
 
 

 

                             ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE 

ENSINO MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 

MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2015 (1º ANO) - EDITAL Nº 01/2014  

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 objetiva contém 40 (QUARENTA) questões, sendo 10 (Dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (Dez) de Matemática, 06 (Seis) de Ciências, 07 (Sete) de Geografia, 07 (Sete) de 

História, cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, sendo 

apenas uma alternativa correta. 

Use como rascunho a Folha de Respostas, reproduzida no final deste caderno.  

Confira se sua prova corresponde ao cargo 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 eletrônico (calculadora, telefone 

celular, beep, pagers, entre outros). 

Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte 

exemplo: 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não 

utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE 

UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e 

assinada. 

O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das 

respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da 

mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

A digital da inovação 

A mente do homem cria ideias, empresas e produtos que transformam o mundo. Mas qual 
é o segredo por trás das cabeças mais inventivas da história da humanidade? 

Filipe Vilicic 

A busca por inovar, uma capacidade (até onde se sabe) exclusiva do Homo sapiens, é o 

motor das engrenagens da civilização. Inovações, sempre nascidas para solucionar 

necessidades pulsantes da humanidade, levam a transformações definitivas no modo 

como produzimos e dão início a mudanças profundas nas relações humanas. Sem a 

prensa inventada pelo alemão Johannes Gutenberg em 1440, livros poderiam ainda 

custar o equivalente a 20 000 reais, a maioria das pessoas continuaria analfabeta, o 

conhecimento não seria democratizado e esta revista não estaria nas bancas. A máquina 

de tear que James Hargreaves construiu em 1766 substituiu o trabalho de oito operários, 

originou as fábricas e serviu de impulso para a Primeira Revolução Industrial, pedra 

fundadora do mundo moderno, povoado por computadores capazes de fazer o trabalho 

de milhares de homens e de aprimorar nossas habilidades intelectuais. Mas o que torna 

um indivíduo, ou uma empresa, inovador? A resposta ajuda a entender as mentes por trás 

dos maiores avanços científicos da humanidade. 

Um estudo divulgado recentemente pela consultoria americana The Boston Consulting 

Group (BCG) elencou as cinquenta empresas mais inovadoras de 2014. Analisar as 

características em comum a elas auxilia a revelar o que está por trás do toque criativo. No 

topo da lista estão Apple e Google, e também figuram no ranking Microsoft (4º lugar), 

Amazon (6º) e Coca-Cola (16º). São marcas que reinventaram nosso cotidiano e, com 

isso, se firmaram como as mais influentes do planeta — o ritmo de inovação da Apple a 

levou a se tornar, na semana passada, a primeira companhia da história a valer mais de 

700 bilhões de dólares. O que as fez chegar lá? (...)  

A fórmula é composta por ingredientes óbvios, mas que poucos têm, ou mesmo procuram 

ter. (...) 

( VILICIC, Felipe. A digital da inovação. Veja 1º dez. de 2014.Adaptado.)   
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1) Considerados o título e o lead (texto abaixo do título), pode-se afirmar que: 

 

A)  O lead amplia a ideia exposta no título; 

B)  O título apresenta uma crítica, que é desenvolvida no lead; 

C)  O lead restringe a ideia base apresentada no título;  

D)  O título contradiz a informação exposta no lead.  

 

2)  A linguagem usada no título é: 

A) Denotativa; 

B) Conotativa; 

C) Literal;  

D) Inferencial. 

 

 

3) Analise as proposições a seguir  sobre o texto I e indique (V) para Verdadeiro e (F)  

para  Falso.  

 

(    ) A capacidade de inovação é própria de todo ser vivo.  

(    ) A prensa inventada por Gutemberg deu origem à Primeira Revolução Industrial.   

(    ) Apple e Coca Cola  são citadas como exemplos de empresas inovadoras no 

mercado.  

(    )  As empresas classificadas como inovadoras têm em comum o fato  de mudarem a 

forma como lidamos com o cotidiano.  

