caso dessa charge;  

D) No caso dessa charge, a linguagem não verbal tem menos importância, porque 

o texto verbal é mais chamativo.  

 
 

MATEMÁTICA 
 
11)  Se a e b são raízes da equação 2x2 – 6x – 20 = 0, pode-se afirmar que 

 é igual a: 

 

A) 50; 

B) 2; 

C) – 50; 

D) – 2 . 

 

12) Laura aplicou R$ 22.500,00, durante 3 anos, a uma taxa de juro simples de 0,5% 

a.m. O montante produzido no final desse período é igual a: 

 

A) R$ 42.750,00; 

B) R$ 40.500,00; 

C) R$ 67.500,00; 

D) R$ 50.000,00. 
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13) Um veículo bicombustível foi abastecido com 80 litros de uma mistura de álcool e 

gasolina. A quantidade de álcool no tanque foi o triplo da quantidade de gasolina 

mais 4 litros. Assim sendo, a quantidade de gasolina colocada no tanque foi de:  

A) 42 litros; 

B) 26,6 litros; 

C)  20 litros; 

D) 19 litros. 

 
14) Para colher toda a produção de laranja de sua fazenda, José contratou 10 

pessoas, para trabalharem 6 horas por dia durante 15 dias. Se José contratasse 

20 pessoas para trabalhar 5 horas por dia no mesmo ritmo, quantos dias seriam 

necessários para colher toda a produção? 

A) 9 ; 

B) 16 ; 

C) 10 ; 

D) 11. 

 

 
15)  O recipiente abaixo está cheio de água. 
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A quantidade de copos de 300 ml que podemos encher com o conteúdo desse 

recipiente é: (Considere  = 3.). 

A) 10 ; 

B) 18;  

C) 72; 

D) 12. 

 
 
16)  A tabela abaixo mostra os valores aproximados relativos à divisão do território 

nacional quanto à ocupação. 

 

Ocupação do território nacional 
 
 

Ocupação Área (milhões de hectares) 

Produção de alimentos 282 

Ainda pode ser ocupada para produção 
de alimentos 

106 

Outras ocupações (rios, cidades, 
reservas legais, entre outras). 

463 

 
(Fonte: SECCO, Alexandre. O tamanho do Brasil que põe a mesa. Veja. São Paulo: Abril, ano 37, n. 9, 3 mar. 2004. p. 79-

83.) 
 
 

A porcentagem aproximada do território nacional que representa a área que é 

utilizada para produção de alimentos é: 

A) 32,6% 

B) 70% 

C) 33,14% 

D) 12,5% 

 
 
 
17)  O gráfico a seguir mostra a taxa de desmatamento anual da Amazônia Legal 

brasileira.  
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 De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que: 
 

A) Em 2003, ocorreu o maior desmatamento da Amazônia; 

B) Embora em 2004 tenha ocorrido uma alta taxa de desmatamento, nota-se uma 

diminuição nessa taxa desde então; 

C) Em 1991, tivemos a menor taxa de desmatamento da Amazônia; 

D) Entre 1998 e 2003, o desmatamento da Amazônia foi constante. 

 

18)  Isabela arremessa um dado para cima. A probabilidade de a face contendo o 

número 6 cair voltada para cima é de: 

A) 5 em 6 ; 

B) 3 em 6 ; 

C) 2 em 6 ; 

D) 1 em 6 . 
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19) Na figura abaixo, o valor de x é igual a: 
 
 
 

 
 
 

A) 10 ; 

B) 16; 

C)  9; 

D) 14. 

 

20)  Dados os conjuntos A = 1, 2, 3, 4, 6, B = 3, 5, 7 e C = 1, 4, 6, 8, 9, Janaína 

construiu o conjunto X = 1, 4, 6. O conjunto X é dado por: 

A) A  C 

B) A – C 

C) A  C 

D) (A  C)  B 
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CIÊNCIAS 

21)  A Lua – nosso satélite natural – apresenta fases, um dos fenômenos físicos com 

o qual primeiro tomamos contato. Já na primeira infância, nossos pais apontam 

para a lua cheia, ressaltando a exuberância de sua beleza. 

