
 
 
 

EDITAL Nº 01/2015 - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO 

REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2016 (1º ANO) 

 

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

 

  

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 e 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.  

 

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 (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 

 

Obesidade e sedentarismo 

 

A obesidade é considerada uma epidemia 

do século XXI e afeta crianças, adolescentes e 

adultos. As causas são, principalmente, as 

mudanças no padrão alimentar, com aumento da 

ingestão de alimentos calóricos (doces, 

salgadinhos e lanches rápidos) e a redução de 

nutrientes essenciais (frutas, verduras), 

associados à inatividade física. 

O excesso de peso e a obesidade 

aumentam o risco do desenvolvimento de 

doenças crônicas (hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, câncer), o que é agravado 

ainda mais pelo sedentarismo. Ainda, por mais 

contraditório que possa parecer, a obesidade 

pode ocorrer junto com um quadro de 

desnutrição, em função de uma dieta pobre em 

vitaminas e minerais. 

O ato de jogar games é tradicionalmente 

uma atividade sedentária. Contudo, 

provavelmente a maioria das situações passa 

pela troca de atividades físicas saudáveis, como 

esportes e brincadeiras ativas, por ficar sentado 

na frente do jogo. Assim, não há gasto de energia 

suficiente para evitar o aumento de peso. Em 

alguns casos, pode até haver uma relação direta 

com a obesidade, na medida em que ao jogar a 

pessoa se sinta mais ansiosa ou irritada e isso 

acabe levando a um comportamento alimentar 

mais compulsivo e desregrado. 

 
(Disponível em:< http://dependenciadetecnologia.org/a-saude-e-a-

tecnologia/saude-sica/obesidade-e-sedentarismo/>. Acesso em:18 

nov. 2015 ) 

 

1) Considerando o TEXTO I, analise as 

proposições a seguir. 

 

I- As pessoas obesas estão sujeitas a 

desenvolver apenas doenças cardíacas. 

II- Não há uma faixa etária especifica para o 

desenvolvimento da obesidade. 

III- O sedentarismo está diretamente 

relacionado à obesidade. 

 

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 
 

  

2) O texto Obesidade e sedentarismo visa: 

 

A) Analisar os efeitos do uso exagerado do 

vídeo game pelos jovens. 

B) Prescrever uma alimentação correta para 

os leitores.  

C) Apresentar informações sobre a 

obesidade e suas implicações. 

D) Discutir a falta de um planejamento 

alimentar das famílias. 

 

 

TEXTO II 
 

(Disponível em:<www..oregional.com.br.>. Acesso em:18 

nov.2015 )  

3) Considerando-se os TEXTOS I e II, pode-se 

afirmar: 

 

A) Por serem de gêneros textuais distintos, 

não apresentam e nem discutem o mesmo 

assunto. 

B) Embora sejam de gêneros textuais 

distintos, apresentam pontos em comum do 

assunto posto em foco. 

C) Os gêneros textuais são basicamente os 

mesmos, com focos distintos do assunto.  

D) O foco central dos textos é o mesmo e 

pertencem ao mesmo gênero textual.  
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TEXTO III 

Pânico Exagerado 

Natalia Cuminale 

O mundo das delicias e da fartura 

balançou na semana passada com o anúncio 

feito pela organização de saúde (OMS) de que as 

carnes processadas (bacon, salame, presunto, 

salsicha...) são cancerígenas. A classificação 

brotou da análise de 800 estudos conduzidos nos 

últimos vinte anos.  O espanto foi rapidamente 

transformado em pânico: degustar um saboroso 

sanduíche recheado com crocantes pedaços de 

bacon ou devorar um cachorro-quente é tão 

maléfico quanto fumar? Não e não, 

evidentemente não. A definição da OMS, pondo 

embutidos e cigarros em uma mesma categoria 

de risco de câncer, baseou-se no fato de que  o 

consumo desse tipo de comida aumenta a 

probabilidade da doença.   

O problema foi não ter esclarecido as 

evidentes diferenças nos índices de risco. Comer 

um cachorro quente ou seis pedaços pequenos 

de bacon por dia corresponde a aumentar em 

18% o risco de desenvolvimento de tumores no 

intestino. O hábito de fumar, por sua vez, eleva 

em 2 500% a probabilidade de câncer de pulmão. 

(...) 

