
 

 

Processo Seletivo de estudantes candidatos (as) aos cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na forma integrada - 2012 

Códigos:  
101 – Técnico em Análises Clínicas 

102 – Técnico em Química 
103 – Técnico em Informática 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

- Ao receber a ordem do Fiscal da Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois 
nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita 
depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema, solicite a substituição deste 
caderno. 
- Este caderno de prova contém 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva – cada uma 
constituída de 04 (quatro) alternativas abrangendo os conteúdos de Língua Portuguesa(10 
questões), Matemática (10 questões), Ciências (06 questões), Geografia (07 questões), 
História (07 questões).  
- Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
- Confira se seu cartão de resposta corresponde ao curso pelo qual você optou quando da 
inscrição. 
- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre 
candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, 
telefone celular, beep, pagers, entre outros). 
- Ao receber o cartão de respostas, proceda da seguinte maneira: termine a sua prova 
objetiva e transfira as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo: 
 
Questão 01 – letra C 
Questão 02 – letra B 
 
01) A) B) C) D)  

 
 

02) A) B) C) D)  
 

- Use apenas lápis preto ou caneta (preta ou azul) para preencher os quadrinhos do cartão 
de respostas. Não utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 
- Na prova objetiva, assinale somente uma alternativa em cada questão. 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, na 
prova objetiva, MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA. 
- O cartão de resposta não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide bem dele, 
ELE É A SUA PROVA. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente 
assinado. 
- O tempo de duração da prova é de 3 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado ao 
preenchimento e à assinatura do Cartão de Respostas, a transcrição das respostas do 
Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas. 
 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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Língua Portuguesa 
 

Texto 1 
                                                                                                  

As redes sociais na internet congregam 29 milhões de brasileiros por mês. Nada menos 

que oito em cada dez pessoas conectadas no Brasil têm o seu perfil estampado em algum 

site de relacionamentos. (...) 

 

Por definição, uma rede social on-line é uma página na rede em que se pode publicar um 

perfil público de si mesmo – com fotos e dados pessoais – e montar uma lista de amigos 

que também integram o mesmo site. Como em uma praça, um clube ou um bar, esse é o 

espaço no qual as pessoas trocam informações sobre as novidades cotidianas de sua 

vida, mostram as fotos dos filhos, comentam os vídeos caseiros uns dos outros, 

compartilham suas músicas preferidas e até descobrem novas oportunidades de trabalho. 

Tudo como as relações sociais devem ser, mas com uma grande diferença: a ausência 

quase total de contato pessoal. 

 

Os sites de relacionamentos, como qualquer tecnologia, são neutros. São bons ou ruins 

dependendo do que se faz com eles. E nem todo mundo aprendeu a usá-los a seu próprio 

favor. Os sites podem ser úteis para manter amizades separadas pela distância ou pelo 

tempo e para unir pessoas com interesses comuns. Nas últimas semanas, por exemplo, o 

Twitter foi acionado pelos iranianos para denunciar, em mensagens curtas e tempo real, a 

violência contra os manifestantes que reclamavam de fraudes nas eleições presidenciais. 

Em excesso, porém, o uso dos sites de relacionamentos pode ter um efeito negativo: as 

pessoas se isolam e tornam-se dependentes de um mundo de faz de conta, em que só se 

sentem à vontade para interagir com os outros protegidas pelo véu da impessoalidade.  

 

O sociólogo americano Roberto Weiss escreveu, na década de 70, que existem dois tipos 

de solidão: a emocional e a social. Segundo Weiss, “a solidão emocional é o sentimento 

de vazio e inquietação causado pela falta de relacionamentos profundos. A solidão social 

é o sentimento de tédio e marginalidade causado pela falta de amizades ou de um 

sentimento de pertencer a uma comunidade”. Vários estudos têm reforçado a tese de que 

os sites de relacionamentos diminuem a solidão social, mas aumentam significativamente 

a solidão emocial.(...) 