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A)  V, V, F, F; 

B)  F, V, F, V; 

C)  F, F, V, V; 

D)  V, F, F, V. 
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4)  Sobre os exemplos apresentados no  primeiro parágrafo, pode-se afirmar que:  

A) Mostram como algumas mudanças podem ser negativas para o homem; 

B) Constituem, cada um a seu modo, uma inovação; 

C) Podem influenciar comportamentos, como a prensa inventada por Hargreaves, 

cujos reflexos são sentidos ainda hoje; 

D) Representam uma critica à forma como as mudanças ocorrem.   

 

Para responder a questão 5, analise os textos  II, III e IV. 

 

TEXTO II                                                                                                    

 

 

TEXTO III 

 

(Disponível em:< http://dayofthegirlsummit.org/tag/11-months-of-action/page/2> Acesso em: 04 dez.2014) 
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TEXTO IV 

O que é bullying? 

"É uma das formas de violência que mais cresce no mundo", afirma Cléo Fante, 

educadora e autora do livro Fenômeno Bullying: Como Prevenir a Violência nas Escolas e 

Educar para a Paz (...). Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em qualquer 

contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O 

que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e 

fisicamente o alvo da ofensa. 

 Além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e 

adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem 

apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie 

traços da personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado 

emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio. 

(Disponível em:< http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-escola-494973.shtml>. Acesso em: 26 

nov.2014) 

5)  Analise as afirmativas a seguir sobre os textos  II, III e IV. 

 

I - O texto II é não verbal, por isso é possível dizer que ele não trata do mesmo assunto 

que os textos III e IV. 

II - A ausência de uma sequência escrita impede uma interpretação do que representa a 

imagem do texto II. 

III - Os textos II, III e IV, embora tenham características diferentes, podem ser ligados ao 

mesmo tema.  

IV - O texto III é verbal e não verbal, e o texto IV é verbal.  

 

A alternativa CORRETA é: 

 

A) I é verdadeira e III é falsa; 

B) I e II são verdadeiras e III é falsa; 

C) III e IV são verdadeiras e I e II são falsas; 

D) I e III são verdadeiras e II e IV são falsas. 
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6) Quanto à estrutura, é CORRETO afirmar que o texto I é: 

A) Narrativo; 

B) Dissertativo; 

C) Predominantemente dissertativo, com inserções de partes descritivas; 

D) Predominantemente narrativo, com inserções de partes narrativas. 

 

 

7) Considerando a palavra  autoescola grafada na placa abaixo, a alternativa que 

apresenta a palavra formada  por meio da mesma regra é: 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=599&spurce=Inms&tbm+isch&sa=X8ei=3GWBVISrLYOhyASj54CoCw

&ved=OCAYQ AUoAQ&q=imagem%20palavra%20autoescola#.Acesso em: 5 dez.2014) 

 

A) Infraestrutura; 

B) Microondas; 

C) Minissaia; 

D) Arquiinimigo. 
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Analise o texto V para responder a questão 8. 

 

TEXTO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=599&souce=Inms&tbm=isch&sa=X&ei=smaBVPPvLMy2yATI7IK4 

Bg&ved=OCAYQ AUoAQ&q=imagem%20charge. Acesso em: 5 dez.2014) 

 

8) Pode-se afirmar que o humor da charge é produzido: 

 

A) Pela indiferença da mulher em relação à dúvida do homem; 

B) Pelo medo do homem de deixar seu celular em qualquer lugar; 

C) Pelo comportamento da mulher em relação à dúvida do homem; 

D) Pela dúvida do homem, que, conhecendo as regras de etiqueta, acredita haver 

um lugar adequado para colocar o celular. 
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9) Na estrutura  A fórmula é composta por ingredientes óbvios, mas que poucos têm, ou 

mesmo procuram ter, o conectivo destacado indica a ideia de: 

 

A) Oposição; 

B) Modo; 

C) Causa; 

D) Consequência. 

 

 

10) Na estrutura A fórmula é composta por ingredientes óbvios, a palavra  destacada tem 

como antônimo: 

 

A) Claros; 

B) Patentes; 

C) Obscuros; 

D) Evidentes. 
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MATEMÁTICA 

 

11) Considerando os dados do diagrama, indique (V) para as alternativas Verdadeiras e 

(F) para as Falsas. 