O efeito ruim dos processados não é do 

alimento em si, mas essencialmente da maneira 

como são elaborados. Antes de ir para o prato, 

esse tipo de comida é submetido a métodos 

artificiais. Os nitritos e os nitratos de sódio, por 

exemplo, compostos químicos que possuem a 

função de evitar a formação de bactérias ( e, 

portanto, fazer com que os alimentos durem mais 

), têm potente ação carcinogênica. Já o método 

de defumação, que dá sabor e também contribui 

para prolongar a data de validade da comida 

processada, utiliza o alcatrão  proveniente da 

fumaça do carvão. Ainda que os mecanismos 

biológicos não estejam completamente 

desvendados, acredita-se que esses compostos  

danifiquem a estrutura do DNA. 

A relação entre o consumo de carne e o 

câncer é antiga. A alimentação é um dos 

principais alvos do vaivém dos estudos. A 

suculenta picanha ora apanha dos especialistas, 

por ter muito colesterol maléfico, ora é aplaudida, 

pela abundância de ferro, vitamina B12 e Zinco. 

O melhor é comer com moderação, não há 

receita melhor de saúde.  

(CUMINALE, Natalia. Pânico exagerado. Veja Saúde. 4 de 

novembro ,2015. Adaptado) 

 

4) Segundo os autores do TEXTO III, o resultado 

da pesquisa causou pânico, porque: 
 

A) É uma situação preocupante, pois a 

maioria das pessoas consome produtos 

como salsicha, bacon e presunto, além de 

fumar com frequência.  

B) A maioria dos alimentos consumidos fora 

de casa são produzidos com algum desses 

produtos.  

C) Os produtos ditos fast food são feitos 

tendo como base produtos citados na 

pesquisa.  

D) Ao se divulgar o resultado, não foi 

informado o índice de risco de se contrair 

câncer relativo ao consumo dos produtos e 

do cigarro. 
 

 

5) Considerando as informações do TEXTO III, 

analise as proposições a seguir e indique V 

para as Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

( ) O grande problema dos alimentos 

processados – como salsicha e bacon – está 

relacionado aos produtos que são utilizados 

durante a produção desses.  

( ) Para o processo de defumação dos 

alimentos, utiliza-se o nitrato de sódio, 

proveniente da fumaça do carvão. 

( ) Em termos percentuais, comer um 

cachorro quente ou fumar um cigarro apresenta o 

mesmo nível de risco de se contrair câncer.  

( ) A picanha exemplifica casos em que os 

alimentos têm avaliação diferente de risco para a 

saúde. 
 

A alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

A) V, F, F, V. 

B) F, F, V, V. 

C) V, V, F, F. 

D) F, V, V, F.  
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6) Quanto ao tipo textual, pode-se afirmar que o 

TEXTO III é predominantemente: 

 

A) Injuntivo. 

B) Dissertativo. 

C) Descritivo. 

D) Narrativo.  
 
 

Analise a estrutura a seguir. 

 

A suculenta picanha ora apanha dos 

especialistas, por ter muito colesterol maléfico, 

ora é aplaudida, pela abundância de ferro, 

vitamina B12 e Zinco. 

 

7) As palavras destacadas são classificadas 

morfologicamente, respectivamente, como: 

 

A) Substantivo e adjetivo. 

B) Substantivo e substantivo. 

C) Adjetivo e substantivo. 

D) Adjetivo e adjetivo.  
 
 

8) Em “ora apanha dos especialistas ora é 

aplaudida”..., sobre os termos destacados é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Indicam fatos que se alternam. 

B) Indicam fatos que se excluem. 

C) Expressam ideias contrárias. 

D) Expressam ideias de causa e 

consequência. 
 
 

Analise as charges a seguir. 

I 

 

 

 

 

 

 

(Disponívelem:<http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=img

hp&tbm=isch&source=hp&biw=1424&bih=739&q=charge++pode+++

atualizar+no+facebook>.Acesso em:  15 nov. 2015). 

 

 

 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Disponível 

em<http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&biw=1424&bih=739

&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=charge+crian%C3%A7as++no+par

que+com+telefones+&oq=charge>. Acesso em: 15 nov. 2015.) 

 
9) Sobre elas, é CORRETO afirmar: 

 

A) Não existe relação entre elas, visto que os 

focos são diferentes – em uma um 

casamento, na outra um encontro de 

crianças.  

