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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 contém a Prova Objetiva, com 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.   
 
CONFIRA SE SUA PROVA CORRESPONDE AO CURSO PELO QUAL VOCÊ OPTOU QUANDO 
REALIZOU A INSCRIÇÃO. Caso não seja, solicite a substituição, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores.  
 
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). 
 
Faça na página apropriada, deste caderno, o rascunho do gabarito. O rascunho não será considerado na 
correção. 
 
Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 
 
Ao finalizar a Prova Objetiva, 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 Resposta. ELA É A SUA PROVA.  
 
O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTA, 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 

 

 

Leia o texto 1 para responder à questão de número 01. 

 

Texto 1 

 

 
Disponível em: https://escolasantaritals.wordpress.com/calvim-i/. Acesso em 18 set. 2018 

 

1) Em qual trecho, extraído da tirinha, a palavra destacada se classifica, morfossintaticamente, como um pronome 

adjetivo? 

 

A)  ―(...) eles se tornam escravos, zumbis!‖ 

B)  ―... e os transformam em escravos zumbis.‖ 

C)  ―... elas nos controlam?‖ 

D)  ―O meu show de TV já começou!‖ 

 

O texto 2 serve de referência para a questão de número 02. 

 

Texto 2 

 

 
Disponível em: <http:www.linkphoto.com.br/casan-tem-melhor-outdoor-de-junho>. Acesso em: 25 set 2018.  

 

2) Sobre os termos ―falta‖ e ―sobrar‖, no texto publicitário, assinale a alternativa CORRETA:  

 

A)  Ambos são metáforas que se complementam, porque a intenção do texto é chamar a atenção dos leitores 

para a economia de água e mostrar que há alternativas para o problema da falta de água.  

B)  Apresentam sentidos equivalentes, por isso são classificados como termos parônimos. Eles se 

complementam, porque a intenção do texto é deixar claro aos leitores que a água está acabando.  

C)  Constituem uma antítese; todavia se complementam, porque a intenção do texto é chamar a atenção dos 

leitores para a economia de água e mostrar que há alternativas para esse problema.  

D)  Apresentam sentidos opostos, mas que se complementam, porque a intenção do texto é confundir os leitores 

e propor alternativas para o problema da falta de água.  

https://escolasantaritals.wordpress.com/calvim-i/
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O texto 3 serve de referência para as questões de números 03 e 04. 

 

Texto 3 

 

 ―Escrever‖ para quadrinhos pode ser definido como a concepção de uma ideia, a disposição de elementos de 

imagem e a construção da sequência da narração e da composição do diálogo. É, ao mesmo tempo, uma parte e o 

todo do veículo. Trata-se de uma habilidade especial, cujos requisitos nem sempre são comuns a outras formas de 

criação ―escrita‖, pois lida com uma tecnologia singular. Quanto a seus requisitos, ela está mais próxima da escrita 

teatral, só que o escritor, no caso das histórias em quadrinhos, geralmente, também é o produtor de imagens (artista). 

Na arte sequencial, as duas funções estão irrevogavelmente entrelaçadas. A arte sequencial é o ato de urdir um 

tecido. Ao escrever apenas com palavras, o autor dirige a imaginação do leitor. Nas histórias em quadrinhos imagina-

se pelo leitor. Uma vez desenhada, a imagem torna-se um enunciado preciso que permite pouca ou nenhuma 

interpretação adicional. Quando palavra e imagem se ―misturam‖, as palavras formam um amálgama com a imagem e 

já não servem para descrever, mas para fornecer som, diálogo e textos de ligação. 
  Fonte: Eisner, Will. Quadrinhos e arte sequencial, TRad. Luís Carlos Borges. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 1999. 

 

 

3) O trecho – ―Na arte sequencial, as duas funções estão irrevogavelmente entrelaçadas. A arte sequencial é o ato 

de urdir um tecido.‖ – pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

A)  A arte sequencial é o ato de urdir um tecido, entretanto as duas funções estão entrelaçadas. 

B)  Urdir um tecido é o ato da arte sequencial, embora as duas funções estejam entrelaçadas. 

C)  Como a arte sequencial é semelhante a urdir um tecido, as duas funções estão entrelaçadas. 