Vários cientistas, ao longo da história, trataram de sua descrição. A imagem a 

seguir retrata um fólio (pintura) feito por Galileu Galilei, no livro Nuncius Siderius 

(Mensageiro das Estrelas), publicado em 1610. Nessa obra, ele retrata várias 

observações feitas com o uso do telescópio, invenção holandesa que ele 

aperfeiçoou e apontou para o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura por Galileu Galilei 

Dois principais Modelos Cosmológicos tentam explicar esse fenômeno. São eles o 

Modelo Geocêntrico e o Modelo Heliocêntrico. Os desenhos (figuras 1 e 2) a 

seguir  representam, segundo esses modelos, porque a Lua apresenta fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fases da Lua             Figura 2 – Fases da Lua no Modelo      

No Modelo Geocêntrico             Heliocêntrico 
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A principal distinção entre as interpretações cosmológicas desse fenômeno reside no 

fato de que: 

 

A) Um deles permite explicar o movimento das estrelas no céu noturno, enquanto o 

outro não é capaz de justificar esses movimentos; 

B) As estações do ano poderiam ser explicadas no Sistema Heliocêntrico, mas não no 

Sistema Geocêntrico; 

C) Em um deles, adota-se o referencial da Terra para descrever os movimentos dos 

astros, enquanto no outro, o referencial é o Sol; 

D) O modelo Geocêntrico foi criado pela igreja católica, por estar de acordo com as 

crenças religiosas daquele momento histórico, enquanto o modelo Heliocêntrico 

nega a existência de uma entidade superior. 

 

 
22) Os conceitos de força, inércia e aceleração são muito usados nas várias 

competições automobilísticas, como a Fórmula 1. A figura a seguir ilustra como a 

diferença de trajetória pode dar segundos preciosos aos competidores. 

Na verdade, aumentar o raio da curva – dado pelo traçado de corrida, ao invés do 

traçado geométrico - permite que o piloto realize a curva com uma velocidade 

substancialmente maior. 

 

No entanto, nas situações de rua, tal subterfúgio torna-se impossível, e os 

motoristas devem trafegar em velocidades bem mais reduzidas, pois as vias se 

dividem em mão e contramão. 

Uma mancha de óleo na pista, nesses casos, poderia provocar um acidente sério, 

pois: 
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A) Uma fagulha poderia provocar a ignição do óleo e um incêndio na via; 

B) A ausência de atrito poderia fazer com que o carro capotasse, pois ele tenderia 

a se mover numa curva de raio maior; 

C) Na ausência de forças, apareceria uma aceleração que impediria o carro de 

efetivar a curva. Essa força é chamada de Inércia; 

D) O carro tenderia a se mover em uma trajetória retilínea, com velocidade 

constante, saindo pela tangente à curva. 
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23)  Atualmente é impossível viver sem a energia elétrica. Apesar de cara, não 

podemos deixar de usá-la, mas podemos tentar otimizar ao máximo o seu uso. 

Quem não tem dinheiro para instalar um sistema solar de aquecimento de água ou 

ter um sistema de energia com gerador eólico pode seguir algumas regras básicas 

para um Consumo Consciente. 

(Disponível em:  http://www.vidasustentavel.net) 
 
 

Das regras relacionadas abaixo, marque aquela que NÃO corresponde a um 

consumo consciente: 

 

A) Deixar a chave do chuveiro na posição  “inverno”, independente da estação que 

esteja; 

B) Ao comprar equipamentos, leve em consideração o consumo de energia 

elétrica, orientando-se pelo selo Procel; 

C) Não abrir a porta da geladeira várias vezes, deixando-a  toda aberta e por muito 

tempo. 

D) Evitar o uso de aparelhos elétricos nos horários de pico. 

 

 
24)  Observe o texto a seguir:  

 
 

 

Estava a grama em seu lugar, 

Veio o grilo lhe fazer mal, 

O grilo na grama e a grama no azar! 

Estava o grilo em seu lugar, 

Veio um pássaro lhe fazer mal, 

O pássaro no grilo, o grilo na grama e a grama no azar! 

Estava o pássaro em seu lugar, 

Veio a cobra lhe fazer mal, 

A cobra no pássaro, o pássaro no grilo, o grilo na grama e a grama no azar! 