B) Em ambas há uma crítica ao modo como 

as pessoas utilizam os aparelhos eletrônicos 

e as redes sociais. 

C) O ponto comum entre as duas é a crítica 

às relações familiares e sociais, hoje mais 

intensas. 

D) Não há relação entre elas, visto que os 

assuntos enfocados são diferentes, o que 

pode ser comprovado pelas imagens não 

verbais usadas. 
 
 

Leia o fragmento a seguir do poema Soneto de 

Fidelidade de Vinicius de Moraes. 
 

“ E assim quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

Eu possa lhe dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure.” 
 

 

10) Nesse fragmento, o poeta utilizou: 

 

A) Uma antítese. 

B) Um eufemismo. 

C) Uma gradação 

D) Um hipérbato.  
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MATEMÁTICA 

 

11) Analise as seguintes afirmações relacionadas 

ao Conjunto dos Reais.  

 

I- 8,43 é um número irracional. 

II- 3,4949... é uma dízima periódica cujo 

anteperíodo é 3, e cujo período é 49. 

III-  50    é um número irracional. 

IV- – 76 é um número racional. 

 

Estão corretas APENAS: 

 

A) II e III. 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 

D) III e IV. 

 

 

12) Uma  turma de 40 universitários paulistas 

resolveu viajar, por uma mesma empresa de 

ônibus, para a cidade de Ouro Preto (MG), 

gastando ao todo R$ 7.520,00 de passagem de 

ida. Parte desses universitários viajou junto em 

um ônibus leito, onde o preço da passagem é R$ 

220,00 por pessoa. O restante dos universitários 

viajou junto em um ônibus convencional, cujo 

preço da passagem é R$ 140,00 por pessoa.  

 

O número de universitários que viajou em ônibus 

leito é de: 

 

A) 18 

B) 24 

C) 28 

D) 30 

 

 

13) Heloísa recebeu uma quantia de R$ 

22.400,00 e resolveu aplicá-la a juros simples, 

durante 90 dias. Após esse prazo, recebeu um 

montante de R$ 24.416,00.   

 

A taxa de juros mensal é: 

 

A) 10,2% 

B) 5% 

C) 3% 

D) 0,1% 

 

14) Em um setor de arquivos de uma 

determinada empresa, três funcionários 

arquivaram 150 documentos em quantidades 

inversamente proporcionais às suas idades: 20, 

24 e 30 anos.  

 

O número de documentos arquivados pelo 

funcionário mais novo foi de: 

 

A) 50 

B) 55 

C) 60 

D) 65 
 

 

15)  Observa-se uma circunferência  inscrita em 

um quadrado cuja diagonal mede 10 cm.  

 

 
 

O comprimento (em cm) e a área (em cm2) dessa 

circunferência, respectivamente, são: 

 

A) 5 2   e   
25 

2
   

B) 5 2   e    50  

C) 10 2   e  25  

D) 10 2   e  50    

 

 

16)  Calcule a expressão abaixo: 

 

5 −8
3

 +    
 4   

3
  –  9 ×    

8

 5
   ÷  

 3 

2
  – 

 3 

5
    + 3–2 +  169  

 

 

O valor numérico da expressão é: 
 

A) 
−104

   9
   

B) 
−32

   3
      

C) 
−14

  9
           

D) 
22

3
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17)  A tabela mostra a distribuição das idades 

dos funcionários de uma empresa de 

telemarketing.  

 

 

 

 

 

A média aritmética das idades dos funcionários é: 

 

A) 22 

B) 24 

C) 25,25 

D) 25,75 

 

 

18) Adolescentes de 12 e 13 anos de uma escola 

pública de MG participaram de uma pesquisa 

para saber a preferência de três estilos musicais: 

rock, hip hop e sertanejo universitário.Sobre os 

entrevistados, concluiu-se que: 1
4   dos alunos 

preferem sertanejo universitário, 3
8   preferem 

hip hop, 15% preferem  rock e o restante dos 

entrevistados disseram não gostar de nenhum 

dos três estilos.  

 

O percentual de alunos que não gostam de 

nenhum dos três estilos musicais é de: 

 

A) 12,5% 

B) 22,5% 

C) 24,5% 

D) 37,5% 

 

 

19) Em um terreno quadrangular deseja-se 

construir um shopping de 7.744 m2 , conforme 

desenho abaixo. O restante do terreno será 

destinado para área de estacionamento. 