(Texto adaptado .Extraído de: http://veja.abril.com.br/080709/nos_lacos_fracos_internet_p_94.shtml em 13/12/2011) 
 

http://veja.abril.com.br/080709/nos_lacos_fracos_internet_p_94.shtml%20em%2013/12/2011
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01) O texto 1  é, predominantemente: 
 

A) Informativo; 

B)  Informativo e literário; 

C) Jornalístico; 

D) Literário. 

 
 

02) Conforme o texto 1, é INCORRETO afirmar que as redes sociais  só atendem: 
 

A) Aos jovens; 

B) Aos adultos; 

C) Aos Jovens e aos adultos; 

D) Aos especialistas em internet, exclusivamente. 

 

 

03) Nos terceiro e quarto parágrafos do texto 1 estão presentes as seguintes idéias, EXCETO: 
         

A) Quem não tem relações profundas de afeto, se sente oco e inquieto; 

B) As redes sociais são meios de diversão e de lazer, uma vez que o contato através das 

mesmas não influencia o usuário; 

C) A ausência de amizades e de pertencimento coletivo levam o indivíduo a sentir-se um 

excluído; 

D)  É importante usar os sites de relacionamentos com equilíbrio, pois a partir deles pode-se 

construir relações saudáveis ou que trazem a solidão. 

 

 
04) Sobre o verbo ter, que aparece no primeiro parágrafo do texto 1, é CORRETO afirmar que: 

 

      A) Ele está conjugado na segunda pessoa do singular, concorda com o substantivo  Brasil  e 

recebe o acento gráfico por ser uma palavra oxítona terminada em m; 

      B) Ele está conjugado na terceira pessoa do singular,concorda com o substantivo Brasil e  

recebe o acento gráfico por ser uma palavra monossílaba; 

      C) Ele está conjugado na terceira pessoa do plural, concorda com o substantivo pessoas e 

recebe o acento gráfico para indicar plural; 

      D) Ele está conjugado na primeira pessoa do plural, concorda com o substantivo pessoas e 

recebe o acento gráfico para indicar plural; 
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Texto 2:                                        
 

FALSOS AMIGOS 
 
 
Dois amigos fazendeiros – na verdade, falsos amigos, porque viviam provocando um ao outro – 

um dia se encontraram depois de muito tempo. À certa altura da conversa, o assunto passa a ser a 

fortuna pessoal dos dois. O primeiro fazendeiro pergunta: 

- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua fazenda? – 

- Já tá com quase cem alqueires – diz o Durval, com ar de pouco caso – E a sua? 

- Só pra você ter uma idéia, pela manhã eu saio de casa, ligo meu Jeep e, ao meio dia, ainda não 

percorri nem metade da minha propriedade. 

E o Durval, sem perder a pose: 

- Entendo... Eu também já tive um carro desses, quando era pobre! É uma m(*)... 

(fonte: http://charges.uol.com.br/piadadodia.php?idpiada=1217, acessado em 28/12/2011) 

 
 
 
05)  A ironia no texto 2  encontra-se:  
 

A) Somente na introdução da narrativa; 

B) Apenas na pergunta do primeiro fazendeiro; 

C) Em todo o enredo da narrativa; 

D) Principalmente na resposta dada pelo personagem Durval. 

 
 
 

06) A ideia de que os fazendeiros são falsos amigos pode ser comprovada, principalmente, pelo 

fato de os dois:  

 
A) Conversarem sobre suas fortunas; 

B) Disputarem entre si, o tempo todo; 

C) Falarem dos carros que já tiveram; 

D) Gabarem-se de suas fazendas. 

 

 

 

 

http://charges.uol.com.br/piadadodia.php?idpiada=1217
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Texto 3:  
 
 

 
(Disponível: http://www.poracaso.com/charges-politicas.html acesso em 15/11/2011)  
 

 
07) O texto 3 sugere: 
 

A) Que existe corrupção no meio político; 

B) A desconfiança do eleitorado nos políticos; 

C) Que não existe corrupção no meio político; 

D) Que os políticos são eleitos por merecimento. 