 

(Disponível em : http://wikipedia.org/wiki/A_Velha_a_Fiar. Versão de: Albuquerque, Antônio Guerra) 

 

A partir do texto anterior, que é uma versão da canção A Velha a fiar, aceitando 

que “no azar” quer dizer “servir de alimento”, pode-se afirmar que: 

http://www.vidasustentavel.net/
http://wikipedia.org/wiki/A_Velha_a_Fiar


 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – F U N E C 

17 
PROCESSO SELETIVO DE  ESTUDANTES - EDITAL n

o
 01/2013 

 
 

 
A) É um exemplo de TEIA ALIMENTAR; 

B) A grama funciona como DECOMPOSITOR; 

C) O grilo é um HERBÍVORO; 

D) Cobras e pássaros são CONSUMIDORES SECUNDÁRIOS e TERCIÁRIOS, 

respectivamente. 

 

25)  O esquema a seguir representa uma maneira de acelerar o processo de 

decantação, utilizando um aparelho que, devido ao movimento de rotação, 

arremessa as partículas de maior densidade para o fundo do tubo. 

 

 
 
(Disponível em:  http://imperialquimica.blogspot.com.br/2010/10/separacao-de-misturas.html)  
 

 
A partir desse exemplo, pode-se concluir que o processo: 
 
 
 

http://imperialquimica.blogspot.com.br/2010/10/separacao-de-misturas.html
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A) Pode ser utilizado para separar os componentes do sangue; 

B) É o mais indicado para a separação de elementos sólidos; 

C) Utiliza a força centrípeta; 

D) É idêntico ao que ocorre na máquina de lavar roupas para a secagem. 

 

26)  Leia os fragmentos a seguir: 
 
Emissões brasileiras 
O Brasil é destaque negativo no ranking dos maiores emissores atuais de CO2, 

com números que representam entre 3% e 4% das emissões globais. Essa 

posição se deve, em grande parte, aos elevados índices de desmatamento nos 

biomas brasileiros, em especial da Amazônia. De acordo com o inventário 

brasileiro, 75% das emissões resultam da prática do desmatamento de florestas e 

de outros usos inadequados da terra.  

O setor de energia vem em seguida, com 23%, mesmo que a matriz energética 

seja relativamente limpa no país. Isso acontece porque metade da energia 

ofertada no Brasil vem de fontes não-renováveis (petróleo e derivados, gás 

natural, carvão mineral e derivados, urânio e derivados). A indústria representava 

até 1990, 38% do consumo de energia no país. Já a pecuária também preocupa, 

uma vez que o país é detentor do maior rebanho bovino comercial do mundo. 

Ainda de acordo com o inventário nacional, os gases bovinos eram responsáveis 

por 69% das emissões brasileiras de metano em 1994. (...)  

(Disponível em: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/654. Adaptado) 

 

A Poluição do Ar e o Desequilíbrio do Clima 

O efeito estufa é um fenômeno natural indispensável para manter a superfície do 

planeta aquecida. Sem ele, a Terra seria muito fria, cerca de -19ºC. Os gases do 

efeito estufa são capazes de reter o calor do Sol na atmosfera, formando uma 

espécie de cobertor em torno do planeta, impedindo que ele escape de volta para 

o espaço.  

Este fenômeno se torna um problema ambiental, quando a emissão de gases do 

efeito estufa (como o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso), é intensificada 

pelas atividades humanas, causando um acréscimo da temperatura média da 

Terra, conhecido como Aquecimento Global. 

 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/654
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Possíveis impactos do aquecimento global no Brasil previstos por 

pesquisadores brasileiros do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais): 

- Nos próximos anos, as regiões Sul e Sudeste vão sofrer com chuvas e 

inundações cada vez mais frequentes. 

- A floresta Amazônica pode perder 30% da vegetação por causa de um aumento 

na temperatura, que vai de 3ºC a 5,3ºC até 2100.  

- No Nordeste, até o fim do século, a variação deve ficar entre 2ºC e 4ºC.  

- O nível do mar deve subir 0,5 metro nas próximas décadas e 42 milhões de 

pessoas podem ser afetadas.  

