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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 qual 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 o rascunho do gabarito na página apropriada deste caderno. O rascunho não será considerado na 
correção. 
 
Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho. 
 
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 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 desta. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 01 a 04 referem-se ao Texto I, a seguir. Leia-o com atenção, antes de respondê-las.   

 
Texto I  

 

Em uma sociedade de analfabetos, ser inteligente na adolescência virou um crime 

 
Muito já se disse sobre a adolescência. Na verdade, o entendimento desse período da formação humana  

tem sido um dos temas abordados por psicólogos e psicanalistas. As opiniões são as mais variadas: de “luto da 
infância” à corrente “fase de transformação biológica e emocional”, é possível encontrar definições para todos os 
gostos e tamanhos. Até um clichê já se cunhou para classificar o momento: “aborrecente” - termo usado na 
confluência das noções de “aborrecido” e do sujeito que adolesce. 

Imediatamente, identifico dois problemas nessa situação. O primeiro, e mais óbvio deles, é que a 
assimilação conceitual de uma ideia de adolescência dá-se, em geral, por pais sem nenhum preparo científico para 
compreender o conceito com o qual estão a lidar. Logo, para pais-educadores que desprezam reflexões de ordem 
educativa, é natural “comprar” o ideário vendido nos livros de autoajuda — que quase nunca analisam a juventude 
desde uma perspectiva crítica, optando em tratá-la qual um “rito de passagem” inócuo ao mundo adulto. Isso para 
não falar daqueles pais extremosos que se deixam enganar por discursos oportunistas, visto que desprovidos de 
qualquer cientificidade, a apresentar fórmulas para “domar” a juventude.   

Obviamente, estudiosos sérios de um assunto sério, como é a adolescência, hão de repelir essas 
vulgaridades conceptuais. Recorrendo à historiografia, alguns mitos são facilmente degringolados. O primeiro deles 
é acreditar na ideia de uma adolescência anistórica e atemporal. Quem assim crê ignora que a puberdade, 
entendida como maturação sexual, nem sempre esteve acompanhada da “ideologia adolescente”. Adolescência é, 
na verdade, uma invenção moderna. 

É nesse sentido que se manifesta Contardo Calligaris: “Nossos adolescentes amam, estudam, brigam, 
trabalham. Batalham com seus corpos, que se esticam e se transformam. Lidam com as dificuldades de crescer no 
quadro complicado da família moderna. Como se diz hoje, eles se procuram e eventualmente se acham. Mas, além 
disso, eles precisam lutar com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa, sustentada pela 
imaginação de todos, adolescentes e pais. Um mito, inventado no começo do século 20, que vingou sobretudo 
depois da Segunda Guerra Mundial”. 

Uma vez inventado o mito da “adolescência”, passamos ao segundo dos problemas — decerto o mais 
grave. Trata-se da concepção segundo a qual a fase de transformações psicofisiológicas tende a absolver toda e 
qualquer forma de experimentação cultural desorientada ou deficiência de formação intelectual.  

Por isso, se o adolescente é flagrado a ler obras de Machado de Assis ou José de Alencar, tomado por uma 
milagrosa inteligência inata que o impulsiona ao conhecimento, deve tomar cuidado ao proceder em público. Uma 
atitude subversiva dessa ordem, nos moldes de leitura espontânea de literatura brasileira, sem a interveniência de 
imposição escolar para exames ou provas, pode gerar uma série de represálias discriminatórias, que vão dos 
conhecidos epítetos de “CDF” ou “nerd”, apelidos que nenhum adolescente sente orgulho em carregar, podendo até 
atingir, em casos mais graves, a bestialidade infantojuvenil manifestada num gesto abrutalhado de agressão ao 
jovem intelectual.  

Em uma sociedade de analfabetos funcionais, ser inteligente na adolescência virou crime. A conduta deve, 
portanto, ser vigiada e punida, para evitar, pela disciplina do corpo e da mente, que se rompam esses grilhões, 
engendrando uma revolta cultural contra a tecnologia da alma que converteu em prisão o mito de ser adolescente. 
Há, em conclusão, um movimento coordenado da indústria cultural voltada ao público teen. A adolescência, 
enquanto invenção moderna, é um nicho mercadológico rentável como qualquer outro.  

De fato, inexiste impedimento para que um adolescente venha a se tornar um prodígio precoce no campo 
das artes ou no da intelectualidade — embora neste último seja algo raríssimo de acontecer. O que se deve ter em 
mente é que o fato de alguém ser adolescente não implica carimbar o passaporte para a consumição impunível do 
lixo cultural — como se o cérebro do jovem permanecesse atrofiado até a maioridade. É preciso, ao revés, que os 
pais entendam aquilo que a filosofia está a pregar faz séculos: talento, senso crítico e sofisticação cultural 
independem de idade biológica. 

 
TEODORO, Rafael Theodor. Disponível em: https://www.revistabula.com/730-em-uma-sociedade-de-analfabetos-

ser-inteligente-na-adolescencia-virou-crime/. Data de acesso: 14/11/2019. Texto adaptado.   

 

https://www.revistabula.com/730-em-uma-sociedade-de-analfabetos-ser-inteligente-na-adolescencia-virou-crime/
https://www.revistabula.com/730-em-uma-sociedade-de-analfabetos-ser-inteligente-na-adolescencia-virou-crime/
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1) De acordo com a leitura realizada, pode-se dizer que o objetivo do texto é:  

 
A)  defender que a adolescência é o momento para se reprimir o senso crítico  do jovem.    
B)  mostrar que a adolescência moderna é um mito que foi criado depois da 1ª Guerra Mundial.  
C)  discutir o fato de, em um país de analfabetos funcionais, o interesse pela leitura muitas vezes gerar 

discriminação e preconceito entre os jovens.  
D)  denunciar os jovens que leem os clássicos da literatura em público.    