 

 

 

Texto 4:  

 
  
                                       (Disponível em: www.charges.com.br acesso em 26/12/2011) 

 
 
 

http://www.poracaso.com/charges-politicas.html%20acesso%20em%2015/11/2011
http://www.charges.com.br/
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08) Sobre o texto 4, é CORRETO afirmar que o mesmo tem como mensagem predominante:   

 

A)  Que a professora tem a intenção clara de explicar o significado da palavra ética  ao aluno; 

      B)  Que o significado da palavra ética é contrário à atitude denunciada pelo aluno; 

      C)  Que o aluno foi chamado para escrever e explicar o significado da palavra ética; 

      D) Que o aluno faz a denúncia de maneira debochada. 

 

09) Assinale a alternativa em que a pontuação está CORRETA: 

 

A) O parágrafo único do artigo 37, também trata da isenção do imposto em caso semelhante 

ao estudado. 

B) A mãe do soldado implorara piedade confidenciou-me o tenente, o general porém, mandou 

executar a sentença. 

C) Eu para não ser indiscreto retirei-me calmamente da sala, quando percebi que o assunto 

era confidencial. 

D) Embora o doente não corresse mais perigo, os médicos resolveram mantê-lo em 

observação durante doze horas. 

 

10) Conforme o Novo Acordo Ortográfico, a única alternativa em que o emprego do hífen está 

CORRETO é: 

A) Super-produção , sobre-coxa; 

B) Super-humano , micro-organismo; 

C) Semi-acabado , contra-filé; 

D) Anti-caspa,  extra-fino . 

 

 

Matemática 
 

11) Se um motorista sonolento, em  um veículo a 130 km/h em dois segundos percorre sem 

controle 72 m, podemos afirmar que em três segundos e a uma velocidade de 110 km/h ele 

percorrerá aproximadamente: 

 A) 0,3km ; 

 B) 127m; 

 C)  36m; 

 D)  9100cm; 
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 12)  Qual o valor de  
 

ab

ab

ba

cba
X






.
, para  a= -1/2 , b= 4 e c= 0,9 ?  

            
A) -0,1; 

B) 0,1; 

C) -0,7; 

D) -1,6. 

 
13) Sendo a e b as raízes da equação x2 –x-2 = 0, o valor de (a+b)3ab é: 

 
A) 1  ; 

B) 1/6 ; 

C) -1 ; 

D) – 6 . 

   

14) A roda de um trem bala tem sua banda de rodagem totalmente recoberta por uma      camada 

de aço de 20 cm de largura. Sabendo que o diâmetro da roda é 0,60m podemos afirmar que a 

área da banda de rodagem é igual a: 

   (banda de rodagem= superfície da roda que toca o solo), considere π =3,14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 376,8 m2  ; 

B) 3768 cm2  ; 

C) 6168 cm2 ; 

D) 61,68 m2 .  
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 15) Um fabricante de transistores ganha 5 reais por transistores perfeitos e perde 3 reais por 

transistores defeituosos. Ao fim da fabricação de 50 transistores, tinha 130 reais. Quantos 

transistores perfeitos ele fabricou?  

A) 15; 

B) 25; 

C) 30; 

D) 35. 

 
 
16) Um reservatório de água tem as seguintes dimensões: 4m x 30dm x 20dam e para ter acesso 

ao mesmo usa-se uma escada AB apoiada em duas paredes de 4m de altura que também 

sustentam o reservatório. Podemos afirmar que a capacidade em litros do reservatório e o 

comprimento da escada AB, valem respectivamente:  

 
 

 
 
 

A) 24 litros e 3m ;   

B) 2,4 x 106 litros e 5m ;               

C) 240 litros e 4m ;  

D) 2,4 x104 litros e 5m. 
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17) O envelhecimento do brasileiro fará a população idosa aumentar. As estimativas do governo 

federal apontam que, em 2030, a população brasileira pode chegar a 216 milhões de pessoas, 

e que 13,5% delas serão de pessoas com mais de 65 anos, o dobro do número de idosos hoje 

existentes. Quantos idosos existem, aproximadamente, hoje no Brasil? 