 

 

 

 

 

 

A área destinada ao estacionamento, em m2, é 

de: 

 

A) 784                

B) 776                   

C) 768                 

D ) 720 
 

 

20) Em uma classe do 8° ano, 60% dos alunos 

são dados pela expressão :  

 

(  98 –   18 )  x  30 3     

 

       96                        

   

O número total de alunos é:   

                                                    

            A) 30 

B) 40 

C) 42 

D) 50    

 

 

 

 

 

  

Funcionários Idade (anos) 

5 22 

3 24 

2 25 

1 32 
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CIÊNCIAS 

 

21) Métodos anticoncepcionais correspondem a 

um conjunto de procedimentos e técnicas 

utilizados pelos seres humanos para evitar a 

ocorrência de uma gravidez indesejada.  

 

Sobre esses métodos, é CORRETO afirmar: 

 

A) O DIU (dispositivo intrauterino) é uma 

peça de cobre ou plástico, que é introduzida 

pelo médico no útero da mulher, destinada a 

impedir a ovulação.  

B) A vasectomia é um procedimento em que 

os ductos deferentes, tubos que conectam os 

testículos aos epidídimos, são cortados.  

C) A pílula anticoncepcional é um método 

hormonal que atua no ciclo menstrual 

impedindo a fecundação do ovócito pelo 

espermatozoide.  

D) O diafragma é um dispositivo de borracha 

ou silicone que deve ser inserido na vagina 

para impedir a entrada dos espermatozoides 

no útero. 

 

 

22) Analise a teia alimentar abaixo representada.  

 

 
 

Considerando a teia acima, assinale a afirmativa 

CORRETA:   

 

A) Peixes maiores ocupam o 2º nível trófico 

nessa teia alimentar. 

B) O aumento exagerado da população de 

aves provocará a redução nas populações de 

peixes maiores e de lambaris.  

C) A eliminação da população de lambaris 

ocasionará a extinção da população de aves.  

D) Nessa teia aves podem ser consumidores 

terciários ou quaternários.  
 
 

23) As queimadas constituem uma prática muito 

antiga utilizada na agricultura para promover a 

limpeza de um terreno a ser empregado no 

cultivo de plantações ou na pecuária. Tal prática 

tem consequências graves para o ambiente, tais 

como a redução da fertilidade do solo.  

 

A alternativa que contém um fator que NÃO pode 

ser usado para justificar por que as queimadas 

reduzem a fertilidade do solo é: 

 

A) O fogo elimina os microrganismos que 

realizam a decomposição da matéria 

orgânica presente no solo. 

B) A perda de matéria orgânica provocada 

pelas queimadas deixa o solo mais exposto 

aos processos erosivos. 

C) As cinzas produzidas pela queima da 

matéria orgânica intoxicam o solo, matando 

os microrganismos decompositores.  

D) A retirada da cobertura vegetal pelas 

queimadas deixa o solo mais exposto à ação 

das chuvas, que pode ocasionar lixiviação.  
 
 

24) Leia o texto a seguir: 

Dois homens morrem em colisão frontal entre 
carro e carreta em rodovia. 

Dois homens morreram em um acidente na tarde 

deste sábado (15) na rodovia Otávio Pacheco de 

Almeida Prado (SP-255), entre Jaú e Barra 

Bonita (SP). 

Segundo informações da Polícia Militar, os 

homens estavam em um veículo e após 

ultrapassarem outro carro colidiram de frente com 

uma carreta. A pista precisou ser interditada para 

retirar os corpos que ficaram presos às ferragens. 

O motorista da carreta não ficou ferido. 
 

(Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/bauru-

marilia/noticia/2015/08/dois-morrem-em-colisao-frontal-entre-carro-

e-carreta-em-rodovia.html> . Acesso em: 05 nov.2015) 
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O texto retrata uma situação recorrente nas 

estradas brasileiras.  

 

A partir das informações acima relatadas sobre o 

acidente é CORRETO afirmar: 

 

A) A força aplicada no carro e na carreta 

durante o acidente tem a mesma 

intensidade, no entanto, devido à maior 

inércia da carreta o impacto nesse corpo é 

menor.  