 
2) Considerando as estratégias textuais empregadas pelo autor, leia com atenção as afirmativas a seguir:    

 
I. No primeiro parágrafo, o autor define a adolescência sob diferentes pontos de vista.  
II. No segundo parágrafo o autor mostra que os pais tem preparo para entender a adolescência considerando o 

aspecto científico e tratam esse momento como um rito de passagem ou com regras para sufocar a juventude. 
III. No quarto parágrafo, as aspas são usadas para indicar citação direta do texto de outro autor com o objetivo de 

ilustrar o argumento apresentado. 
IV. No sétimo parágrafo o autor questiona a indústria cultural que explora os teens como consumidores em 

potencial.  
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A)  I, II e III 
B)  I, III e IV 
C)  II, III e IV 
D)  I, II e IV 

 
3) No trecho: “Trata-se da concepção segundo a qual a fase de transformações psicofisiológicas tende a 

absolver toda e qualquer forma de experimentação cultural desorientada ou deficiência de formação 
intelectual.” a palavra em negrito pode ser substituída, sem perda de sentido por:  

 
A)  acusar  
B)  desculpar  
C)  condenar  
D)  entender 

 
4) Leia o trecho a seguir: “Na verdade, o entendimento desse período da formação humana tem sido um dos 

temas abordados por psicólogos e psicanalistas.” O mesmo processo de formação de palavras do termo em 
negrito pode ser identificado em: 

 
A)  inexiste 
B)  impunível 
C)  infantojuvenil 
D)  atemporal  

 
Leia com atenção o texto a seguir:  

 
Texto II 

 

Iniciação 
 
"Do beiral  
o pombo novo  
perscruta o horizonte.  
A liberdade assusta  
o seu dom recente de alar-se."  
 
KOLODY, Helena. Disponível em: http://rhbsp1000.blogspot.com/2014/07/iniciacao.html. Data de acesso: 
14/11/2019. 
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5) Sobre o poema “Iniciação”, é INCORRETO afirmar que: 

 
A)  o “pombo novo” é uma metáfora que faz referência ao jovem ou àquele que deseja empreender novos projetos. 

B)  “perscrutar o horizonte” significa, no contexto do poema, observar o mundo à sua frente, o futuro.  

C)  o eu-lírico faz referência à busca da liberdade pelo sujeito sem experiência.  

D)  de maneira figurada, o poema mostra o jovem que não tem medo de se lançar em novas aventuras. 

  
Leia o texto a seguir:  

 
Texto III 

 

Como os meios digitais podem contribuir para o estudo da história? 

 

Nos últimos anos, com o desenvolvimento tecnológico, instituições tradicionais de memória, como 

arquivos, bibliotecas e museus, estão se transformando. Para os historiadores, as recentes empreitadas de 

digitalização de acervos significaram muito, tanto em termos de acesso, que foi ampliado e facilitado graças à 

tecnologia e à disponibilização dos documentos digitalizados on-line, quanto em termos do alargamento dos 

horizontes de pesquisa, graças a essa mesma acessibilidade, que mudou os tempos, os custos e as dinâmicas 

dos estudos. 

Contudo, as mudanças dessa ‘virada digital’ modificam de muitas outras formas as condições de 

produção do conhecimento histórico. O surgimento de um novo tipo de fonte a chamada ‘nascida digital’, por 

exemplo, coloca grandes desafios à história. Esse tipo de fonte é algo que não teve existência prévia no mundo 

analógico antes de existir no formato digital, ou seja, são documentos que surgem no ambiente digital, como 

posts em redes sociais, mensagens instantâneas, memes em GIFs, posts de blogue, fotografias 360º, jogos etc. 

Esses elementos multimídia apresentam características novas, inerentes ao meio digital, que colocam em 

questão critérios básicos do método crítico usado no estudo da história, como proveniência e autenticidade de um 

documento, o que 

exige o estabelecimento de novas habilidades, novos protocolos. 

 

Lucchesi, Anita. Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/pequenas-perguntas-grandes-questoes-350/. Data 

de acesso: 14/11/2019. 

 

6) Com base na leitura do texto é CORRETO afirmar que:  

 

A)  arquivos, museus e bibliotecas não sofrem influência do desenvolvimento tecnológico. 

B)  a digitalização dos acervos inviabiliza a pesquisa de documentos disponibilizados on-line.  

C)  para os historiadores, as mudanças provocadas pela tecnologia mudaram a dinâmica dos estudos.  

D)  os documentos disponibilizados on-line já vêm com garantia de autenticidade e procedência. 

 

7) Em relação à construção linguística do texto III, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A)  No trecho “tanto em termos de acesso, que foi ampliado e facilitado graças à tecnologia e à disponibilização 

dos documentos digitalizados on-line, quanto em termos do alargamento dos horizontes de pesquisa,” os 

termos em negrito classificam-se como locução consecutiva.  

B)  No trecho “contudo, as mudanças dessa ‘virada digital’ modificam de muitas outras formas as condições de 

produção do conhecimento histórico.” o termo em negrito classifica-se como conjunção conclusiva 

C)  No trecho “esse tipo de fonte é algo que não teve existência prévia no mundo analógico antes de existir no 

formato digital...” o termo em negrito classifica-se como pronome.  

D)  No trecho “posts em redes sociais, mensagens instantâneas, memes em GIFs, posts de blogue, fotografias 

360º, jogos etc.” a vírgula é utilizada para separar elementos em uma enumeração.  
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Leia o texto a seguir: 
 
Texto IV 

 

 
Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/_cwri5hxUnao/S33lGEffSbI/AAAAAAAAAEM/uXAZiDjCHOY/s1600-h/70.jpg 

Acesso: 14 nov  2019 

 

8) Sobre o texto IV, analise as seguintes afirmativas  assinalando V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

(   ) O texto pode ser identificado como um cartum que utiliza linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal.  

(   ) A intertextualidade pode ser observada na retomada da obra de arte clássica “O pensador” de August Rodin 

(1840-1917) atualizando a expressão do homem atual imerso em um mundo digitalizado.  