 
A) 29 milhões ; 

B) 3 milhões; 

C) 15 milhões; 

D) 2,9 milhões. 

 

18) Sejam a e b o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 360 e 320,               

respectivamente. Então, o produto a.b vale: 

 
A) 32.23.5; 

B) 22.5; 

C) 23.32.5 ; 

D) 29.32.52 . 

 
19) Uma pesquisa realizada em um cursinho pré-vestibular foi perguntado a cada aluno, quantas 

horas por dia eles estudam. Com as respostas foi elaborado o seguinte gráfico: 
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Em média, quantas horas os alunos estudam por dia? 
 

A) 2,75; 

B) 2,85; 

C) 2,95; 

D) 3,05. 

 

20) Em relação à questão anterior, responda qual a probabilidade desses alunos passarem no 

vestibular, considerando que para obter sucesso eles precisam estudar no mínimo 3 horas por 

dia. 

A) 65% ; 

B) 35% ; 

C) 10% ; 

D) 6,5% . 

Ciências 

21) O surgimento da AIDS influenciou o comportamento sexual a partir do final do século passado, 

reforçando as campanhas contra as DST (doenças sexualmente transmissíveis). Atualmente a 

gravidez precoce muda o rumo da vida de muitas adolescentes, deixando-as vulneráveis às 

doenças comuns da gestação. 

Dos métodos contraceptivos relacionados abaixo, MARQUE aquele que evita a gravidez e, ao 

mesmo tempo, as DST: 

A) DIU (dispositivo intrauterino); 

B) Pílula anticoncepcional (feminina); 

C) Camisinha (preservativo masculino); 

D) Pílula de emergência (do dia seguinte). 

 

22) O incremento do EFEITO ESTUFA é um fenômeno observado em todo o nosso planeta 

através das mudanças climáticas que podem afetar a vida de todos os seres da terra, incluindo 

os próprios seres humanos. 

Dos fenômenos relacionados abaixo, marque aquele que NÃO contribui para o aumento do 
efeito estufa: 

A) Queimadas; 

B) Fotossíntese; 

C) Respiração; 

D) Decomposição; 
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23) A energia renovável é a energia que vem de recursos naturais como sol, vento, chuva, marés e 

calor. Em 2008, cerca de 19% do consumo mundial de energia final veio de fontes renováveis. 

No Brasil representa mais de 85,4% da energia produzida internamente (Wikipédia, 

modificado). 

 

Como VANTAGENS das Energias Renováveis podemos citar: 

 

A) Custos de investimento e infra-estrutura; 

B) Maiores impactos visuais no meio ambiente; 

C) Utilização da combustão; 

D) Não produzem gases que alimentam o efeito estufa. 

 

 

24) As preocupações com o uso adequado dos recursos naturais são cada vez mais importantes, 

devido a mudanças que vem influenciando atitudes individuais.  Estes recursos são utilizados 

sem que as pessoas se deem conta de sua importância e da necessidade de estabelecer seu 

uso de forma sustentável. 

  

   É uma atitude de utilização consciente de energia: 
 
 

A) Deixar acumular roupa para lavar e/ou passar. 

B) Preferir o forno micro-ondas ou elétrico ao uso de fogão a gás. 

C) Ligar vários aparelhos eletro-eletrônicos ao mesmo tempo. 

D) Utilizar lâmpadas de filamento, não eletrônicas, que são mais baratas. 
 