D)  Quando as duas funções estão entrelaçadas, a arte sequencial é semelhante ao ato de urdir um tecido.   

  

 

4) O termo ―amálgama‖, em ―as palavras formam um amálgama com a imagem‖, pode ser substituído, sem alterar 

o sentido, por: 

 

A)  Mescla. 

B)  Anagrama. 

C)  Confusão. 

D)  Divergência. 

 

 

O texto 4 se refere às questões de número 5 a 8. 

 

Texto 4 

 

CAZUZA 

 

 Estreou, na semana passada, "Cazuza - O Tempo Não Para", de Sandra Werneck e Walter Carvalho. 

 O desfecho trágico da história é conhecido por todo mundo. Apesar disso, ela me proporcionou momentos de 

grande alegria. Mas não é só isso, não é só uma questão de momentos.  

 O filme me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento explicar por quê. 

Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter-se vingado de sua paixão 

exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais, a 

preservação de nossas forças, que nos garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e 

variedade da experiência? Melhor viver a mil (e menos tempo) ou viver com moderação (e mais tempo)? 

Digo que a pergunta se apresenta "mais uma vez" porque a questão é hoje trivial e, ao mesmo tempo, 

persecutória. É melhor ficarmos acordados até tarde pelo prazer da companhia ou voltar logo para casa e para a 
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cama, já que, de manhã cedo, será a hora da esteira e da bicicleta? Vamos transar no domingo à noite ou será que a 

segunda é um dia muito pesado? 

Obedecemos a uma proliferação de regras que são ditadas pelos progressos da prevenção. Ninguém 

imagina que comer banha, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha e combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja 

uma boa ideia. De fato, não é. 

À primeira vista, em suma, parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não 

deveria haver prazeres que valham um risco de vida ou, simplesmente, que valham o risco de encurtar a vida. De 

que adiantaria um prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o qual está sentado? 

Mas, por trás dessa obviedade, esconde-se um estranho momento na história da moralidade. Durante muitos 

séculos, constatamos que a carne era fraca e que o espírito tinha sérias dificuldades em conter seus ímpetos. 

Ultimamente, encontramos uma solução elegante: delegamos à carne a tarefa de controlar a carne. A experiência 

dos prazeres deveria ser contida porque é anti-higiênica, biologicamente nociva, ruim para o corpo. 

Por mais que a coisa faça sentido, ela não deixa de ser curiosa. No fundo, se admitirmos por um instante que 

nossa escolha moral nos define, chegaremos à conclusão de que homem bom é aquele que se resguarda; o mérito 

humano não dependeria das coisas e causas pelas quais arriscamos a vida, o mérito seria preservar a vida de 

qualquer forma. 

Navegamos entre os mal-encarados que nos intimam "A bolsa ou a vida!" e os bem-encarados (bem demais) 

que nos intimam "O prazer ou a vida!". Ambos prefeririam que escolhêssemos ficar com vida. Eles têm razão, pois 

quem perde a vida perde também a bolsa ou o prazer. Mas acontece que, ao responder a essa intimações, dizemos, 

sobretudo, o que caracteriza nossa vida, o que faz que ela, aos nossos olhos, valha a pena: por exemplo, a bolsa, o 

prazer ou um tempo suplementar.  

Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco avara que sugere que 

escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte lhes parece distante, uma coisa com a qual a gente se 

preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas sua vontade de caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a 

inconsciência de quem pode esquecer que "o tempo não para". É também (e talvez sobretudo) um questionamento 

que nos desafia: para disciplinar a experiência, será que temos outras razões que não sejam só a decisão de durar 

um pouco mais? 

Cuidado: o filme não é uma diatribe contra a "vida louca" ou a favor dela. Tampouco ele faz desse dilema 

uma tragédia. Ao contrário, ele contempla nosso desamparo moral com uma ternura parecida com a dos pais do 

próprio Cazuza (admiráveis Marieta Severo e Reginaldo Faria). É esse carinho que mantém nosso sorriso. 

O amor dos pais de Cazuza pelo filho, aliás, constitui uma das tramas mais tocantes da história. Haverá 

alguém para achar que Cazuza ainda estaria entre nós, se eles tivessem controlado seu filho com rigor. Outros 

observarão que, se isso tivesse acontecido, Cazuza nunca teria existido.  