(   ) O cartum representa de maneira metafórica a imagem do  “Clicador” como uma ironia do expectador passivo 

diante da programação da televisão considerando que em suas mãos há um controle remoto.  

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
  

A)  F, F, V 

B)  V, V, V 

C)  F, V, F 

D)  V, F, V 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_cwri5hxUnao/S33lGEffSbI/AAAAAAAAAEM/uXAZiDjCHOY/s1600-h/70.jpg
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Texto V 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=retratos+da+leitura+no+brasil+2016. Acesso em 14 nov. 2019 

 

9) Com relação às informações contidas nas tabelas acima bem como ao tema por elas suscitado, assinale a 

alternativa que revela interpretação INCORRETA dos dados:  

 

A)  As informações dispostas no quadro sobre a importância de ganhar um livro revelam que esse gesto pode ser 

fundamental para despertar o interesse pela leitura.  

B)  A maioria dos consultados na pesquisa mostra que a dificuldade de acesso ao livro tem natureza econômica.  

C)  Professores são os mediadores da leitura por excelência já que eles indicam e influenciam as leituras dos 

consultados na pesquisa.  

D)  Os dados da tabela referentes à diminuição da leitura apresentam a exigência institucional como principal fator 

que interfere na relação negativa do brasileiro com o livro.   

 

10) Considere as seguintes afirmações sobre o texto  V:   

 

I. O desinteresse pela leitura é a principal razão para o brasileiro estar lendo menos do que gostaria.   

II. Apenas 1% dos entrevistados só lê quando é exigido.  

III. A falta de tempo foi apontada como a principal razão para se ler menos do Brasil.  

 

São CORRETAS as afirmativas:  

 

A)  I e II 

B)  I e III 

C)  II e III  

D)  I, II e III 

https://www.google.com.br/search?q=retratos+da+leitura+no+brasil+2016
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MATEMÁTICA 

 
11) Analise as seguintes afirmativas, identificando-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas: 

 

I. (   ) A soma de dois números ímpares é sempre um número par. 

II. (   ) O produto de dois números pares é sempre um número par. 

III. (   ) O produto de um número par por um número ímpar é sempre um número ímpar. 

IV. (   ) A soma de um número ímpar com um número par é sempre par. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
A)  V – V – F – F. 
B)  V – V – V – F. 
C)  V – F – V – F. 
D)  F – F – V – V. 
 

12) Observe o demonstrativo de extrato do cartão de crédito de certo cliente: 

 

Saldo 

Anterior 

 Créditos  Saldo  Débitos  Saldo 

Atual 

 

2.500,00 - 500,00 = 2.000,00 + 1.000,00 = 3.000,00 

 
Então, o percentual de aumento do saldo atual em relação ao saldo anterior é de: 

 
A) 10%. 

B) 15%. 

C) 20%. 

D) 25% 

 

13) Observe a seguinte operação: 

 
 8 6 7 D 

- A B 1 3 

 4 1 C 6 

     

As letras dessa operação representam algarismos. O valor de A + B + C + D é: 

 
A) 12. 

B) 16. 

C) 20. 

D) 24. 

 

14) A e B são números naturais.  

Fatorando esses números, obtemos 𝐴 = 2𝑋 × 32 × 52 e 𝐵 = 24 × 3𝑌 × 52.  

O MMC (A, B) é 3600 e o MDC (A, B) é 600. O valor de yx    é: 

 

A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
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15) O valor da expressão 0,12ℎ𝑔 + [0,15𝑘𝑔 + (120𝑑𝑎𝑔 − 1100𝑑𝑔)], em gramas, é: 

 
A) 1.452. 

B) 2.852. 

C) 1.032. 

D) 1.252. 

 

16) Observe a tabela: 

 

História Geografia  Português  Matemática Ciências 

9,5 8,5 7,0 7,5 8,0 

 

Nessa tabela, estão representadas as notas de um aluno do ensino fundamental. 

A média aritmética dessas notas é: 

 

A) 7,0. 

B) 8,1. 

C) 8,5. 

D) 9,1. 

 

17) Um candidato ao curso do Ensino Médio Regular da Funec resolve 5 questões de Matemática  em 30 minutos, 

quantas questões ele conseguirá resolver em 24 minutos? 

 

A) 2 questões. 

B) 4 questões. 

C) 6 questões. 

D) 8 questões. 

 
18) Observe o seguinte “quadrado mágico”: 

 

A 3 2 B 

C 10 11 D 

M N 7 12 

4 O P 1 

 

Em 1514 (observe as duas casa centrais da última linha após identificados seus valores), o pintor alemão 
Aldebretch Durer construiu esse quadrado mágico, em que a soma dos elementos de qualquer fila, inclusive 
diagonais, é constante e igual a 34. 
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Alguns números foram substituídos por letras, para que você encontre seus valores. 
Nesse caso, é CORRETO afirmar que o valor de (M + N + O + P) – (A + B + C + D) é igual a 

 
A) 6 

B) 8 

C) 2 

D) 4 

 

19) Observe a figura: 

 

 

Nessa figura, a medida dos catetos ACeAB  do triângulo ABC é, respectivamente, 12 e 16 cm, e EC  

mede 4 cm. Então, o perímetro do quadrilátero ABED é: 
 

A) 42 cm. 

B) 36 cm. 

C) 30 cm. 

D) 24 cm. 

 

20) Observe os cartões abaixo: 

   

  A   B       C   D  E 

 

 

 

O valor da expressão 𝐴 + [𝐵 − (𝐷 ÷ 𝐶)] + 𝐸 é igual a: 

 

A) 40. 

B) 60. 

C) 80. 

D) 100. 

 

 

 

 

E 

D C 

B 

A 

8 + 12 25 − 20 102

÷ 20 

6 × 5 √400 − 10 
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CIÊNCIAS 

 

21) Uma mistura heterogênea X, foi submetida ao seguinte esquema de separação:  

 

 

Sabendo que sob pressão constante de 1 atm, verifica-se que a temperatura de ebulição do líquido B varia 

entre 80°C e 100°C e do líquido C se encontra em 150°C.  