 

25) O tratamento da água tem por objetivo condicionar as características da água bruta, isto é, da 

água como encontrada na natureza, a fim de atender à qualidade necessária a um 

determinado uso. Estão numerados, a seguir, processos de separação de misturas utilizados 

no tratamento da água seguidos do método utilizado. Marque a opção INCORRETA: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_maremotriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_geot%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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(fonte: http://www.agua.bio.br/botao_d_L.htm - modificado) 

 

A) Em 3 ocorre a aglutinação de partículas formadas pela coagulação; 

B) 4 é um processo que permite separar sistemas heterogêneos; 

C) Em 2 ocorre a separação dos sólidos da água, pela ação da gravidade; 

D) Em 5 há a passagem da água por um material granular.  

 

26) Observe a TEIA ALIMENTAR a seguir e marque a opção CORRETA: 

        

 
 (Fonte: http://www.infoescola.com/biologia/cadeia-alimentar) 
  

 

http://www.agua.bio.br/botao_d_L.htm
http://www.infoescola.com/biologia/cadeia-alimentar
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 A) Fungos e bactérias representam organismos presentes no húmus, que não são afetados 

pelas queimadas; 

  B) Na teia, os consumidores primários estão representados por quatro espécies de 

organismos; 

C) O ser humano, neste esquema, funciona como um herbívoro. 

D) Existe apenas um representante dos organismos produtores; 

  

Geografia 

 

Leia o texto abaixo: 

 

 

A sociedade utiliza o espaço geográfico para satisfazer suas necessidades, imprimindo 

nele marcas do seu trabalho, num processo dinâmico, em que a natureza ao se modificar 

busca um novo equilíbrio e ao fazer isto influencia o trabalho social. 

 

As situações (a, b e c) apresentadas nos revelam as transformações sofridas pelo espaço 

geográfico ao longo dos anos. Responda às questões 28, 29 e 30 a seguir. 
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        (Fonte: CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos. Campinas, SP: 

Papirus, 2010, p.186-187.) 
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27) Analise os impactos ambientais que afetam a paisagem geográfica tendo em vista o 

crescimento urbano no decorrer das situações a, b e c mostradas anteriormente, pode-se 

concluir que:  

A) O desmatamento das encostas da Serra do Mar intensificou os processos erosivos 

aumentando a quantidade sedimentos depositados na baixada; 

B) O aumento da superfície impermeável na região urbana reduziu o escoamento da 

água, mantendo o lençol freático em nível elevado; 

C) A redução da área florestada diminuiu a quantidade de vapor d´água disponível para 

atmosfera encurtando o período de seca na região; 

D)  A deposição de sedimentos no leito do rio, resultantes da erosão, levou a redução de 

sua área inundável. 

   
28) Relacione a distribuição dos elementos sociais e naturais da paisagem geográfica em cada 

situação. 

A) Situação (a) - Os rios apresentam baixa qualidade de água para o consumo humano 

em função das erosões no seu alto curso; 

B) Situação (b) - A ocupação rural ocorre preferencialmente na baixada em função da 

disponibilidade de solos com menor composição orgânica;  

C) Situação (c) – A localização das fábricas na baixada em áreas mais planas e com saída 

para o mar facilita o escoamento da produção; 

D) Situação (c)- O avanço da ocupação urbana em direção ao pé da Serra do Mar 

influencia pouco na disponibilidade de água a longo prazo. 

 
 

 
 

29) Leia e relacione os textos a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ( BRASIL, Constituição Federal Brasileira,1988, Capítulo VI) 
 

 
 
 

 

 

 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações. 
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                                       (Disponível em: www.charges.com.br acesso em 26/12/2011) 

 

 

 
Comparando o Art. 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988 com a charge, pode-se concluir 

que: 

 
A) Viver em um meio ambiente equilibrado é um direito de todos, bem como a 

responsabilidade em preservá-lo; 

 

B) O crescimento econômico impõe a necessidade de explorar a natureza a favor do 

enriquecimento das gerações futuras; 

 

 

C) A doação de cestas básicas aos indígenas é satisfatória para a plena sobrevivência dos 

mais jovens; 

 

D) Os recursos naturais são finitos cabendo apenas ao Poder Público defendê-los a favor 

dos indígenas. 