 

                     A                   B 

                        1              2            (   )  A  B = { 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 } 

                    4         3            8       (   )  A  B  C = { 3, 6, 7 } 

                          7        6                (   ) ( A  C )  ( B  C )  = { 3, 6, 7 }  

                      C       5                     (   )  B – C = { 2 , 8} 

 

 

 A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V; 

B) V, F, V, F; 

C) V, V, V, F; 

D) V, F, V, V. 

 

12) João possui uma mercearia e vai com frequência ao Ceasa  para comprar produtos 

para revender em sua loja. Certo dia, João comprou: 10 hg de farinha de trigo, 20.000 g 

de café e ¼ de uma tonelada de fubá de milho. O peso total das mercadorias compradas 

por João é: 

 A) 46 kg 

 B) 271 kg 

 C) 262 kg 

 D) 55 kg 
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13) Em uma loja A, a geladeira era vendida por R$ 4.200,00 a prazo e à vista, o cliente 

ganharia 15% de desconto. Na loja B, a mesma geladeira era vendida por R$ 3.900,00 a 

prazo e o cliente teria 8% de desconto se o pagamento fosse à vista. A loja em que seria 

mais vantajoso comprar essa geladeira à vista é: 

 

A) Loja A, economizando R$ 18,00 em relação à loja B;  

B) Loja B, economizando R$ 28,00 em relação à loja A; 

C) O valor final de ambas é o mesmo; 

D) Por uma diferença de R$ 20,00, seria vantajoso comprar na loja B.  

 

 

14) Maria andará numa  roda gigante, cujo raio é de 20 m. A distância percorrida por 

Maria, após dar 8 voltas completas, considerando 𝜋 = 3,1, é: 

 

         (Disponível em: <professor.bio.br/matemática/prova_questoes.asp?section=geometria-plana&curpage=45.>Adaptado) 

 

A) 124 m      

B) 992 m                  

C) 1240 m      

D) 9920 m 
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15) Seja  f(x) = x2 – 10x +21, calcule a área e o perímetro, respectivamente, de um 

retângulo cujas dimensões dos lados em metro são iguais às raízes dessa equação. 

 

A) 10 m2 e 14 m 

B) 14 m2 e 18 m 

C) 21m2 e 20 m 

D) 28 m2 e 22 m 

 

16) Em uma fazenda de gado leiteiro, 9 peões ficaram encarregados de retirar 120 litros 

de leite, em 6 horas de trabalho diário. Para se retirar 160 litros de leite, tendo um peão a 

menos, as horas a serem trabalhadas serão: 

 

A) 8 horas 

B) 9 horas  

C) 10 horas 

D) 11 horas 

 

17) Matheus recebeu R$ 8.200,00 de herança. Resolveu emprestar toda essa quantia a 

um amigo, a juros simples, durante 3 anos, cobrando uma taxa de 2% ao mês. Ao final 

desse período, o montante a ser recebido por Matheus será:  

 

A) R$ 5.904,00 

B) R$ 8.692,00 

C) R$ 14.104,00 

D) R$ 16.144,00 
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18) Sendo  x =  4–2   +   
1

4
     e  y =  62  – ( 52 – 4. 5) + 1, então o valor de  X . Y é:  

                       64 
3

  – (+3)2                 196    ÷   7 

A) – 1      

B) – 
1

2
 

         C) – 16 

         D) – 52 

 

 

19) A soma das idades de dois primos é igual a 24 anos. Júnior é 6 anos mais velho que 

seu primo Alberto. O quociente da idade de Júnior pela idade de Alberto é: 

A) 1,20 

B) 1,56 

C) 1,66... 

D) 2,33... 