 Provavelmente ambos têm razão. O que significa querer que nossos filhos vinguem? É justo deixar que, pela 

intensidade de seus desejos, queimem a vida como um cigarro? É certo forçá-los a respeitar nosso desejo de 

morrermos antes deles acima das paixões que podem consumi-los? Não conheço um pai que, alguma vez, não tenha 

se colocado essas perguntas. 

O filme é imperdível para quem é ou já foi adolescente um dia, para quem é (ou será) pai de adolescente e, 

em geral, para quem se pergunta ou se perguntou um dia qual é o critério do bem ou do mal quando a paixão de 

viver é tamanha que ela ameaça nossa própria vida. 

Resta agradecer a Daniel de Oliveira por sua performance no papel de Cazuza, assim como a Fernando 

Bonassi e Victor Navas pelos diálogos. 
      Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fq2406200417.htm. Acesso em 23 set. 2018 

 

 

5) Observe a seguinte passagem do texto: ―Cazuza mordeu a vida com todos os dentes.‖ (4º parágrafo).  

Observando-se o contexto, pode-se interpretá-la da seguinte forma: 

 

A)  Cazuza viveu intensamente cada momento de sua vida, agarrando-se a cada um deles. 

B)  Cazuza viveu intensamente cada momento de sua vida, sem, entretanto, cuidar de preservá-la. 

C)  Cazuza viveu intensamente cada momento de sua vida; por isso aproveitou até o último instante. 

D)  Cazuza viveu intensamente cada momento de sua vida; todavia agredia a todos que o rodeavam. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fq2406200417.htm
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6) Observe a seguinte passagem do texto: ―Outros observarão que, se isso tivesse acontecido, Cazuza nunca teria 

existido.‖  

De acordo com ela, é CORRETO afirmar que: 

 

A)  Caso tivesse sido alvo da correção dos pais, Cazuza não seria o artista que se conheceu. 

B)  Caso os pais de Cazuza não tivessem se conhecido, o artista não teria existido. 

C)  Cazuza foi um personagem arquitetado pelos pais para fazer sucesso. 

D)  A falta de controle por parte dos pais revoltou Cazuza e o levou a agir de forma equivocada. 

 

 

7) De acordo com a passagem ―Digo que a pergunta se apresenta ‗mais uma vez‘ porque a questão é hoje trivial e, 

ao mesmo tempo, persecutória.‖, entende-se que: 

 

A)  A pergunta é daquelas que se usam quando se quer dar prolongamento ao assunto. 

B)  Cazuza foi um artista perseguido pela mídia devido ao seu comportamento transgressor. 

C)  Cazuza perseguia seus interlocutores fazendo esse tipo de pergunta o tempo todo. 

D)  A pergunta em questão se refere a algo comum, mas que, por isso, aparece constantemente. 

 

 

8) Observe o 3º parágrafo do texto. Na passagem, observa-se um uso específico do termo ―porquê‖. Assinale, nas 

alternativas a seguir, a opção em que o mesmo termo foi suado de forma INCORRETA. 

 

A)  Reagi à ofensa porque não sou covarde. 

B)  Você é a favor ou contra? Por que?  

C)  Ignora-se o porquê da sua renúncia.  

D)  São ásperos os caminhos por que passei.  

 

Leia o texto 5 e responda à questão de número 09. 

 

Texto 5 

 

 Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. (...) Por fim, aprendeu a se 

proteger. Ia ao cinema, sim. Mas antes que o filme começasse, corria ao banheiro, colocava cera nos ouvidos. 

Voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam, cerrava firmemente os olhos, mantendo-os assim durante toda a 

sessão. O pai, encantado com o filme, nada se apercebia; tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que 

respondia, numa voz neutra mas firme: 

 - Gostei. Gostei muito. 

 Era de outro filme de que estava falando, naturalmente. Um filme que o pai nunca veria. 
Moacyr Scliar. In: Contos reunidos. 

 

9) O texto lido é: 

 

A)  Dissertativo. 

B)  Descritivo. 

C)  Científico. 

D)  Narrativo. 