 
Indique qual das seguintes afirmativas é CORRETA: 

A) O método II é destilação simples.  

B) O líquido (A) e Liquido (B) + (C) não se misturam. 

C) O líquido B é uma substância pura.  

D) A decantação foi utilizada pois a temperatura de ebulição dos líquidos é diferente. 

 

22) A respeito da teia abaixo assinale a afirmativa CORRETA: 

 
 

 

A)  As algas são consideradas consumidores primários 

B) Na teia apresentada, os patos podem ser consumidores primários ou secundários, dependendo da cadeia 

analisada. 

C) A garça e as aves costeiras são consumidores primários. 

D) Os gaviões, por estarem no topo da cadeia alimentar, são exclusivamente consumidores quaternários. 
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23) No trecho acima Calvin está preocupado com as consequências do efeito estufa, entretanto, no último quadro 

sua mãe indica que o mesmo também contribui com o agravamento do aquecimento global. De acordo com 

seus conhecimentos prévios, qual das alternativas abaixo também contribui com o efeito estufa? 

 

A) O aumento do aquecimento da atmosfera provocado pelo excesso de nuvens.  
B) A queima de combustíveis fósseis e as queimadas produzindo CO e CO2. 

C) Aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. 

D) A inversão térmica. 

 
24) De acordo com uma matéria publicada em 05/09/2019 no G1, as energias renováveis viram sua capacidade de 

produção quadruplicar no mundo em dez anos. Investimentos em energia eólica, biomassa, hidrelétrica e, 

sobretudo, solar atingiram nesta década mais de 2,5 trilhões de dólares, impulsionados pela queda nos custos, 

informa o relatório anual produzido pela Escola de Finanças e Administração de Frankfurt e Bloomberg New 

Energy Finance (BNEF) com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Das afirmações 

abaixo sobre fontes de energia, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) Energia solar pode ser utilizada em regiões isoladas para produzir autoconsumo em veículos elétricos como 

barcos e carros.  

B) Biocombustíveis, tais como etanol, biodiesel e biogás são as principais fontes de energia através da biomassa 

utilizadas no Brasil. 

C) No Brasil, a fonte de energia renovável eólica ainda possui pouco crescimento, uma vez  que o país não possui 

ventos suficientes para geração de energia. 

D) As vantagens da energia não renovável são o baixo custo na implementação, manutenção e transporte. 

 

25) Os números de casos de doenças sexualmente transmissíveis (DST) no Brasil são assustadores. De janeiro a 

junho deste ano foram 6.251 ocorrências de sífilis adquirida e 3.838 de sífilis em gestantes, além de 1.265 

registros de Aids e 250 de hepatite B. Tamanha incidência, é claro, acende o sinal de alerta para homens e 

mulheres, que devem ter em mente que a prevenção é a única maneira de se proteger.    

Para o coordenador nacional do projeto “Sífilis Não”, da Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN), e 

vice-diretor do laboratório multidisciplinar de formação humana da Universidade Estadual do Rio (Uerj), Carlos 

Alberto de Oliveira, o aumento de casos de DSTs não é apenas uma questão de saúde pública. 
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“É uma questão de conscientização. É buscar entender que as práticas sexuais são livres, mas trazem 

consequências para sua vida, para a vida das pessoas que você ama e com que você se relaciona. É muito 

importante se prevenir”, explica o coordenador. Ele acrescenta que a única forma de prevenção é com o uso 

de preservativos durante a relação sexual. 

 

Fonte: Site ISTOÉ – 15 set. 2019, disponível em: https://istoe.com.br/dsts-doencas-que-assustam-o-brasil/  

 

O texto acima mostra a realidade do Brasil, onde o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis 

ainda alcança números preocupantes, e destaca a importância da conscientização da população quanto à 

importância da prevenção de DST’s. Assinale abaixo qual das alternativas NÃO apresenta risco de 

transmissão de DST: 

 

A) Compartilhamento de seringas e agulhas. 

B) Parto natural e aleitamento materno. 

C) Compartilhamento de roupas e talheres. 

D) Transfusão sanguínea. 

 

26) Moradores de Belo Horizonte e região metropolitana reclamam de uma fumaça espessa sobre as cidades 

desde esta quarta-feira (18). A grande quantidade de focos de incêndio em vegetação e uma névoa seca por 

causa da baixa umidade relativa do ar formaram o fenômeno que causou sensação de sufocamento em muitas 

pessoas. 

Nesta quarta-feira (18), a Defesa Civil de Belo Horizonte registrou umidade relativa do ar de 12%, índice que 

se compara a números iguais ao do Deserto do Saara, que fica entre 10% e 15%. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) diz que índices abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde. 

Nas últimas 24 horas, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram 8.459 focos 

de calor, que podem ou não ser um incêndio florestal, como o que consome a região da Serra da Moeda e 

Nova Lima, na Grande BH. 

 

Fonte: Site G1 – 19 set. 2019, disponível em: https://g1.globo.com/mg/minasgerais/noticia/2019/09/19/fumaca-

sobre-bh-e-regiao-gerada-por-queimadas-causam-sensacao-de-sufocamento-em-moradores.ghtml 

 

As queimadas são um problema ambiental grave que contribui com o aumento da poluição da atmosfera. 

Analise as alternativas e marque aquela que NÃO é uma consequência das queimadas: 

 

A) Proliferação de pragas e doenças. 

B) Erosão e empobrecimento dos solos. 

C) Morte dos micro-organismos que vivem no solo. 