 

20) Ao analisar este mosaico, que possui 12 cm de comprimento e 6 cm de altura,  

pode-se observar triângulos de mesma base. A área sombreada do mosaico será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 72 cm2  

B) 36 cm2 

C) 24 cm2 

D) 18 cm2 
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CIÊNCIAS 

 

21) Os moradores do Vale do Jequitinhonha e Mucurí, região do norte de Minas, estão 

interessados em reflorestar sua vegetação, o cerrado. As características deste tipo de 

vegetação são as seguintes: estação seca bem definida, grande incidência de raios 

solares, lençol freático profundo e grande quantidade de incêndios todo o ano. Foram 

apresentados aos moradores daquela região 4 espécies de árvores para o 

reflorestamento com as seguintes características: 

 

Característica Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 

Profundidade 

das raízes 
Alta Baixa Muito Baixa Alta 

Superfície dos 

galhos 

Casca 

grossa 
Casca grossa Casca fina Casca fina 

 

 

Considerando as informações acima, a árvore mais adequada para o reflorestamento do 

cerrado é: 

 

A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 4. 
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22) A separação de componentes de uma mistura é um processo importante no dia a dia 

para atender a objetivos diversos. Considerando o exposto, numere a coluna II de acordo 

com a coluna I. 

 

 

Coluna I 

Processos de separação 

Coluna II 

Misturas que se quer separar 

1- Evaporação (    ) 
Filtro de barro doméstico para purificar a água 

para beber. 

2 - Catação (    ) Deixar em repouso uma mistura de água e óleo. 

3 - Filtração (    ) 
Uso do calor do sol para separar sal a partir da 

água do mar. 

4 - Decantação (    ) 
Lixo para reciclagem contendo plásticos, vidros, 

metais. 

 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) 2, 3, 1, 4; 

B) 3, 1, 4, 2; 

C) 3, 2, 1, 4; 

D) 3, 4, 1, 2. 
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23) O esquema abaixo representa as etapas de tratamento da água em uma estação de 

tratamento de água (ETA). 

 

 

 (Disponível em: <http://www.pelotas.rs.gov.br/sanep/tratamento/>. Acesso: 20 nov. 2014. Adaptado para fins didáticos.) 

 

No esquema mostrado acima, a eliminação de micro-organismos que causam doenças 

ocorre na etapa: 

 

A) 4; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 1. 
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24) A respiração é um processo vital para os seres vivos aeróbicos, pois é a partir dela 

que as células desses organismos obtêm o gás oxigênio de que necessitam para o seu 

metabolismo e eliminam o gás carbônico proveniente desse processo.  

 

Considerando o exposto acima, indique (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as 

Falsas: 

 

 

(   ) Na inspiração, o diagrama se contrai e os músculos intercostais movem as costelas, 

aumentando o espaço interno da caixa torácica, fazendo com que a pressão em seu 

interior diminua permitindo a entrada de ar nos pulmões. 

(   ) Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, diminuindo a 

pressão dentro da caixa torácica, fazendo com que o ar saia dos pulmões. 

(   ) O muco produzido por células da cavidade nasal auxilia na retenção de bactérias e 

partículas que entram juntamente com o ar. 

(   ) As trocas gasosas no pulmão, de gás oxigênio e gás carbônico, acontecem pelo 

fato de suas pressões serem idênticas, tanto na atmosfera quanto dentro dos 

pulmões. 

 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) V, V, V, V; 

B) V, F, V, F; 

C) V, F, V, V; 

D) F, F, V, F. 

 

 

 

 

 

 



 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES - PSE - CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO REGULAR E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2015 (1º ANO) - EDITAL Nº 01/2014 

                    ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC                               17 
 

 

25) Após vários estudos, os cientistas descobriram que a molécula de DNA é a principal 

responsável pelas características passadas de pais para filhos. Além disso, outras 

aplicações para a molécula de DNA foram desenvolvidas.   

 

Considerando o exposto acima, indique (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. 

(   ) Genótipo é a constituição genética de um ser vivo. 

(   ) Fenótipo é o conjunto de características visíveis apresentadas por um ser vivo, e 

que podem ser alteradas por fatores ambientais. 

(   ) Organismo transgênico é basicamente a introdução de genes de um organismo 

em outro, alterando algumas de suas características originais. 

(   ) Os genes que ocupam os mesmos lugares no cromossomo são chamados de 

alelos. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, F; 

B) V, F, F, V; 

C) V, V, V, V;   

D) F, F, V, F. 

 

 

26) Os seres vivos se relacionam com o  ambiente,  e estabelecem relações entre si. 

Essas relações podem ser positivas ou negativas para cada indivíduo, podendo ocorrer 

entre indivíduos da mesma espécie ou não. 