 

 

 

 

 

 



      Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC            
Processo Seletivo de Estudantes Candidatos/as para o Ano Letivo de 2019 – Edital Nº 01/2018 

CÓDIGO CURSOS 

101 
ENSINO MÉDIO REGULAR (1º ANO) E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA 

FORMA INTEGRADA (1º ANO) 
 

Organização: Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC                        Página 6 de 19 

 

Considere a tira – texto 6 – para responder à questão de número 10. 

 

Texto 6 

 
 

10) Observe o primeiro quadrinho. Ele apresenta uma relação de: 

  

A)  Consequência. 

B)  Adição. 

C)  Negação. 

D)  Comparação.  

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

11) Observe as igualdades: 

I) ( 2)
2
  2

4
 = 2

6
 

II)      = 16 

III)  + 1 =  

IV)    = 14  

 

É correto afirmar que: 

 

A)  Todas são verdadeiras 

B)  Apenas a I é falsa 

C)  Apenas a II é falsa 

D)  Apenas a III é falsa 
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12) Qual é o perímetro de um terreno retangular sabendo que sua área é 476 m
2
 e que um dos seus lados excede o 

outro em 11 metros? 

 

A)  17 m 

B)  28 m 

C)  45 m 

D)  90 m 

 

 

13) O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 1200 jovens sobre o gênero musical 

preferido. 

 

 

 

Desses 1200 jovens, quantos preferem rock? 

 

A)  90 

B)  120 

C)  366 

D)  900 

 

 

14) Uma confeiteira fez 72 cajuzinhos, 120 beijinhos e 192 brigadeiros. Ela deseja arrumá-los em bandejas de modo 

que cada bandeja tenha o mesmo tipo de docinho e a mesma quantidade.  

De quantas bandejas ela vai precisar para colocar o maior número possível de doces em cada uma? 

 

A)  8 

B)  16 

C)  24 

D)  30 

 

 

15) Em um determinado supermercado o pacote de arroz da marca Soltinho custa R$ 16,50 e o pacote de feijão 

Bacana custa R$ 4,30. Eva comprou 12 pacotes (sendo alguns de arroz Soltinho e outros de feijão Bacana), 

gastando R$ 100,40. Quantos pacotes de arroz Soltinho ela comprou? 

 

A)  3 

B)  4 

C)  7 

D)  8 
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16) A planta da casa abaixo foi feita na escala 1: 50 

 
A área da varanda em m

2
 e a razão entre a área dessa varanda e a área total da casa são, respectivamente: 

 

A)  33 m
2 
e  

B)  33 m
2
 e  

C)  99 m
2
 e  

D)  132 m
2
 e  

 

 

17) Uma peça retangular maciça de alumínio tem as seguintes dimensões: 0,50m x 0,10m x 0,05m como mostra a 

figura. 

 

 
 

Sabendo que 1 cm
3
 de alumínio = 2,7 g, quantos quilogramas tem essa peça maciça de alumínio? 

 

A)  67,5 Kg 

B)  6,75 Kg 

C)  2,5 Kg 

D)  2,25 Kg 
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18) Qual é o perímetro do trapézio ABCD destacado no quadrado OPQR, sabendo que o lado do quadrado mede 9 

cm, AO = OD = 3 cm e BO = OC = 6 cm? 

 

 
 

A)  9(1 + ) cm 

B)   3  cm 

C)  6  cm 

D)  3(2 + 3 ) cm 

 

 

19) Os resultados de uma pesquisa feita com os 40 funcionários de uma empresa sobre o tempo gasto no percurso 

entre residência e trabalho foram organizados na tabela abaixo: 

 

TEMPO GASTO NO PERCURSO 

ENTRE RESIDÊNCIA E 

TRABALHO EM MINUTOS 

NÚMERO DE TRABALHADORES 

10 1 

15 3 

20 8 

25 3 

30 6 

35 4 

40 3 

60 4 

90 3 

100 5 

                                                Dados fictícios 

 

 

Qual é a média de tempo gasto pelos funcionários dessa empresa no percurso entre residência e trabalho? 

 

A)  30 min. 

B)  38,5 min. 

C)  43,5 min. 