 

 

 

 

 

http://www.charges.com.br/
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30) Leia a tabela e responda a seguir:  
 

Distribuição da população brasileira residente por situação do domicílio e 
sexo nas grandes regiões em 2010 

Região População 
urbana (%) 

População 
rural (%) 

Homem (%) Mulheres(%) 

Norte 73,5 26,5 50,5 49,5 

Nordeste 73,1 26,9 48,8 51,2 

Sudeste 93,0 7,1 48,6 51,4 

Sul 84,9 15,1 49,1 50,9 

Centro-Oeste 88,8 11,2 49,7 50,4 

Brasil 84,4 15,6 49,0 51,0 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Comparando as informações da tabela, pode-se concluir que: 
 

A) A população feminina é maior que a população masculina em todas as regiões brasileiras; 

B) A população rural é maior que a urbana nas regiões menos desenvolvidas 

economicamente; 

C) As maiores concentrações de população urbana ocorrem nas regiões mais desenvolvidas 

economicamente; 

D) A região de maior população urbana apresenta o menor percentual de população 

feminina.  

 
31) Considerando o processo da produção do espaço urbano brasileiro, analise as afirmativas a 

seguir:  

I- A metrópole São Paulo possui uma estrutura urbana que permite a ligação das atividades 
exercidas nas suas cidades com todo país, assumindo uma posição de destaque na rede 
urbana, pois suas atividades econômicas influenciam uma área que não está restrita ao nível 
estadual. 
II- A conurbação é um processo que envolve a fusão física e espontânea de duas ou mais 
cidades por meio da expansão horizontal de suas áreas construídas. Um exemplo é área 
ocupada pela atual Cidade Industrial localizada entre Belo Horizonte e a cidade de 
Contagem.  
III- O crescimento das cidades médias, a partir da década de 90, deveu-se aos 
investimentos públicos e privados em função de suas condições socioeconômicas 
favoráveis.  
IV- A especulação imobiliária nas cidades brasileiras, sobretudo na década de 90, levou a 
concentração das atividades rurais em suas áreas centrais, favorecendo o abastecimento de 
hortifrutigranjeiros nessas cidades. 

  
Estão de acordo com o processo de produção do espaço urbano brasileiro APENAS as 
afirmações: 
 
A) I e II; 

B) I, II e III; 

C) I, II e IV; 

D) III e IV. 
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32) Analise os mapas abaixo que apresentam duas formas de organização regional do Brasil, e  

responda a seguir:  

 

 
                             a) regionalização I                      b) regionalização II 
 
 
I- A regionalização I e a regionalização II possuem o mesmo número de estados por região. 

II- A regionalização I e regionalização II obedecem a critérios de regionalização diferentes. 

III- A regionalização I é mais adequada para utilização do censo populacional, pois permite o 

somatório da população recenseada por estados.  

IV- A regionalização II revela com mais exatidão a distribuição da dinâmica econômica entre os 

estados, que muitas das vezes não obedece às fronteiras. 

 
A partir da análise dos mapas conclui-se que as afirmativas CORRETAS são: 

 
A) I e II ; 

B) I, II e III ;. 

C) I, III e IV; 

D) II, III e IV. 

 
 
33) Para compreender os lugares é preciso conhecer sua história e a cultura das pessoas que ali 

vivem. Contudo, as causas de vários acontecimentos nesses lugares muitas das vezes não 

estão restritas as suas fronteiras administrativas ou físicas. Em um mundo cada vez mais 

globalizado pode-se afirmar que “o lugar comporta o mundo”.  

Leia os textos 1 e 2 a seguir: 
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Texto 1:  
 
 
 
      Texto 1:  

 
 
 
 
         Texto 2  
 

 
 
A partir da análise dos textos pode-se concluir que: 
 

A) A globalização do capitalismo induz o consumismo por meio das propagandas veiculadas 

pela mídia, influenciando os valores locais; 

B) O capitalismo globalizado está eliminando as identidades culturais dos cidadãos dos 

lugares, sendo o local reflexo da ordem global; 

C) O capitalismo globalizado influencia culturalmente apenas as pessoas que vivem nos 

lugares mais ricos do mundo; 

D) O consumismo é uma especificidade dos lugares subdesenvolvidos economicamente. 