B) A força aplicada no carro e na carreta 

durante o acidente tem a mesma 

intensidade, no entanto, devido à menor 

inércia da carreta o impacto nesse corpo é 

menor.  

C) A força aplicada no carro durante o 

acidente tem maior intensidade do que a 

força aplicada na carreta, no entanto, devido 

à maior inércia do carro o impacto nesse 

corpo é maior.  

D) A força aplicada no carro durante o 

acidente tem menor intensidade que a força 

aplicada na carreta, no entanto, devido à 

menor inércia do carro o impacto nesse 

corpo é maior. 

 

 

25) Observe o gráfico abaixo. 

 
 

(Disponível em:<http://www.ipam.org.br/saiba-

mais/abc/mudancaspergunta/Quais-sao-as-principais-fontes-de-

gases-de-efeito-estufa-decorrentes-das-atividades-humanas-/11/3 > 

.Acesso em: 05 nov.2015.) 

 

Esse gráfico retrata as concentrações 

atmosféricas de CO2 (gás carbônico) na 

atmosfera desde 1750 e as emissões deste gás 

na atmosfera em função das atividades humanas 

(antropogênicas).  

 

A partir das informações contidas nesse gráfico, 

é CORRETO afirmar: 

 

A) O CO2 já estava presente na atmosfera 

antes mesmo da intensificação das 

atividades antropogênicas devido aos 

processos de respiração, fotossíntese e 

decomposição. 

B) De acordo com o gráfico pode-se inferir 

que a preocupação humana com os efeitos 

nocivos do efeito estufa intensificaram-se a 

partir de 1800. 

C) O aumento da emissão de CO2 na 

atmosfera pela ação antrópica tem como 

principal consequência o agravamento do 

efeito estufa que pode ocasionar extinção de 

espécies de plantas e de animais.  

D) A redução da queima de combustíveis 

fósseis e do desmatamento são medidas 

ambientais de grande importância pois 

reduzem a emissão de CO2 , único gás 

responsável por ocasionar o efeito estufa. 

 

 

26) Analise o esquema de separação de 

misturas de um sistema heterogêneo abaixo 

descrito. 
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A partir do esquema acima, a alternativa que 

contém a identificação CORRETA dos 

procedimentos I- II- III- IV e V, respectivamente, 

é: 

 

A) Filtração – Flotação – Decantação – 

Destilação Fracionada – Destilação Simples. 

B) Filtração – Tamisação – Levigação – 

Destilação Simples - Destilação Fracionada. 

C) Centrifugação – Decantação– Destilação 

Fracionada – Evaporação – Filtração. 

D) Levigação – Flotação - Dissolução 

Fracionada - Evaporação – Filtração. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

27) Analise o gráfico abaixo.  

 
 

(Disponível 

em:<http://www.mundoeducacao.com/geografia/piramide-

etaria.htm> .Acesso em: 12  out. 2015) 

 

Sobre o gráfico acima, marque a opção 

INCORRETA. 

 

A) O gráfico pode receber a denominação de 

pirâmide etária ou pirâmide de idade. 

B) A proporção de idosos na população é 

registrada no ápice do gráfico. 

C) O gráfico pode mostrar a estrutura da 

população de um país por sexo (masculino e 

feminino). 

D) A proporção de adultos na população é 

registrada na base da pirâmide. 

 

 

28) O território brasileiro contém cerca de 12% 

de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 

200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões 

hidrográficas, como as bacias do São Francisco, 

do Paraná e a Amazônica (a mais extensa do 

mundo, com 60% dela localizada no Brasil). É um 

enorme potencial hídrico, capaz de prover um 

volume de água por pessoa 19 vezes superior ao 

mínimo estabelecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) – de 1.700 m³/s por 

habitante por ano. 
 

(Disponível em: Ministério do Meio Ambiente:< 

http://www.mma.gov.br/agua>. Acesso em: 12  out.2015) 

 

Em relação às bacias hidrográficas brasileiras, só 

NÃO é correto afirmar: 

 

A) O Rio Solimões é um dos principais  

afluentes do Rio Amazonas. 

B) O Rio São Francisco desemboca no 

oceano Atlântico, entre os estados de 

Alagoas e Sergipe. 

C) O potencial hidrelétrico do Rio Paraná é 

aproveitado por uma das maiores 

hidrelétricas do mundo: Hidrelétrica 

Binacional de Itaipu. 