 

 Em relação às relações ecológicas, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A)No mutualismo, o benefício da relação é para ambos os organismos envolvidos, 

por exemplo bactérias que digerem a celulose no sistema digestório do boi; 

B)No predatismo, um ser vivo se aproveita dos restos alimentares de outro sem 

prejudicá-lo; 

C)No canibalismo, um animal de uma espécie mata e devora o de outra espécie; 

D)No parasitismo, um animal parasito busca um hospedeiro sempre na intenção de 

aproveitar-se para depois matá-lo. 
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GEOGRAFIA 

 

27) A Terra gira inclinada ao redor do Sol. Este fato faz com que os raios solares incidam 

de formas diferenciadas na superfície terrestre no decorrer do ano. Esta diferenciação da 

incidência dos raios solares irá ocasionar o solstício e o equinócio, que definem o início 

das estações do ano. 

Sobre o solstício e o equinócio e as respectivas estações do ano, a alternativa 

INCORRETA é: 

A) No equinócio, o dia e a noite apresentam a mesma duração em ambos os 

hemisférios; 

B) Quando é verão no hemisfério Sul é primavera no hemisfério Norte; 

C) Ao final do mês de dezembro, quando ocorre o solstício, inicia-se o inverno no 

hemisfério Norte e o verão no hemisfério Sul; 

D) Ao final do mês de junho, quando ocorre o solstício, temos o dia mais longo do 

ano no hemisfério Norte e o dia mais curto do ano no hemisfério Sul. 

 

28) Sobre as águas continentais, relacione corretamente a Segunda Coluna de acordo 

com a Primeira Coluna. 

 

Primeira Coluna Segunda Coluna 

I – Regime fluvial 
 

(   ) Conjunto formado por todos os rios perenes e 

temporários, assim como pelos lagos naturais e 

represas de um país. 

II – Rede hidrográfica 
 

(   ) São as partes mais elevadas do relevo em torno 

de uma bacia hidrográfica. 

III – Bacia hidrográfica 
 

(   ) É a variação periódica do volume e do nível das 

águas de um rio durante o ano. 

IV – Divisores de água 
(   ) É a porção da superfície terrestre banhada por 

um rio principal e por seus afluentes. 
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) I, II, III e IV; 

B) IV, I, II e III; 

C) I, III, II e IV; 

D) II, IV, I e III.   

 

 

29) Os recursos naturais são todos os elementos que estão disponíveis na natureza 

e que podem ser utilizados pelo ser humano. Esses recursos se dividem em 

naturais renováveis e naturais não renováveis. 

A alternativa que indica apenas recursos naturais renováveis é: 

 

A) Árvores e outros tipos de vegetal; 

B) Petróleo e seus derivados; 

C) Carvão mineral e xisto betuminoso; 

D) Ferro e demais minerais. 

 

 

30) Sobre a urbanização brasileira, indique (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para 

as Falsas. 

(   ) A ligação entre a grande São Paulo e a grande Rio de Janeiro forma uma imensa 

área urbanizada denominada megalópole. 

(   ) Fatores como o desemprego, as desigualdades sociais e a falta de um sistema 

eficiente de segurança vêm contribuindo para a diminuição da violência urbana no país. 

(   ) A implantação de serviços de infraestrutura e saneamento básico geralmente não 

acompanha o ritmo de crescimento da população nas grandes cidades. 

(   ) Um grande problema nas grandes cidades é a poluição atmosférica, provocada, 

principalmente, pelos veículos automotores e pelas indústrias. 
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) F, F, V e V; 

B) V, F, V e V; 

C) V, V, V e V; 

D) V, F, F e V. 

 

 

 

31) Sobre a globalização e as suas consequências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A)É a relação entre os povos, onde existe uma divisão igualitária das riquezas de 

cada país e tem como consequência mais igualdade social; 

B)É marcada pelo comércio de mercadorias entre um grupo minoritário de países do 

globo, consequentemente produzindo riquezas consideráveis para a população 

desses países; 

C)É a integração econômica e comercial intensa entre vários países. Como 

consequência, gera um grande volume de circulação de mercadorias pelo mundo 

e é marcada também por significativas transformações nas relações de trabalho; 

D)É a divisão entre dois grupos de países, os socialistas e os capitalistas. Tem como 

consequência a constante ameaça da guerra fria. 
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32)  A regionalização do espaço geográfico mundial permite estudá-lo melhor, comparar 

aspectos gerais e particulares e obter uma análise mais precisa de cada país. 