D) Agravamento do aquecimento global. 
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GEOGRAFIA 

 

Leia o trecho, observe o croqui e o mapa sobre a tragédia de Mariana: 

 

A barragem de rejeitos de Fundão, da mineradora Samarco, que pertence à Vale e à empresa anglo-

australiana BHP Billiton, localizada em Mariana (MG), rompeu no dia 5 de novembro de 2015. A onda atingiu a 

barragem de Santarém, situada à jusante e galgou-a, alcançando as povoações de Bento Rodrigues e Barra 

Longa nas margens no rio Gualaxo do Norte; passou pelo rio do Carmo, atingiu o rio Doce e, após 16 dias (...), 

alcançou o mar em 21 de novembro de 2016, em Regência, Município de Linhares (ES). 

https://www.ana.gov.br/sala-de-situacao/rio-doce/rio-doce-saiba-mais ACESSO EM 15/10/2019 (adaptado) 

 

 

 
 

Disponível em http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/30/barragem-mariana-samarco/img/mapa.png, acessado 

em 20/10/2019. 

 
 

Com base no texto e no mapa responda as questões 27 e 28: 

 

27) De acordo com as setas dispostas sobre o caminho da lama percorrido ao longo do rio Doce, podemos concluir 

que as direções gerais desse trajeto, na ordem em que aparecem, da Barragem do Fundão, passando por 

Mariana até a cidade de Linhares onde a foz do rio encontrou o Oceano Atlântico, foi: 

 

A) Oeste, noroeste,sudoeste,oeste e sudoeste. 

B) Sul, nordeste, sudeste, sul e sudeste. 

C) Norte, nordeste,noroeste, norte e noroeste. 

D) Leste, nordeste, sudeste, leste e sudeste.              

https://www.ana.gov.br/sala-de-situacao/rio-doce/rio-doce-saiba-mais%20ACESSO%20EM%2015/10/2019
http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/30/barragem-mariana-samarco/img/mapa.png
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28) De acordo com escala original utilizada para construção do mapa que mostra o caminho da lama e sabendo 
que a distância no mapa percorrida pela lama de rejeitos é de 13 cm, podemos concluir que a distância real 
percorrida pela lama de rejeitos através do rio Doce, de Mariana até o litoral do Oceano Atlântico foi 

 
A) 6,5 km 

B) 65 km 

C) 650 Km 

D) 6.500 km  

 

29) As pirâmides etárias auxiliam os governos no planejamento e gestão de recursos econômicos. Atualmente, o 
país passa por uma reforma da previdência, mas já ocorreram seis alterações no sistema da previdência, 
desde a promulgação da nossa Constituição Federal em 1988. Uma reforma importante foi feita em 1998 onde 
houve fixação de idade mínima para aposentadoria e outra relacionada à idade máxima que se refere à 
aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos em 2015. Essas alterações também podem se relacionar com 
mudanças no perfil etário da população brasileira. Conforme é possível constatar, como exemplo, através da 
análise da pirâmide abaixo. 
 

 
Disponível em https://educa.ibge.gov.br/images/2019_07_12_jovens-piramide-etaria_2012-2018.jpg acessado em 

21/10/2019. 

 

Pode-se afirmar que todas as alternativas abaixo revelam uma tendência, fazem uma leitura correta das 

pequenas, mas significativas mudanças ocorridas no perfil etário da população entre 2012 e 2018 e poderiam 

embasar algumas das propostas para mudanças  nas regras previdenciárias, EXCETO: 

 

A) Aumento da participação dos idosos na sociedade, revelando a diminuição da expectativa de vida. 

B) A diminuição do número de jovens e o aumento da participação do número de idosos. 

C) O aumento da participação da população acima de 35 anos na composição da PEA (população 

economicamente ativa), com a respectiva diminuição da PEA entre 15 e 34 anos. 

D) Diminuição nas taxas de natalidade, o que reflete uma diminuição na composição do número de jovens e na 

futura constituição da PEA.  

https://educa.ibge.gov.br/images/2019_07_12_jovens-piramide-etaria_2012-2018.jpg
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30) Observe a imagem e leia atentamente o trecho sobre as queimadas na região amazônica nos últimos anos. 

 
 

“ (...)  O aumento das queimadas na Amazônia (...) – quase o dobro em relação a 2018 – foge a uma regra 

verificada em outros anos de recorde de incêndios, segundo pesquisas acadêmicas e cientistas ouvidos pela 

BBC Brasil News. Desta vez, a alta não acompanha mudanças de ciclos econômicos ligados à valorização do 

preço de matérias-primas, como carne de gado e soja, ou a uma corrida para comprar terras em momentos de 

incerteza na economia. (...)” 

 

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49683787 acessado em 20 de outubro de 2019. 

 

As queimadas e as causas possíveis desse desastre ambiental podem ser relacionadas ao fato de haver 

interesses econômicos ainda desconhecidos.   

De acordo com o texto, as causas não se referem às mesmas de outros anos recordes de queimadas. No 

entanto as consequências socioambientais permanecem. Dentre elas podemos citar como danos ambientais 

decorrentes diretamente das queimadas, EXCETO: 

 

A) Perda da biodiversidade.  

B) Solos menos férteis e gradualmente mais frágeis. 

C) Aumento de doenças respiratórias. 

D) Diminuição do volume hídrico. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49683787
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31) Leia o texto sobre a onda de protestos que atingiram o Chile no dia 18 de outubro de 2019. 

 

(...) A capital chilena viveu o terceiro dia de distúrbios no domingo (20) com confrontos violentos entre 

manifestantes e policiais. (...) 

Os protestos contra o aumento nas passagens de metrô seguiram mesmo após o presidente Sebastián Piñera 

anunciar no sábado (19) a suspensão do aumento de 30 pesos (R$ 0,17), que foi o estopim dos protestos. (...) 

No entanto, a medida não acalmou os manifestantes, que continuaram nas ruas com gritos de "basta de 

abusos" e com o lema "Chile acordou". 

As manifestações não têm um líder definido nem uma lista precisa de demandas. Até o momento aparece 

como uma crítica generalizada a um sistema econômico (...) que, por trás do êxito aparente dos índices 

macroeconômicos, esconde um profundo descontentamento social. 