- O aumento na temperatura no Centro-Sul do país deve ser de 2ºC a 3ºC, 

aumentando a força das tempestades. 

(Disponível em:  http://www.natureba.com.br/aquecimento-global.htm)  

 

 
Após a leitura e análise dos fragmentos anteriores, pode-se concluir que: 
 

 
A) O efeito estufa é um fenômeno natural, benéfico, e o Brasil é o país que mais 

contribui para o seu aumento; 

B) O desmatamento da Amazônia para a extensão da área utilizada pela pecuária 

contribui para o aumento da emissão de metano, alimentando o efeito estufa; 

C) Cerca de metade da energia brasileira vem de fontes renováveis, como das 

hidroelétricas e termoelétricas; 

D) O nordeste, que consome a maior quantidade de energia renovável do Brasil, 

terá, por isso, o maior aumento da temperatura neste século. 

 

 
GEOGRAFIA 

 
 

27)  O ser humano está sempre se locomovendo de um lugar para outro. Quando não 

se conhece o caminho que leva ao lugar onde se deseja chegar, é necessário que 

haja uma orientação. 

Todas as alternativas abaixo relacionam-se a algum tipo de orientação, EXCETO:  

 
 
 

http://www.natureba.com.br/aquecimento-global.htm
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A) No passado, viajantes que cruzavam os oceanos, baseavam-se na orientação 

pelo Sol e pelas estrelas para chegar ao seu destino; 

B) A bússola, que indica sempre o Norte geográfico, embora tenha sido inventada 

já há mais de 2000 anos, pelos chineses, ainda é utilizada em aviões e navios, 

auxiliando a tripulação a manter o trajeto correto da viagem; 

C) O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é um aparelho moderno e preciso 

que capta sinais de pelo menos três satélites, informando a localização e a 

altitude de qualquer ponto na superfície terrestre; 

D) O sistema de fusos horários regulamenta o tempo em todo o planeta. Esse 

sistema divide a Terra em 24 faixas, que correspondem às 24 horas do dia. 

 

 
28) Observe a ilustração que segue e marque a alternativa que melhor explica o ciclo 

hidrológico: 
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A) A água está em constante movimento na natureza. Este movimento ocorre em 

função da energia liberada pelo Sol, que aquece as águas da superfície 

terrestre, provocando mudanças em seu estado físico. A força da gravidade 

também interfere no movimento das águas, fazendo com que se desloque das 

partes mais altas do relevo para as partes mais baixas; 

B) A água está presente em todas as formas de vida. É um dos principais 

elementos responsáveis pelo desenvolvimento dos organismos vivos. Além 

disso, a água também tem grande interferência na modelação do relevo 

terrestre; 

C) A água está distribuída no planeta, em percentuais aproximados, da seguinte 

forma: 97,5% nos oceanos e mares; 1,74% nas geleiras e calotas polares; 

0,78% no solo e subsolo; 0,008 nos lagos, rios e pântanos; 0,001% na 

atmosfera; 

D) Uma porção da superfície terrestre, delimitada por um relevo mais alto 

chamado de divisor de águas, onde se encontra um rio principal mais os seus 

afluentes e subafluentes, é denominada bacia hidrográfica. 

 
29) Leia a notícia que segue: 

 
 

São Paulo terá calor e chance de pancadas de chuva nesta segunda 
 
 

 
A segunda-feira começou com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno 
dos 19ºC na Grande São Paulo, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de 
Emergências), da prefeitura. 
No decorrer do dia o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas 
com máximas que podem chegar aos 30ºC. A umidade relativa do ar entra em 
declínio e deve atingir valores próximos aos 45% nas horas mais quentes do dia. 
No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, 
entretanto as chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas na capital paulista.   
Podem ocorrer pontos de maior intensidade com raios e rajadas de vento, o que pode 
causar alagamentos transitáveis em alguns pontos da cidade. 
 
Fonte: Jornal “Folha de São Paulo”, 10/12/2012 
 

 
Considerando as informações da notícia, marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as 

afirmativas a seguir: 
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(    ) Essa notícia traz a previsão do tempo, considerando que o tempo meteorológico 

caracteriza o estado momentâneo do ar atmosférico em determinado lugar.  