D)  45 min. 
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20) Uma piscina circular tem 8 metros de diâmetro e 1,6 metros de profundidade. Para encher essa piscina até 10 

cm abaixo do nível da sua capacidade máxima, são necessários quantos litros de água? 1m
3
 = 1000 litros (considere 

 = 3,14) 

 

A)  75 360 L 

B)  80 384 L 

C)  150 720 L 

D)  301 440 L 

 

CIÊNCIAS 

 

 

21) O maior e mais abrangente relatório sobre mudanças climáticas, divulgado em 2014 pelas Nações Unidas, 

mostrou que a humanidade vivencia a última chance de reverter o processo de aquecimento global. A síntese do 

quinto relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla em inglês), elaborada com a 

participação de 800 cientistas de 80 países e divulgada em novembro, em Copenhague, na Dinamarca, indicou que, 

se não houver redução imediata na emissão de gases de efeito estufa, os meios de adaptação não serão suficientes, 

e a vida no planeta ficará ameaçada. ―As mudanças climáticas não deixarão nenhuma parte do globo intacta‖, disse 

na ocasião o presidente do IPCC, Rajendra Pachauri. 
Fonte: Jornal O Tempo, 30/12/2014 

 

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o efeito estufa, a única afirmativa INCORRETA é: 

 

A)  O fogo é um importante mecanismo para o aumento do efeito estufa. 

B)  O aumento do nível do mar é considerado uma das consequências do efeito estufa. 

C)  O aumento do efeito estufa pode ser gerado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas. 

D)  A queima do óleo diesel e da gasolina nos grandes centros urbanos não tem colaborado para o efeito estufa. 

 

 

22) Em uma matéria publicada em 28/06/2018 no Jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa mostrou que a adesão 

ao consumo consciente cresce entre brasileiros, em que práticas sustentáveis foram incorporadas por 38% dos 

entrevistados em 2018, ante 32% em 2012. 

Das afirmativas abaixo, qual NÃO representa uma prática sustentável para o uso consciente de energia? 

 

A) Trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas de led. 

B) Utilizar água à vontade, sem se preocupar com o consumo. 

C) Esperar o alimento resfriar antes de colocar na geladeira. 

D) Tirar os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. . 

 

 

23) A tendência de um mundo sustentável tem trazido opções interessantes de fontes de geração de energia, porém 

o Brasil é um país que ainda necessita de grandes investimentos em relação a esse tipo de energia.  

Qual opção que NÃO representa uma fonte de energia sustentável? 

 

A) Energia geotérmica. 

B) Energia eólica. 

C) Energia gerada por painéis solares fotovoltaicos. 

D) Energia extraída dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral). 
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24) Leia o texto a seguir. 

 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que pode ser contraída por meio do contato com feridas de 

pessoas infectadas — elas podem aparecer nos genitais, no ânus, na boca ou em outras partes do corpo. A doença 

também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação ou no parto (por ano, a transmissão desse tipo 

provoca cerca de 143 mil mortes fetais e nascimento de natimortos, além de 62 mil mortes neonatais, segundo a 

OMS). Quem tem sífilis pode desenvolver essas feridas em um estágio inicial, mas elas saram logo e se tornam 

erupções com pus. Aí, esses sintomas desaparecem, até que um tempo depois (às vezes até anos), a doença volta à 

atividade e causa danos ao cérebro, aos olhos e ao coração. 

A clamídia, a mais comum das DSTs causada por bactérias, causa um ardor forte ao urinar ou corrimentos 

genitais — embora a maioria das pessoas não apresente sintomas. A gonorreia pode provocar, além de dores nos 

genitais, infecções e muita dor no reto e na garganta. 

As três doenças, caso não sejam diagnosticadas e tratadas a tempo, podem causar problemas graves a 

longo prazo — mesmo que não apresentem sintomas por um tempo. As mulheres, por exemplo, podem desenvolver 

gravidez ectópica (fora do útero), inflamações na região pélvica e abortos espontâneos. A sífilis, a gonorreia e a 

clamídia podem causar infertilidade em homens e mulheres, além de aumentarem o risco de a pessoa ser infectada 

pelo HIV. 
Fonte: Revista Superinteressante - 13 jun. 2017, disponível em: https://super.abril.com.br/saude/tres-das-dsts-mais-comuns-estao-ficando-

intrataveis-diz-oms/ 

 

Marque o método contraceptivo que pode ser eficaz na prevenção das três doenças apontadas no texto. 