A alternativa que indica o grupo a que pertence o Brasil na regionalização do espaço   

geográfico atual é: 

 

A) Países centrais, que são os mais ricos e industrializados, tendo forte dominação 

econômica, tecnológica e militar sobre os demais países; 

B) Países periféricos, que têm um maior desenvolvimento econômico e tecnológico 

comparados aos demais países periféricos mais pobres; 

C) Primeiro mundo, que são os países capitalistas de economia desenvolvida; 

D) Segundo mundo, que são os países socialistas de economia planificada. 

 

 

33) As migrações são caracterizadas pelos deslocamentos populacionais, em que as 

pessoas saem do seu lugar de origem para viverem em outra região ou outro país.  

Sobre as migrações, é INCORRETO afirmar: 

 

A) Os meios de transporte e comunicação da atualidade favorecem as migrações; 

B) As migrações são impulsionadas pela busca de uma vida melhor; 

C) As migrações sempre existiram no decorrer da história da humanidade, mas 

atualmente elas ocorrem de maneira muito menos intensa; 

D) Os maiores fluxos populacionais migratórios, num contexto mundial, são 

formados pelas migrações de trabalhadores. 
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HISTÓRIA 

 

Analise o trecho a seguir para responder a questão 34. 

 

―Os sertanejos cultivavam milho, feijão, batata e criavam cavalos e bodes, cujo couro era 

usado para fazer vestimenta, calçado, chapéu e para comerciar com as vilas e cidades da 

região. A autonomia da gente de Canudos, sua decisão de viver conforme a leitura da 

Bíblia feita por Conselheiro e, sobretudo, a decisão de não pagar os novos impostos 

lançados pela República foram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida. Os  

poderosos da região passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquistas 

fanáticos e perigosos‖. 

(BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História: sociedade & cidadania, 9º ano. São Paulo: FTD, 2012, p.79). 

  

 

 

34) Sobre os episódios envolvendo Canudos e sua população, está CORRETA a 

alternativa: 

 

A) Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido como Antônio 

Conselheiro, foi o fundador do povoado que inicialmente recebeu o nome de Belo 

Monte e, depois, de Canudos;  

 

B) Desde o início da fundação do povoado, o governo republicano e os fazendeiros 

da região tiveram relações políticas amigáveis com a população que ali vivia; 

 

C) Os seguidores do Conselheiro viviam exclusivamente das atividades comerciais; 

 

D) Em Canudos, elementos religiosos, como uma nova interpretação da Bíblia, não 

foram observados. 
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35) Observe o distintivo da Confederação Sul Americana de Futebol – Conmebol: 

 

                       (Disponível em: < http://www.conmebol.com.> Acesso em 13 nov.2014) 

 

Desde 1960 acontece a Copa Libertadores da América, torneio esportivo que reúne os 

principais times de futebol dos países da América do Sul e com participação mais recente 

de times do México. O nome ―Libertadores da América” é uma homenagem àqueles que 

foram líderes dos processos de independência dos países latino-americanos no século 

XIX.  

 

Sobre esses libertadores, assinale a alternativa CORRETA:  

A) Simón Bolívar, um dos mais importantes líderes das independências na América 

do Sul, teve o seu sonho realizado de unificar toda a região; 

 

B) Bernardo O´Higgins e José de San Martín tinham origem camponesa e lideraram 

as revoltas contra a elite criolla no Chile; 

 

C) Pedro I conduziu o processo de independência brasileira em relação a Portugal; 

 

D) Os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos conseguiram a independência do 

México em 1811. 
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36) Analise as proposições sobre a República Velha no Brasil (1889-1930). 

 

I – Havia o predomínio político e econômico de Minas Gerais e São Paulo. 

II – Homens e mulheres tinham garantia do direito ao voto. 

III – O coronelismo foi um fenômeno político e social daquele período. 