(    ) Pode ser observado na notícia acima que predomina na cidade de São Paulo o 

Clima Equatorial, caracterizado por calor e umidade para esta época do ano. 

(    ) Pela data da notícia, pode-se observar que a estação vigente é o verão.   

(    ) A notícia traz informação sobre a possibilidade de alagamentos, que, atualmente, 

é uma grande preocupação para os moradores das grandes cidades. 

A sequência CORRETA é: 
 

 
A) V, F,  F, V; 

B) V,  F, V, V; 

C) F,  V, F, V; 

D) V, V,  V, F. 

 
30) Para estudar e compreender a população de um país, é necessário analisar vários 

fatores, tais como: 

 

A) O valor do PIB, a balança comercial e a cotação do dólar; 

B) O tipo de vegetação, o clima predominante, as características do solo e as 

bacias hidrográficas; 

C) A proporção de homens e mulheres, a proporção de crianças,  jovens, adultos e 

idosos, a forma de distribuição da riqueza entre os habitantes; 

D) A divisão política do país, os países vizinhos e o continente em que está 

localizado. 
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31)  Atualmente, no Brasil, existe um grande número de cidades, caracterizadas pela 

aglomeração de pessoas, atividades e edificações. Sobre o espaço urbano do 

Brasil, marque a alternativa INCORRETA:  

A) A urbanização ganhou impulso no Brasil a partir de 1930, quando houve uma 

aceleração do processo de industrialização; 

B) Atualmente, a população rural do Brasil é consideravelmente maior que a 

população urbana; 

C) Tudo que se produz na área rural é destinado a suprir a demanda de matérias-

primas para a indústria e a demanda de alimentos da população; 

D) A maior parte da população urbana do Brasil está nas grandes cidades e nas 

metrópoles. 

 
32) O sistema capitalista é caracterizado por um aumento crescente dos padrões de 

consumo. Isso significa que estamos vivendo em um mundo cada vez mais 

consumista.  

Marque a alternativa que melhor relaciona a sociedade de consumo à degradação 

ambiental: 

A) O consumismo se caracteriza pelo baixo volume de produtos que se adquire; 

B) Quanto mais produtos são consumidos, significa que maior foi a quantidade de 

matéria-prima retirada da natureza; 

C) O consumismo contribui para a utilização cada vez menor dos recursos naturais; 

D) A maior parte de todo o lixo produzido no Brasil é reciclada. 

 

33) A produção de energia é extremamente importante para a riqueza de um país. 

Mas, muitas fontes de energia, ao serem exploradas, geram algum tipo de 

poluição.  

Marque a alternativa que descreve a fonte de energia que mais polui o ar nos 

centros urbanos: 

A) Hidrelétrica: Utiliza a força das águas para gerar energia; 

B) Energia solar: A forma mais utilizada para produzir energia elétrica a partir da luz 

do Sol é por meio de painéis de células fotovoltaicas; 

C) Energia eólica: O vento movimenta pás de grandes torres, gerando a energia 

elétrica; 

D) Petróleo: A queima dos combustíveis extraídos do petróleo gera o CO2. 
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HISTÓRIA 

Leia o fragmento a seguir: 
 
 

O programa de Educação Patrimonal do município de Contagem – “Por dentro da 

História”,rompeu as fronteiras de Contagem e, é hoje reconhecido no Estado e no 

país. A política de proteção cultural de Contagem viveu significativos avanços nos 

últimos anos. 

 

(Disponível em: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comuncicacao/pordentrodahistoria01.02.pdf) 

 
 

Esse fragmento está na “Revista de Educação Patrimonial – Por Dentro da História” , 

Anos 1,2. Com base no texto dessa Revista, responda as questões de 34 a 36. 

 

34) “ Se você quiser conhecer o mundo, comece por sua aldeia....” 
 

  Essa epígrafe é de autoria de: 
 

A) Dostoievisck; 

B) Carlos Drumond de Andrade; 

C) Guimarães Rosa; 

D) Lenin. 

 

35) “... pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das paredes, 

além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as gentes, os costumes, os 

sabores, os saberes....” 