 

 

 

 

 

Eu, etiqueta           
 
(Carlos Drumond de Andrade) 
 

(...) 
Estou, na moda 
È duro andar na moda, ainda que a moda 
Seja negar minha identidade, 
Trocá-la por mil, açambarcando 
Todas as marcas registradas, 
Todos os logotipos do mercado. 
Com que inocência demito-me de ser. 
Eu que antes era e me sabia 
Tão diverso de outros, tão mim mesmo, 
Ser pensante sentinte e solitário 
Com outros seres diversos e conscientes 
De sua humana, invencível condição. 
Agora sou anúncio 
Ora vulgar ora bizarro. 

(...) 
 
Fonte: ANDRADE, C. D. Eu, etiqueta. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 16/01/1982, caderno B. 

Os lugares são, pois, o mundo, que eles reproduzem de modos específicos, individuais, 
diversos. Eles são singulares, mas também são globais, manifestações da totalidade-mundo, 
da qual são formas particulares. ( SANTOS, 2000, p.112) 
 
(Fonte: SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. São Paulo: Record, 2000.) 
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História 

34) São fatos significantes da República Brasileira até 1930, EXCETO: 
 

A) O Exército e as forças sociais brasileiras politicamente organizadas  declararam extinta a  

monarquia no Brasil e proclamaram a República; 

B) Militares e representantes dos senhores de terras, reunidos em Assembleia, aprovaram a 

primeira constituição republicana; 

C) Com o presidente civil Prudente de Morais tem inicio a República dos Coronéis, também 

chamada República das Oligarquias; 

D) O exército republicano destrói Canudos, no sertão da Bahia, um movimento popular de 

motivação religiosa contra a opressão vivida pelo nordestino. 

 
Leia o fragmento 1 a seguir: 
 
 
     

Integralistas e Comunistas 
 

As repercussões da crise de 1929 afetaram a população brasileira, em 

particular os trabalhadores. Inúmeras greves em estados importantes como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estavam acontecendo. Em 

1934, a crise econômica ainda não tinha sido superada e setores da 

sociedade se mobilizavam para solucioná-la. Duas organizações políticas 

importantes formaram-se nesse período: a Ação Integralista Brasileira (AIB) e 

a Aliança Nacional Libertadora (ANL). 

 
      
 
 (Fonte: Projeto Araribá: história/obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria 

Raquel Apolinário Melani. – 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2006. p.137 ) 

 
 

35) Baseado no fragmento 1, responda a questão: 
 
A Aliança Nacional Libertadora (ANL) propunha as seguintes diretrizes, EXCETO: 
 
A) Tendência nacionalista; 

B) Defesa da  reforma agrária; 

C) Pregação de um governo popular para o Brasil; 

D) Repúdio ao comunismo.  
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Fragmento 2 

“O petróleo é nosso” 
 

A campanha pela nacionalização do petróleo tomou corpo a partir de 1947, 

inicialmente apoiada por pequenos grupos de militares nacionalistas, jornalistas e 

estudantes. 

Uma das lideranças do movimento foi o escritor  brasileiro(...) , criador do 

personagem Jeca Tatu, um “caipira” do Vale do Paraíba, surgido no conto 

Urupês,que se transformou em ícone nacional. (...) engajou-se na luta depois de 

ter retornado dos Estados Unidos, onde viveu por quatro anos. Ele acreditava que 

o petróleo tinha uma importância estratégica e fundamental para o 

desenvolvimento nacional. Por suas posições,(...) foi preso duas vezes durante a 

ditadura  Vargas. 