D) O Araguaia é um dos principais rios da 

Região Centro-Oeste. 

 

 

29) Os mapas representam as superfícies 

terrestres. A fim de que se possa visualizá-las 

numa folha de papel, usamos as escalas. Uma 

escala constitui a relação de redução entre as 

dimensões apresentadas no mapa e seus valores 

reais correspondentes no terreno representado. 

Considere que a distância entre 2 cidades seja 

de 5cm em um mapa representado na escala 

1:500 000.  

 

No terreno, a distância entre as duas cidades, em 

km, corresponde a: 

 

A) 5 km. 

B) 10 km. 

C) 15 km. 

D) 25 km. 

 

 

30) O processo que vem ampliando de maneira 
significativa a circulação de mercadorias, 
informações, capitais e pessoas no espaço 
geográfico mundial, tornando tudo em um 
emaranhado de redes de transportes e de  comu- 
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nicação que envolve o mundo inteiro, é 
denominado: 

 

A) Capitalismo. 

B) Globalização. 

C) Mundialização.  

D) Regionalização. 
 

 

31) As áreas verdes urbanas são consideradas 
como o conjunto de áreas intra-urbanas que 
apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 
introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e 
que contribuem de modo significativo para a 
qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas 
cidades. Essas áreas verdes estão presentes 
numa enorme variedade de situações: em áreas 
públicas; em Áreas de Preservação Permanente 
(APP); nos canteiros centrais; nas praças, 
parques, florestas e Unidades de Conservação 
(UC) urbanas; nos jardins institucionais e nos 
terrenos públicos não edificados. 

 
(Disponível em: Ministério do Meio Ambiente 

<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areasverdes urbanas/ 
item/8051>. Acesso em: 12  out.2015) 

 

O problema ambiental que assola as grandes 

aglomerações urbanas e que se contrapõe ao 

trecho citado acima é: 
 

A) Poluição hídrica. 

B) Aterros sanitários.  

C) Ilha de calor. 

D) Poluição do solo.  
 

 

32) As metrópoles brasileiras absorveram áreas 

rurais e urbanas de municípios vizinhos que, ao 

se unirem, passaram a compartilhar a mesma 

rede de transporte e serviços, mas mantendo sua 

autonomia administrativa.  
 

A denominação CORRETA do processo citado é: 
 

A) Metropolização. 

B) Sítio urbano. 

C) Conurbação. 

D) Urbanização. 

 

 

33) Em relação aos tipos de indústrias, analise 

as afirmações abaixo. 
 

 

I- A indústria de base ou de bens de 

produção transforma a matéria-prima em 

um produto semiacabado. 

II- A indústria de bens de capital ou 

intermediário produz bens acabados, 

prontos para serem consumidos 

diretamente pela população.  

III- Siderúrgicas, metalúrgicas e 

petroquímicas são exemplos de indústrias 

de base ou de bens de produção. 

IV- A indústria de bens de consumo duráveis 

produz bens que se esgotam quando 

consumidos. 

 

 

Estão CORRETAS: 
 

A) Apenas I e II 

B) Apenas III e IV 

C) Apenas I e III 

D) Apenas II e IV. 

 

 

HISTÓRIA 
 

34) Analise o trecho a seguir. 

 

“Quase sempre, o coronel conseguia o voto do 
eleitor por meio da troca de favores: o coronel 
oferecia às pessoas „favores‟ como uma sacola 
de alimentos, remédio, segurança, dinheiro 
emprestado, emprego etc. Em troca desses 
„favores‟ exigia que votassem nos candidatos 
indicados por ele. Esse voto controlado pelo 
coronel é chamado de voto de cabresto”. 

 

(BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História: sociedade & cidadania. 9º ano. Edição 

Reformulada, 2ª edição. São Paulo: FTD, 2012, p.60). 

 

O trecho descreve, de forma generalizada, uma 

das principais características da política durante 

o período da história brasileira conhecido como 

República Velha (1889-1930).  

 

A opção que identifica CORRETAMENTE a 

expressão como foi denominada essa 

característica descrita anteriormente é: 

 

A) Política do café-com-leite. 

B) Paternalismo. 

C) Coronelismo. 

D) Patrimonialismo. 
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35) Observe a imagem a seguir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Disponível em: 

< http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens>. Acesso em: 26 out. 