 

A) Preservativo masculino. 

B) Coito interrompido. 

C) Laqueadura. 

D) Vasectomia. 

 

 

25) Abaixo está representada uma teia alimentar. Analise e marque a opção CORRETA. 

 

 
 

A) O canarinho pode atuar como produtor e consumidor secundário. 

B) Os vegetais atuam como produtores em qualquer cadeia analisada. 

C) A cobra coral ocupa as posições de consumidor secundário e decompositor. 

D) O camundongo e o grilo são os únicos consumidores primários na teia apresentada. 
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26) Analise os itens a seguir sobre os processos que visam à separação dos componentes de uma mistura, 

identificando com (V) as assertivas verdadeiras e com (F) as falsas. 

 

(       ) Misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase (monofásica). 

(       ) Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. 

(       ) Os componentes das misturas heterogêneas aparecem, na maioria dos casos, em estados físicos 

.diferentes, porém não podem ser separados por métodos físicos. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

A) V, V, V 

B) V, F, F 

C) V, V, F 

D) F, V, V 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

27) Analise os itens a seguir sobre a dinâmica da população brasileira, identificando com (V) as assertivas 

verdadeiras e com (F) as falsas: 

 

(   ) O Brasil tem população numerosa, ou seja, é um país povoado. 

(   ) Embora o Brasil tenha um número significativo de habitantes, não pode ser considerado um país populoso. 

(   ) A população brasileira não é igualmente distribuída pelo espaço do país. 

(   ) Atualmente, a população urbana no Brasil supera em números a sua população rural. 

 

A sequência CORRETA encontrada, de cima para baixo, é: 

 

A) V, V, V, V 

B) V, V, F, F 

C) V, F, V, V 

D) F, F, V, V 

 

 

28) Leia o texto a seguir: 

 

Existem diferentes maneiras de nos orientarmos na superfície terrestre, ou seja, de definirmos a direção a ser 

seguida a partir do local onde estamos. Para esta ação contamos com o auxílio das coordenadas geográficas, que 

são linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre.  As coordenadas geográficas servem para localizar qualquer 

ponto no planeta. As linhas que atravessam a circunferência terrestre na direção norte/sul e se cruzam nos polos são 

chamadas ____________________ (I), e a distância entre essas linhas é medida em graus de 

_____________________ (II).  Já as linhas que atravessam a circunferência terrestre no sentido leste/oeste são 

chamadas ____________________ (III), e a distância entre essas linhas é medida em graus de 

______________________ (IV). 

 

Os itens que preenchem corretamente as lacunas I, II, III e IV RESPECTIVAMENTE são: 

 

A) Paralelos; latitude; meridianos; longitude. 

B) Meridianos; longitude; paralelos; latitude. 

C) Longitude; meridianos; latitude; paralelos. 

D) Latitude; paralelos; longitude; meridianos. 
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29) Os vulcões, por meio de falhas ou fraturas, expelem lavas, que muitas vezes podem estar acompanhadas de 

gases e cinzas.  

No Brasil não existem vulcões, pois: 

 

A) As suas rochas foram formadas na era geológica mais recente. 

B) O seu território está localizado na borda de uma placa tectônica.  

C) A sua estrutura geológica é antiga e encontra-se no centro de uma placa tectônica. 

D) Localiza-se numa região conhecida como círculo do fogo. 

 

 

30) Em termos globais, o Brasil possui uma boa quantidade de água. Estima-se que o país possua cerca de 12% da 

disponibilidade de água doce do planeta. Mas a distribuição natural desse recurso não é equilibrada. A região Norte, 

por exemplo, concentra aproximadamente 80% da quantidade de água disponível, mas representa apenas 5% da 

população brasileira. Já as regiões próximas ao Oceano Atlântico possuem mais de 45% da população, porém 

menos de 3% dos recursos hídricos do país. 
FONTE: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua. Acesso em: 12 set. 2018. 

 

A preservação da água no Brasil é um tema de grande importância, pois: 

 

A) O Brasil possui a maior reserva de água doce do planeta, suficiente para abastecer toda a sua população. 