No Chile, o acesso à saúde e à educação é praticamente privado, a desigualdade social é elevada, os valores 

das pensões estão reduzidos e os preços dos serviços básicos estão em alta (...) 

 
Disponível em  https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/20/entenda-a-onda-de-protestos-no-chile.ghtml 
acessado em 21 de outubro de 2019. 
 
De acordo com o texto podemos concluir que a onda de protestos revela a insatisfação política da população 

chilena diante da ideologia de um sistema econômico: 

 

A) De bem estar social, que trouxe melhorias na condição de vida, apenas da população mais pobre. 

B) Neoliberal, que praticamente privatizou o acesso à saúde e à educação e intensificou a concentração da renda 

e da riqueza. 

C) Socialista, que vem evidenciando o êxito nas políticas macroeconômicas, com redução dos benefícios dos 

mais pobres. 

D) Liberal, que reduz as desigualdades sociais, o valor das pensões e o preço dos serviços básicos. 

 

32) Leia os textos I e II. 

 
Texto I 

 
LÍbia se sente abandonada pela Europa em meio a crise de migrantes 

 

A Líbia, imersa no caos desde a queda do regime de Muamar Khadafi em 2011, e tomada por lutas internas, 

pela insegurança e por uma grave crise econômica, acredita ter sido abandonada pela Europa para enfrentar o 

fluxo de migrantes que transitam por seu território. 

Segundo o general Kacem, a União Europeia – onde a tensão é enorme em torno do problema dos migrantes 

– “não cumpriu seus compromissos. (...) A 300 km do litoral líbio, a Itália, na linha de frente, tenta como pode 

conter as chegadas de migrantes. 

A Itália fornece apoio logístico à guarda-costeira líbia através de um “centro conjunto de operações”, e lhe 

comunica as coordenadas dos barcos de migrantes que há que interceptar ou socorrer.(...) Desde o início do 

ano, a marinha líbia interceptou ou auxiliou mais de 7.000 migrantes. 

Segundo Kacem, os traficantes aceleram agora as viagens, por medo de um fechamento das fronteiras 

europeias, depois que a Itália proibiu o acesso a seus portos de barcos de ONGs. (...)  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/20/protestos-deixam-mortos-no-chile-governo-decreta-toque-de-recolher-em-mais-regioes.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/19/presidente-chileno-anuncia-suspensao-no-aumento-da-tarifa-do-metro-apos-sabado-de-protestos-em-santiago.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/20/entenda-a-onda-de-protestos-no-chile.ghtml
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Imigrantes aguardam em base naval de Trípoli, na Líbia, após terem sido resgatados no Mediterrâneo em 24 
de junho de 2018. (...) 
 
Texto II 

 

 
Disponível em https://geographosemtransformacao.files.wordpress.com/2012/06/imagem-da-afrieca-para-o-

blog2.jpg?w=582&h=450 acessado em 21 de outubro de 2019. 

 
Com base na leitura atenta dos textos I e II, podemos afirmar que há uma estreita correlação entre os 
dados/fatos apresentados nos arquivos. Essa leitura nos permite concluir que a atual crise migratória está 
ligada, EXCETO: 

 
A) A incapacidade política dos governos democráticos em gerir seus territórios aliados a passividade e submissão 

histórica dos colonizados. 

B) A instabilidade econômica, aliada à instabilidade política da África que tem bases históricas na colonização e 

descolonização da região e visou a interesses econômicos de seus colonizadores. 

C) A instabilidade política e, consequentemente, econômica por não se respeitar e adotar as fronteiras tribais que 

existiam historicamente na região. 

D) A exploração econômica predatória durante a colonização européia e a criação de fronteiras arbitrárias que 

não se basearam nas fronteiras étnicas. 

 

https://geographosemtransformacao.files.wordpress.com/2012/06/imagem-da-afrieca-para-o-blog2.jpg?w=582&h=450
https://geographosemtransformacao.files.wordpress.com/2012/06/imagem-da-afrieca-para-o-blog2.jpg?w=582&h=450
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33) Leia os textos. 

 

Texto I 
 

Ilha de lixo do Pacífico 
 

 
Disponível em https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/72D5/production/_98579392_4a42700d-954e-4dd4-
9848-72a30c04c27f.jpg acessado em 21 de outrubro de 2019. 

 

Texto II 
 

A ‘ilha do lixo’, ao norte do Pacífico, pode se tornar oficialmente um país 

 
Localizada ao norte do Oceano Pacífico, uma espécie de ilha, do tamanho da França – e que segue 

expandindo seu “território” – pode ser reconhecida como um país inteiramente novo. O singular e um tanto 

trágico de tal novidade está naquilo do que essa ilha é feita: de lixo. Conhecida como “Ilhas de Lixo”, esse 

imenso amontoado de dejetos reunido no oceano, através de um pedido real enviado para a ONU, pode ser 

reconhecido como um país oficialmente.  

Entre a metáfora e a denúncia de como tratamos não só nossos países, mas o planeta como um todo, o 

pedido foi desenvolvido e enviado pela organização ambiental Plastic Oceas Foundation, em parceria com a 

publicação LadBible. E não se trata de um pedido meramente simbólico e simplório: as Ilhas de Lixo já 

possuem bandeira, passaporte, selos, moeda (batizada de Debris, que quer dizer lixo, ruína, dejeto em 

inglês) e o pedido de reconhecimento de cidadania de nada menos que 100 mil pessoas – entre elas, o ex-

vice-presidente dos EUA, Al Gore, que se ofereceu para se tornar o primeiro cidadão das Ilhas. 

Se a ONU reconhecerá ou não as Ilhas como um país é, em verdade, a parte menos importante do gesto – 

que se impõe como um contundente protesto a respeito do problema do lixo e do despejo nos mares. Estima-

se que até 2050 o lixo presente nos oceanos supere, em peso, o número de peixes, e uma nova ilha em 

formação já foi descoberta no Pacífico sul. Se a ideia de reconhecer tais Ilhas como países parece absurda, 

muito mais absurdo é que elas existam. 