2015) 

Sobre o evento de que trata o cartaz, marque a 

opção CORRETA. 

 

A) Representa o momento de luta pela 

redemocratização no Brasil durante a 

Ditadura Militar de 1964 a 1985. 

B) Expressa o sentimento de parte dos 

paulistas que acusava Getúlio Vargas de 

governar o país como um ditador. Esse 

movimento teve como principal bandeira de 

luta uma nova Constituição para o país. 

C) O cartaz faz referência à luta pelo fim da 

Ditadura Vargas, conhecida como Estado 

Novo (1937-1945). 

D) O movimento que trata o cartaz não 

provocou nenhuma mudança política no país. 

 

 

36) Observe a imagem a seguir do momento em 

que os jogadores da seleção chilena de futebol 

erguem a taça de Campeão da Copa América de 

2015. 

 

 
(Disponível em:< http://www.ca2015.com/pt/news/as-curiosidades-

da-final-da-copa-america-entre-chile-e 

argentina/1v8vg1qcvfr9d12zm024l2u9vz>. Acesso em 26 out.2015). 

 

Tal episódio aconteceu no Estádio Nacional Júlio 

Martínez Prádanos, localizado em sua capital, 

Santiago do Chile. Esse estádio, porém, não foi 

palco apenas das emoções provocadas pelos 

esportes. Em suas arquibancadas, também está 

a lembrança de um triste momento da história do 

povo chileno e de todos nós latino-americanos. 

Leia o trecho a seguir: 

 

“No fundo do Estádio Nacional do Chile (...) há 

um setor de arquibancadas de madeira em vez 

de plástico, cercado de grades em vez de painéis 

publicitários. Na parte superior lê-se a frase Um 

povo sem memória é um país sem futuro, 

lema escolhido por um grupo de ex-presos 

políticos da ditadura militar que transformou esse 

setor do Coliseu em um museu permanente do 

horror. Ali 20.000 pessoas viveram um 

improvisado campo de concentração durante dois 

meses: entre 12 de setembro de 1973 e meados 

de novembro”. 
(Disponível em:< 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/11/deportes/1433979308_782

555.html>. Acesso em: 26 out. 2015.) 

 

Sobre a Ditadura Chilena instaurada em 1973, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) Salvador Allende era o presidente do 

Chile quando, no dia 11 de setembro de 

1973, a sede do Governo, o Palácio La 

Moneda, foi bombardeado. Allende teria 

cometido suicídio.  

B) A ditadura chilena foi considerada como 

uma das mais brandas da América Latina, 

pois os direitos humanos do povo chileno 

foram respeitados. 

C) O general Augusto Pinochet assumiu o 

poder no lugar de Allende e, imediatamente, 

convocou eleições das quais saiu derrotado 

e deixou o poder. 

D) O governo ditatorial chileno, comandado 

por Pinochet, alinhou-se a ex- União 

Soviética numa ação que desagradou os 

Estados Unidos. 
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37) Leia o trecho a seguir. 

 

A corrida do ouro, entre o final do século XVII e a 
primeira década do XVIII, foi talvez a maior 
migração de homens brancos e livres na América 
Portuguesa ao longo de todo o período colonial. 
Não há nada, na História do Brasil, que se 
compare a este momento. Em dez anos, a 
população das Minas – futura capitania de Minas 
Gerais, na época parte da capitania de São Paulo 
– atingiria a cifra de 50 mil indivíduos. 

 
(Revista Nossa História, Ano 3, nº36, outubro de 2006, p.13). 

 

Marque a opção CORRETA: 

 

A) O ouro foi descoberto nas Minas Gerais 

pelos bandeirantes paulistas no final do 

século XVII. Estes se julgaram donos das 

minas. A chegada de outras pessoas, os 

“forasteiros”, teria sido uma das razões para 

a chamada Guerra dos Emboabas. 

B) A Capitania das Minas tornou-se pouco 

importante para a América Portuguesa uma 

vez que o ouro foi logo todo extraído. 

C) Minas não foi palco de nenhuma revolta 

colonial, uma vez que as autoridades 

portuguesas fortaleceram o controle sobre a 

região. 

D) Vilas e cidades surgiram nas Minas 

em torno da atividade açucareira ao longo do 

século XVIII 

 
 
38) Observe a capa do Jornal O Dia, de março 

de 1986. 