  Pode-se afirmar que essa é uma citação de: 

A) Caetano Veloso; 

B) Gilberto Gil; 

C) Marília Campos; 

D) Newton Cardoso. 

36)  Analise as proposições a seguir e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas: 
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  (    ) Patrimônio Cultural também é o suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a 
ginga, a energia vital, valorizando a evangelização como forma de espiritualidade 
de nossa gente. O intangível, o imaterial. 

 
 
  (    ) Patrimônio Cultural, como elemento de pertencimento dos indivíduos à sua 

coletividade, poderá tornar-se uma importante atitude para a formação de 
verdadeiros agentes do desenvolvimento local. 

 
  (    ) A preservação patrimonial não justifica a si mesma; ela é um meio e não um 

fim. É necessário que ao lado da preservação se instaure o processo de 
comunicação. 

 
  (    ) Esses bens culturais são potencialmente construções ou produções que 

trazem uma carga de sentimentos, de memórias tristes e alegres, de tempos 
vividos e experiências importantes para quem viveu o momento e como acúmulo 
e para os que recebem essa herança. 

 
  A ordem CORRETA das afirmativas é: 
   

A) F, V, V, V; 

B) V, V, V, V; 

C) V, F, F, V; 

D) V, V, F, F. 

37) Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª., considerando as informações que 

constam no link  “Histórias de Contagem” :  

1) Contagem perdeu 
novamente sua autonomia 
política, tornando-se distrito 
de Betim. 
 

(    ) A primeira eleição direta para a 
Prefeitura ocorreu em 1949. 

2) Movimento Intersindical 
Anti-Arrocho (MIA). 

(    ) Este período da história ocorreu 
em 1938 e ficou conhecido como 
“Cativeiro da Babilônia”. 
 

3) No decorrer de sua 
tumultuada história política, 
Contagem obteve sua 
emancipação política apenas 
em 30 de agosto de 1911. 
 
 
 
 

(    ) Grande influência na deflagração 
da greve de 1968 em Contagem. 



 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – F U N E C 

26 
PROCESSO SELETIVO DE  ESTUDANTES - EDITAL n

o
 01/2013 

 
 

 
 A ordem CORRETA é: 
 

A) 1, 2, 3; 

B) 2, 3, 1; 

C) 3, 1, 2; 

D) 1, 3, 2. 

 
38) Sobre as diversas interpretações que a Inconfidência Mineira teve ao longo do 

tempo, é correto afirmar, EXCETO: 

A)Durante o período imperial, o episódio incomodava os governantes 

descendentes dos monarcas portugueses; 

 B) Com a república, o movimento passou a ser visto como o primeiro a lutar pela 

Independência, e Tiradentes foi transformado em herói nacional; 

 C) Depois de proclamada a República, o dia 21 de abril, data em que Tiradentes 

foi executado, passou a ser feriado nacional; 

 D) A partir de 1936, o governo começou a tomar medidas para tornar a 

Inconfidência Mineira menos importante. 

 

 
39) Observe a charge a seguir: 

  

 (Disponível em: wwwinfoescola.com História História do Brasil. Acesso em: 17.dez.2012) 
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 Essa charge faz referência a um fato muito comum nas eleições brasileiras da 

Primeira República.  

 A denominação dada para os votos nesse período foi de: 

A) Voto censitário; 

B) Voto de Cabresto; 

C) Voto Clientelista. 

D) Voto de Pressão. 

 
40) A imagem a seguir refere-se à pintura: óleo sobre tela de autoria de Tarsila do 

Amaral. A mesma foi feita em 1933.  

 

    (Disponível em :http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22656.Acesso em : 17.dez.2012) 

 

  Pode-se afirmar sobre essa obra de arte, EXCETO: 

 

A) O quadro chama-se “Operários” e apresenta uma abordagem socialista, 

caracterizando o aspecto multirracial dos operários paulistas; 

B) Foi feito após uma viagem da autora a um país socialista – hoje a ex-União 

Soviética; 

C) A autora exalta a predominância da “branquitude” da classe operária paulista; 

D) Negros e brancos, brasileiros e estrangeiros, homens e mulheres compunham a 

classe operária paulista. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22656
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