B) A água doce é presente em maior quantidade no planeta, inclusive no Brasil. 

C) Este recurso é utilizado, atualmente, apenas nas áreas urbanas, onde se concentra a maior parte da 

população brasileira. 

D) O seu consumo vem aumentando, devido ao aumento da população e também de atividades que consomem 

água, como a indústria e a agropecuária. 

 

 

31) Cientistas calculam que o planeta Terra começou a se formar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao longo desse 

tempo, nosso planeta passou por sucessivas transformações, até adquirir a forma atual. O planeta Terra é constituído 

por três grandes camadas: a crosta, o manto e o núcleo.  

De acordo com as características de cada uma dessas camadas, relacione corretamente as colunas: 

 

Camada 

 

(1) Crosta 

(2) Manto 

(3) Núcleo 

 

Características 

 

(    ) É a maior camada de toda a estrutura do planeta Terra e é composta pelo magma. 

(    ) É a camada mais interna da Terra, com temperaturas extremamente elevadas. 

(    ) É a camada mais superficial. É bastante fina se comparada às demais. 

Marque a sequência correta encontrada: 

 

A) 2; 3; 1. 

B) 1; 2; 3. 

C) 3; 1; 2, 

D) 2; 1; 3. 
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32) Observe o mapa. 

 

MASSAS DE AR QUE ATUAM NO BRASIL 

 
 

Com relação à característica de cada uma dessas massas de ar, marque a alternativa correta: 

 

A) A massa equatorial continental é seca e fria. 

B) A massa tropical continental provoca muita chuva no Brasil. 

C) A massa polar atlântica traz frio para o território brasileiro. 

D) A massa equatorial atlântica é fria e úmida. 

 

 

33) A Primeira Revolução Industrial ocorre na Europa em meados do século XVIII. O surgimento da máquina a vapor 

marca este período. A Segunda Revolução Industrial, que ocorre em meados do século XIX, é caracterizada pela 

industrialização dos Estados Unidos, pelo uso da energia elétrica, do motor a explosão e do petróleo.  

A Terceira Revolução industrial: 

 

A) Teve início no século XXI e foi estimulada pela expansão da indústria automobilística. 

B) Tem como principal fonte de energia o carvão, e seu grande marco é a industrialização do Japão. 

C) É marcada pelo avanço tecnológico e da pesquisa científica em que o conhecimento passa a ser uma 

ferramenta ainda mais valiosa.  

D) Faz surgir o transporte ferroviário; com isso as viagens ficam mais curtas, e a capacidade de transportar 

cargas passa a ser maior. 
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HISTÓRIA 

 

 

34) Leia o texto a seguir. 

 

O europeu recém-chegado se impressionava com o grande número de escravos nas ruas e com sua utilização na 

maioria dos serviços urbanos – em especial, transporte de cargas e passageiros.  
(CAMPOLINA, Alda Maria Palhares; MELO, Claudia Alves; ANDRADE, Mariza Guerra de. Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo 

Publico Mineiro, 1988. 15 p. (Cadernos do arquivo / Arquivo Público Mineiro; 1, p. 27).  

 

O texto apresenta características de pessoas que, no processo de formação histórica do Brasil, favoreceram a: 

 

A)  Povoação das minas. 

B)  Extinção do tráfico de escravos.  

C)  Valorização da cultura indígena. 

D)  Ocupação da região amazônica.  

 

 

35) Leia. 

 

No período do Brasil Colônia, a vida em Minas decorreu sob o signo da mineração. Para manter o controle sobre a 

atividade econômica, a Coroa Portuguesa instalava postos de fiscalização e arrecadação chamados postos de 

registros. Um desses postos foi instalado na região conhecida como Abóboras. Em torno desse posto, surgiu um 

pequeno povoado, e a população ergueu uma capela para abrigar o santo protetor dos viajantes, São Gonçalo do 

Amarante.  
In: http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=107194 (consultado em 17/09/2018).  

 

Dentre os aspectos positivos em se conhecer a história local, destaca-se o cuidado em: 

 

A)  Afastar a exploração turística.  

B)  Preservar a memória local.  

C)  Diminuir a modernização urbana. 