 
Disponível em https://www.hypeness.com.br/2018/01/a-ilha-do-lixo-ao-norte-do-pacifico-pode-se-tornar-
oficialmente-um-pais/ acessado em 29 de outubro de 2019. 

 

O texto refere-se a um problema ambiental de repercussão mundial. A produção de lixo está associada à 

forma de produzir e consumir da atual sociedade e as correntes marinhas ajudam a entender sua localização 

na área.  Dentre os fatores que ajudam a explicar a origem de tanto lixo presente em nosso planeta podemos 

citar, EXCETO: 

 

A) A forma de produção capitalista que gera e estimula o consumo desenfreado e desnecessário de produtos 

cada vez mais descartáveis. 

B) A globalização que integrou mercados e intensificou as relações políticas, sociais, culturais e, principalmente, 

econômicas entre as nações. 

C) O aumento da produção e do consumo por meio dos avanços tecnológicos e de comunicação, com a 

expansão das indústrias e das empresas transnacionais. 

D) O desenvolvimento sustentável capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

https://www.hypeness.com.br/2018/01/a-ilha-do-lixo-ao-norte-do-pacifico-pode-se-tornar-oficialmente-um-pais/
https://www.hypeness.com.br/2018/01/a-ilha-do-lixo-ao-norte-do-pacifico-pode-se-tornar-oficialmente-um-pais/
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HISTÓRIA 

 

34) Em 18 de novembro de 1889, o jornal Diário Popular publicou um artigo do político e jornalista Aristides da 

Silveira Lobo, escrito no dia 15 do mesmo mês, onde se lê: “o povo assistiu àquilo bestializado, atônito, 

surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada”. Em outras 

palavras, para Aristides da Silveira Lobo, a proclamação do novo regime, ou seja, a república, teria passado 

despercebido àquela sociedade.  

 

Referente a esta visão política sobre população brasileira do final do século XIX e os processos históricos que 

levaram à proclamação da república, assinale a afirmativa correta: 

 
A) Os militares brasileiros, especialmente do Exército, rejeitavam as ideias republicanas, pois eram privilegiados e 

reconhecidos pelo governo imperial, especialmente após a vitória na Guerra do Paraguai. 

B) A Igreja Católica foi um permanente ponto de apoio ao governo imperial, na medida em que o padroado, 

instituído na Constituição de 1824, estabelecia uma vinculação entre ela e o Estado, evitando atritos políticos. 

C) A abolição da escravatura retirou do Império sua base de apoio entre parte da elite agrária do país, 

especialmente os cafeicultores do Vale do Paraíba. 

D) O movimento republicano, amplamente aceito e adotado pelas massas populares e urbanas, proporcionou 

grandes mobilizações e protestos que levaram à abdicação do imperador. 

 
35) No mês de abril de 1968, a cidade de Contagem, em Minas Gerais, assistiu ao primeiro grande movimento 

operário no país desde a implantação do regime militar, em 1964. Mesmo com crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), acompanhado de uma queda de inflação, uma parcela do operariado da cidade cruza os braços, 

apesar de sofrer ameaças e pressões.  

Sobre o episódio citado acima e a economia brasileira do Regime Militar (1964-1985), analise as afirmativas 

abaixo e depois assinale a afirmativa correta: 

 
I. A melhoria e a ampliação da infraestrutura de transporte e energia do país acelerou o processo de 

industrialização, mas aumentou consideravelmente o endividamento externo do país. 

II. O controle da inflação foi um dos fatores que garantiu a retomada do crescimento econômico. Mas, este 

controle se deu em grande parte pelo arrocho de salários, sendo que a constante perda salarial dos 

trabalhadores foi a principal motivação do movimento grevista de Contagem em 1968. 

III. O crescimento econômico verificado durante o período do regime militar aumentou a renda média dos 

brasileiros, de maneira bastante igualitária, diminuindo as diferenças entre a parcela mais rica e a mais pobre 

da população.  

IV. Os militares intervieram nos sindicatos, substituindo seus dirigentes por lideranças que oferecessem menor 

risco de contestação, mas a mobilização em Contagem, demonstra que o operariado estava insatisfeito e 

mobilizado. 

 
A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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36) “Longe de serem uns monstros de espada, eles querem, majoritariamente, ser os portadores de um grande 

destino. Por mais que tenham passado populações inteiras pelo fio da espada – como Gallieni (líder militar 

francês nas colônias francesas) em seus primeiros tempos – ou as tenham queimado vivas – como Bugeaud 

(Marechal de França e Governador-Geral da Argélia) na Argélia –, a seus olhos tais atos são apenas os meios 

necessários para a realização do projeto colonial [na África], essa missão civilizadora que substitui a 

evangelização tão cara aos conquistadores do século XVI.” (FERRO, Marc. História das colonizações: das 

conquistas às independências - séculos XIII a XX. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. p. 104). 

 
Sobre a missão civilizatória citada por Marc Ferro, assinale a afirmativa que melhor a explica, no contexto 
político, econômico e cultural do século XIX: 
 

A) Trata-se de uma visão eurocêntrica da História, onde poderíamos identificar uma hierarquia entre as 

comunidades humanas e que justificam a dominação imperialista. 

B) Trata-se de uma corrente de pensamento profundamente religiosa onde a expressão missão civilizatória 

reveste-se na divulgação de noções de igualdade e liberdade para os povos africanos. 

C) Trata-se de uma expressão que contempla as teorias científicas europeias do século XIX, que defendem a 

igualdade humana e a convicção de estender a razão e a ciência às sociedades africanas. 

D) Trata-se do esforço europeu de difusão das noções de democracia entre os povos africanos e de garantir, 

mesmo com o uso de força militar, o estabelecimento de governos com a participação dos cidadãos na vida 

pública. 