IV – O movimento tenentista reunia a jovem oficialidade do Exército e defendia, dentre 

outras questões, uma maior participação dos militares na vida política, voto secreto e 

educação pública. 

 

A alternativa CORRETA é: 

 

A)  I, II e III são verdadeiras; 

B) I, III e IV são verdadeiras; 

C) Somente a IV é verdadeira; 

D) I, II, III e IV são falsas. 

 

 

37) Analise os trechos de importantes documentos da história política brasileira do século 

XX: 

 

Trecho I –  

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de 

peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a 

minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro 

passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. (Carta-

Testamento, 24/081954). 

 

Trecho II –  

Fui vencido pela reação e, assim, deixo o governo. Nestes sete meses cumpri o meu 

dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente sem prevenções nem 

rancores. (Carta-Renúncia, 25/081961). 

 

 

 



 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES - PSE - CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO REGULAR E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2015 (1º ANO) - EDITAL Nº 01/2014 

                    ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC                               25 
 

 

Essas duas cartas (Carta -Testamento e Carta-Renúncia) foram redigidas por presidentes 

brasileiros em momentos bastante tensos da nossa história. Os trechos I e II referem-se, 

respectivamente, aos presidentes: 

 

A) Juscelino Kubitschek e João Goulart; 

B) Getúlio Vargas e João Goulart; 

C) Getúlio Vargas e Jânio Quadros; 

D) Jânio Quadros e João Goulart. 

 

 

38) Analise o trecho da canção Apesar de Você de Chico Buarque: 

 

―Hoje você é quem manda 

Falou tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

Inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia...‖ 
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A alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte frase: A letra da canção pode 

ser associada ao contexto da ____________________, é: 

 

A) República Populista; 

B) República Velha; 

C) Era Vargas; 

D) Ditadura Militar. 

 

 

39) Analise  o trecho a seguir. 

 

―Após as ameaças do ministro-coronel, a greve se expandiu. O governo, então, 

apresentou uma proposta de aumento de 10% que vinha seguida de um ultimato: ‗A 

recusa significa uma declaração de guerra‘. Mesmo abaixo do que era reivindicado pelos 

operários, a proposta representava a primeira vitória dos trabalhadores contra a política 

de arrocho salarial.  

A diretoria do sindicato resolveu aceitar a proposta, mas os operários, em 

assembléia, decidiram rejeitá-la. O confronto pareceu iminente‖. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM. Atlas Escolar. Histórico, Geográfico e Cultural. Contagem: 

Editora Cultural Brasileira LTDA, 2011, p.27). 

 

Sobre o movimento político-social citado no trecho anterior, bem como o contexto 

histórico da sua ocorrência, analise as proposições. 

 

I - Tratou-se do primeiro grande movimento operário contra a política econômica do 

Regime Militar e aconteceu em Contagem em 1968. 

II- Foram atendidas todas as reivindicações dos operários em uma clara demonstração de 

abertura para o diálogo tão corrente naqueles tempos. 

III - Durante o Regime Militar, o município de Contagem não foi alvo da repressão 

governamental. 
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Está CORRETA a alternativa: 

 

A)  I e II são verdadeiras; 

B) I, II e III são verdadeiras; 

C) Somente I é verdadeira; 

D) Somente I e III são verdadeiras. 

 

 

40) A capitania das Minas Gerais foi palco de um dos movimentos anticoloniais mais 

significativos do século XVIII. A Conjuração ou Inconfidência Mineira reuniu mineradores, 

fazendeiros, religiosos, militares, intelectuais em torno de ideias para implantação de uma 

República independente do domínio português.  

 

Sobre a Inconfidência Mineira de 1789, pode-se afirmar que: 

 

A) Vários foram condenados à morte, mas apenas Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes, foi executado; 

B) Os inconfidentes mineiros queriam a independência de toda a América 

Portuguesa; 

C) A capital da América Portuguesa localizava-se na Capitania das Minas Gerais, 

região mais dinâmica do Império Português; 

D) Foi um movimento com amplo apoio popular, principalmente porque defendia o 

fim da escravidão. 
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                                                          FOLHA  DE   RASCUNHO DE GABARITO 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contagem, 19 de janeiro de 2015. 
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