D)  Desvalorizar a propriedade imobiliária. 

 

 

36) Leia. 

 

 

(...) 

Há um muro de Berlin dentro de mim 

Tudo se divide todos se separam 

Duas Alemanhas duas Coreias 

Tudo se divide todos se separam. 

(...) 
https://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/alivio-imediato.html consultado em 18/09/2018. 

 

O trecho da canção faz referência ao contexto histórico da: 

 

A)  Segunda Guerra. 

B)  Crise de 29. 

C)  Criação da ONU. 

D)  Guerra Fria. 

http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=107194
https://www.vagalume.com.br/engenheiros-do-hawaii/alivio-imediato.html%20consultado%20em%2018/09/2018
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37) Leia o texto a seguir. 

 

A teoria da Separação dos Poderes, desenvolvida por Montesquieu, prevê a autonomia dos Poderes como um 

pressuposto de validade para o Estado Democrático. A ideia de que o poder deve ser controlado pelo próprio poder 

pressupõe que (...) as ações do Executivo, Legislativo e do Judiciário devem ser, em tese, autônomas e 

complementares.  
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2670#_ftn1 (adaptado). Acesso em 18/09/2018. 

 

A partir do texto acima, infere-se que o sistema político em vigor no Brasil é o: 

 

A)  Presidencialismo. 

B)  Monarquismo. 

C)  Parlamentarismo. 

D)  Militarismo. 

 

 

38) Leia o texto a seguir e responda ao que se pergunta a seu respeito. 

 

O rei de Portugal, então, determinou a instalação das Casas de Fundição, subordinadas à Intendência. Nelas, todo o 

ouro extraído em pó ou em pepitas, seria fundido e ―quintado‖, ou seja, retirados os 20% correspondentes ao 

quinto real. As barras obtidas eram cunhadas, emitido comprovante do pagamento do tributo, e devolvidas ao 

portador, acompanhadas de um certificado de origem, confirmando o cumprimento das formalidades legais.  
In: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/casas_fundicao.html. (Consultado em 18/09/2018). 

 

Em decorrência do aumento dos impostos, ocorreu um conflito nas minas, denominado: 

 

A)  Guerra dos Mascates. 

B)  Revolta de Felipe dos Santos. 

C)  Guerra dos Emboabas. 

D)  Revolta de Beckman. 

 

 

39) Leia os textos 1 e 2. 

 

Texto 1:  

 

(...) 

Se te agarro com outro te mato 

Te mando algumas flores e depois escapo 

(...) 
In: https://www.vagalume.com.br/sidney-magal/se-te-agarro-com-outro-te-mato.html (Consultado em 18/09/2018). 

 

Texto 2: 

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece 

medidas de assistência e proteção (...) em situação de violência doméstica e familiar.  
In: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei -11340-06 (Acesso em 18/09/2018). 

 

A fim de que fossem inibidas violências contra a mulher, foi criada a lei: 

 

A)  Do estatuto do idoso. 

B)  Do estatuto da criança e do adolescente 

C)  Maria da Penha.  

D)  Menino Bernardo. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2670#_ftn1
http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/casas_fundicao.html
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei
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40) Análise a imagem e o texto 1: 

 

 

 
 In: http://reginaldobatistasartes.blogspot.com/2012_08_01_archive.html?view=sidebar  (Consultado em 18/09/2018). 

 

Texto 1 

 

(...) 

E a cidade 

Que tem braços abertos num cartão postal 

Com os punhos fechados na vida real 

Lhe nega oportunidades 

Mostra a face dura do mal 

(...) 
In: https://www.vagalume.com.br/banda-casaca/alagados.html (Acesso em 18/09/2018). 

 

O problema urbano retratado tanto na imagem quanto no texto 1 refere-se à: 

 

A)  Diminuição da violência.  

B)  Redução da poluição.  

C)  Ampliação das favelas. 

D)  Desapropriação de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reginaldobatistasartes.blogspot.com/2012_08_01_archive.html?view=sidebar
https://www.vagalume.com.br/banda-casaca/alagados.html
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FOLHA DE RASCUNHO DO GABARITO 
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CONTAGEM, 16 DE DEZEMBRO DE 2018 

 