 

 
(Disponível em: <http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-

05-30/planos-economicos-marcaram-as-decadas-de-80-e-90-no-

brasil.html>. Acesso em: 26 out. 2015) 

 

A manchete do jornal informa que o presidente 
da República (1985-1990), José Sarney, travava 
uma grande luta contra a inflação, ou seja, contra 
o aumento dos preços de produtos e serviços 
que fizeram a população brasileira passar por um 
dos momentos mais críticos da sua vida 
econômica. 
 

Marque a opção que indica o nome como ficou 

conhecido o Plano de estabilização econômica 

adotado por José Sarney no início de 1986: 

 

A) Plano Real. 

B) Plano Collor. 

C) Plano Cruzeiro. 

D) Plano Cruzado. 

 

 

39) Leia o trecho a seguir. 

 
“Cerca de 13% dos recursos hídricos mundiais 
concentram-se no Brasil. Essa aparente 
abundância tem levado a uma histórica cultura de 
desperdício”.  

 
(Projeto Araribá: História. São Paulo: Moderna, 2010, p.262). 

 
Do exposto anteriormente e sobre a situação 

atual da crise hídrica no Brasil, pode-se fazer as 

seguintes afirmações: 

 

I- Há uma cultura de desperdício histórica 

em nosso país que levou ao agravamento 

da situação de seca vivenciada em várias 

localidades nos dias de hoje. 

II- Grande parte desse desperdício é 

causada pelas usinas hidrelétricas, que 

utilizam as águas de rios para a produção 

de energia elétrica. 

III- O Brasil solucionará os efeitos da crise 

hídrica apenas com a regularização do 

regime de chuvas. 

 

Marque a opção CORRETA: 

 

A) Todas as opções são verdadeiras; 

B) Apenas a opção I é verdadeira; 

C) Apenas as opções I e II são verdadeiras; 

D) Apenas as opções II e III são verdadeiras. 
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40) Leia o trecho a seguir sobre a Comunidade 

Negra dos Arturos. 
 

A comunidade negra Arturos descende de Camilo 

Silvério da Silva, que, em meados do século XIX, 

chegou ao Brasil num navio negreiro vindo de 

Angola. Do Rio de Janeiro, Camilo foi enviado a 

Minas Gerais para trabalhar num povoado 

situado na Mata do Macuco, antigo município de 

Santa Quitéria, hoje Esmeraldas. Neste povoado, 

trabalhou nas minas e como tropeiro nas 

lavouras. Casou-se com uma escrava alforriada 

chama Felismiba Rita Cândida. Dessa união 

nasceram seis filhos. 

Entre os irmãos, Artur Camilo Silvério foi o que 

mais prosperou. Nasceu em 1885, época da Lei 

do Ventre Livre e casou-se com Carmelinda 

Maria da Silva. Os dois tiveram 10 filhos e vieram 

morar em Contagem, na localidade conhecida 

então conhecida como Domingos Pereira, onde 

adquiriram a propriedade na qual ainda vivem 

seus descendentes. 

Hoje, em sua quarta geração, fazem parte da 

comunidade 80 famílias, cerca de 500 pessoas. 

A comunidade oferece um retrato da identidade 

cultural e das tradições dos negros africanos 

trazidos para o Brasil no período escravagista, 

bem como da miscigenação com a cultura 

portuguesa, que deu origem a um sincretismo 

que ora se comemora isoladamente, ora em 

companhia das comunidades que vivem a seu 

redor. 
(Disponível em: 

<http://www.contagem.mg.gov.br/?es=patrimonio_historico&artigo=5
86594>. Acesso em:  29 out. 2015) 

 

 

De acordo com o texto acima, está CORRETO: 
 

A) A comunidade dos Arturos é um dos mais 
expressivos exemplos da influência cultural 
negra para a cultura brasileira. 
B) Os Arturos têm importância apenas para o 

município de Contagem, sendo suas 

manifestações culturais restritas aos 

moradores da comunidade. 

C) Os negros africanos vieram para a 

América na condição de homens livres e só 

foram escravizados no Brasil durante o 

século XIX, mesma época que Camilo 

Silvério da Silva chegou a Minas Gerais.  

D) Os Arturos vivem isolados do restante de 

Contagem, estabelecendo quase nenhum 

contato com a população do município. 
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