 
      (Fonte: Projeto Araribá: história/obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria 

Raquel Apolinário Melani. – 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2006. p.140 – adaptado) 

 
 

36) De acordo com o fragmento 2, vários escritores brasileiros se engajaram nas lutas 

nacionalistas do Governo Vargas, em especial um deles se envolveu na luta pela 

nacionalização da exploração do petróleo. O nome desse ESCRITOR é: 

A) Graciliano Ramos; 

B) Monteiro Lobato; 

C) Guimarães Rosa; 

D) Mário de Andrade. 

 

Fragmento 3:  

 
O Brasil na segunda Guerra Mundial. 

Durante a guerra, o Brasil passou por problemas de abastecimento de 
artigos de primeira necessidade, como combustíveis, remédios, tecidos e 
trigo. O governo brasileiro intensificou a vigilância sobre estrangeiros 
oriundos de países do Eixo. Os estados sulistas, onde era forte a presença 
de pessoas de origem italiana e alemã, foram bastante vigiados, e proibiu-
se o ensino de língua estrangeira nas escolas. Naquele período, muitas 
populações de origem germânica em Santa Catarina e no Rio Grande do 
Sul falavam e eram alfabetizadas em alemão. 
 

      (Fonte: Projeto Araribá: história/obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria 
Raquel Apolinário Melani. – 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2006. p.141 – adaptado) 
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37) O fato relacionado acima, de uma certa forma teve seu lado positivo porque, EXCETO: 
 

A) Fortaleceu a Língua Portuguesa no sul do país; 

B) A Língua Portuguesa se consolidou de norte a sul ,de leste a oeste do Brasil; 

C) Impediu o surgimento de dialetos nefastos à Língua Portuguesa; 

D) Anexou à Língua Portuguesa várias palavras estrangeiras, principalmente de origem 

inglesa. 

 

Fragmento 4:   
 

 
No poder desde 1930, ficava cada vez mais difícil para Vargas explicar 

como a ditadura brasileira tinha lutado, junto com os países aliados, contra 

as ditaduras na Europa. No campo interno, a oposição exigiu mudanças. 

Manifestações estudantis lideradas pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE) contra o nazi-fascismo passaram a agitar o país. Em outubro de 

1943, a elite liberal lançou um manifesto público pedindo o fim da ditadura.: 

 
      (Fonte: Projeto Araribá: história/obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; editora responsável Maria 

Raquel Apolinário Melani. – 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2006. p.141 – adaptado) 

 
38) Responda a questão seguinte, de acordo com o Fragmento 4. 

    Esse documento ficou conhecido como:  

A) Manifesto Democrático; 

B) Manifesto dos Mineiros; 

C) Manifesto de Ouro Preto; 

D) Manifesto Cristão. 

 
39) São características marcantes do Estado Novo, EXCETO:    

 
A) Com o apoio de militares, Getúlio Vargas chegou ao poder com o movimento que ficou 

conhecido por Revolução de 1930; 

B) Em 1932, a elite paulista, sentindo-se excluída do novo arranjo de forças políticas, 

organizou, sem sucesso, um levante militar contra o governo provisório; 

C)  Em 1934, uma nova constituição é promulgada, sendo implantada e consolidada até 

1945; 

D)  Em 1937, alegando a existência de um plano comunista para a tomada do poder, Getúlio 

Vargas lidera um golpe militar que suspende as eleições e inaugura a ditadura comandada 

por ele.  
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40) A reforma tributária de 1956, ao criar o ICM (Imposto de Circulação de Mercadorias), propicia a 

elevação significativa da arrecadação municipal, tornando possível a implantação de grandes 

obras pelo município de Contagem, e, entre elas a mais importante foi a: 

 

A) Despoluição da Cidade Industrial e seu aprimoramento urbanístico; 

B) Construção da Represa Vargem das Flores; 

C) Construção do Distrito industrial de química fina, biologia e informática; 

D) Construção do grande Distrito Industrial Helio Pentagna Guimarães. 
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