 

37) Sobre os movimentos de independência no continente americano, durante o século XIX, analise as afirmativas 
abaixo: 
 

I. A conjuntura europeia pouco afetou os processos de independência na América, uma vez que as comunidades 

americanas não tiveram acesso às ideias liberais e iluministas, assim como as conquistas napoleônicas não 

afetaram as sociedades do chamado Novo Mundo. 

II. Os processos de independência do México e do Haiti são bastante singulares, pois não foram iniciados e 

completamente conduzidos pelas elites criollas. 

III. O processo de independência brasileiro também foi singular pela organização de um governo monárquico e 

pela manutenção de sua integridade territorial. 

IV. O projeto de integração e unidade de Simón Bolívar (1783-1830), um dos mais importantes líderes dos 

movimentos pela independência das colônias espanholas na América, não se concretizou diante dos 

interesses econômicos e políticos locais.  

 

Assinale a opção correta: 

 

A) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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38) Em 1850, foi promulgada a lei n.º 581, também conhecida como Lei Eusébio de Queirós, que proibia a entrada 

de africanos escravos no Brasil. Em 1871, foi a vez da Lei Rio Branco, chamada de Lei do Ventre Livre, que 

concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir da sua promulgação. Em 1884, as províncias do 

Ceará e do Amazonas, libertaram seus escravos. Em 1885, foi a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei n.º 3.270 (ou Lei 

dos Sexagenários), que garantia liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais. Em 1887, o exército 

brasileiro anunciou que não recuperaria mais escravos fugidos. Enfim, em 1888, a assinatura da Lei João 

Alfredo, mais conhecida como Lei Áurea, que aboliu a escravidão.  

Diante, deste breve resumo de leis e medidas governamentais, além de seus conhecimentos sobre o processo 

abolicionista do Brasil, podemos afirmar que: 

 

A) Percebemos que o Estado brasileiro optou por assumir integralmente os custos e as responsabilidades 

econômicas e sociais pelo fim da escravidão no país, estabelecendo um rígido cronograma para este fim. 

B) Percebemos uma estratégia de recusa e enfrentamento do Estado brasileiro frente às pressões internacionais 

pelo fim do tráfico de humanos escravizados, bem como seus esforços para manter a escravidão inalterada no 

país.   

C) Percebemos que o governo imperial escolheu acabar com a escravidão de forma mediada, evitando o 

enfrentamento com a elite escravista (que queria garantir o direito de explorar a mão-de-obra negra até o 

limite) e com o movimento abolicionista (já que garantia, mesmo em longo prazo, o fim da escravidão). 

D) Percebemos que o Estado brasileiro agiu rapidamente para estancar esta crise, substituindo todo trabalho 

escravo africano pela mão de obra de imigrantes europeus e asiáticos. 

 

39) Muitos historiadores compreendem a Segunda Guerra Mundial como uma continuação da Grande Guerra, 

sendo que o período de 1919 a 1939 um intervalo dentro do mesmo conflito. Ao final da Primeira Guerra 

Mundial, o cenário europeu era caótico, com traumas sociais, radicalismos políticos e crises econômicas, 

oferecendo as condições para um novo conflito bélico, ainda mais intenso e destrutivo que o primeiro. 

 

Dentre os elementos que estabelecem uma continuidade e contribuíram para a eclosão do novo conflito, 

assinale a opção que oferece afirmativa INCORRETA: 

 

A) O Tratado de Versalhes, imposto aos alemães, ocasionou muitas humilhações e frustações, desencadeando o 

inconformismo e o revanchismo alemão, contra os vencedores do conflito iniciado em 1914. 

B) A formação da URSS acirrou os antagonismos políticos e ideológicos, uma vez que o modelo de governo 

soviético foi copiado por vários países europeus na década de 1920. 

C) As disputas por territórios, os conflitos imperialistas e a competição por áreas de exploração colonial 

mantiveram os discursos nacionalistas agressivos e exagerados. 

D) A crise econômica de 1929 e a grande depressão decorrente causaram graves crises sociais e abriram espaço 

para projetos políticos autoritários e de intervencionismo na economia. 
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40) Leia os textos a seguir: 

 

Texto I 
 
“(…) Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de uma longa jornada (…). 

Preciso de vossa união; preciso que vos organizeis solidamente em sindicatos, preciso que formeis um bloco 

forte e coeso ao lado do governo (…). Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, para que eu 

não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos, em prejuízo dos interesses do 

povo”. 

Discurso de Getúlio Vargas, no Estádio Vasco da Gama, em 1º de maio de 1951. 

 

Texto II 

 

“Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo 

suportando em silêncio. […] Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem 

fui escravo não será mais escravo de ninguém. […] Lutei contra a espoliação do povo. Eu vos dei a minha vida. 

Agora ofereço a minha morte”.  

Carta Testamento de Getúlio Vargas, 1954, texto adaptado. 

 

Sobre as informações contidas nos textos e as condições políticas do segundo governo de Getúlio Vargas, 

assinale a afirmativa correta: 

 

A) Getúlio Vargas se dirige aos trabalhadores em busca de apoio popular contra os “sabotadores” (Texto l), uma 

clara alusão ao Partido Comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes, que neste momento era aliado dos 

Integralistas de Plínio Salgado, que Vargas acusa de tentar agredi-lo constantemente (Texto ll). 

B) Vargas se identifica como escravo (Texto ll) como forma de denunciar a exploração dos trabalhadores, ainda 

sem qualquer legislação trabalhista e reforçar seu pedido pela formação de sindicatos fortes (Texto l). 

C) Vargas faz referência ao seu maior legado, o Estado Novo, ao afirmar que lutou contra a “espoliação do povo” 

(Texto 2) e por isso considera os trabalhadores como seus “companheiros de uma longa jornada” (Texto l). 

D) O suicídio e a carta testamento de Vargas (Texto ll) foram um duro golpe no opositores do governo getulista 

(setores das Forças Armadas e parte das elites ligadas ao capital internacional) identificadas por ele como 

“especuladores e dos gananciosos” (Texto l). 
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CONTAGEM, 8 DE DEZEMBRO DE 2019 

 


