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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 

 
CÓDIGOS 

CURSOS 

 
101 
102 
103 
104 

 

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
TÉCNICO EM QUÍMICA 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
105 

 
ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

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 4 

(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 o Cartão de Respostas reproduzido no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao curso pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (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 caneta (tinta 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 respostas 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 3h (TRÊS HORAS), já incluído o tempo destinado ao preenchimento e à 
assinatura do Cartão de Respostas, à 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 

 

 

 

Leia atentamente os textos I e II. 

 

Texto I 

A língua portuguesa por direito 

[…] Creio que as palavras estrangeiras dificultam a comunicação do nosso povo. Quem sai 

às ruas de São Paulo, por exemplo, procura serviços ou vai ao banco corre o risco de 

precisar de um dicionário bilíngue para entender o que dizem faixas, cartazes, rótulos 

e panfletos. As propagandas estão cheias de palavras incompreensíveis. 

E porque valorizar a língua? A constituição assegura a todos os brasileiros o direito de se 

comunicarem em português. A língua é meio de comunicação e instrumento para 

decifrar, conhecer e transformar o mundo. Nosso idioma é o fio condutor da nossa 

soberania. É o bem mais democrático e que une nosso país de norte a sul, de leste a 

oeste. Respeitar, defender e promover a língua pátria é respeitar, defender e 

promover o Brasil. 

Assim, a compreensão da língua tem de ser ainda mais democratizada e facilitada. E não é 

necessário que o país se feche a outros idiomas. A língua é algo vivo que se 

enriquece em contato com outras línguas e culturas. Ao chamarmos atenção para o 

uso abusivo de estrangeirismos, queremos mostrar que essa prática pode contribuir, 

sobretudo, para aumentar a desigualdade social. […] 

(REBELO, Aldo. A lingua portuguesa por direito Jornal Semana Popular. São Paulo, 8 jul. 2007.Adaptado.) 
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Texto II 

 

A fatia estrangeira do idioma 

 

[…] Sobre os estrangeirismos, os que acreditam na desagregação do idioma acrescentam 

que eles vão descaracterizar a língua. Não é verdade, porque eles não estão 

atingindo a sintaxe, a morfologia, a fonética da língua. Não alcançam sequer o 

chamado fundo léxico comum, que individualiza o idioma. Eles são algumas centenas 

de empréstimos em setores bem localizados do vocabulário: a informática, a 

publicidade… Mas insistem os que têm correspondentes perfeitos em português. 

Também não é verdade. Quando um estrangeirismo vem para a língua, ele entra no 

sistema lexical (o conjunto de palavras de um idioma) e inscreve-se numa rede de 

correlações de sentido que lhe dá um valor específico. Assim delivery não é igual a 

“entrega em domicílio”, pois aquela palavra é a entrega em domicílio daqueles 

produtos que, tradicionalmente, não eram entregues em casa, como, por exemplo, 

comida pronta. Brother não é “irmão”, mas “amigo”; book, em português, não é “livro”, 

mas é um álbum de fotografias que os modelos entregam nas agências, para que se 

veja como eles fotografam. A língua é edificada por seus usuários, que buscam 

exprimir novas significações, que procuram expressar sua maneira particular de ver o 

mundo, que querem marcar sua identidade social e, por isso, erigem consensos e 

diferenças. A língua constrói-se entre duas forças distintas: a manutenção e a 

transgressão. A primeira tenta assegurar a intercompreensão; a segunda busca 

exprimir novas realidades e criar novas identidades. Isso é que torna a língua viva. 

Isso não quer dizer que tudo valha em termos de linguagem. No entanto, a questão 

do erro é um pouco mais complicada do que querem fazer crer os catastrofistas que 

acham que o português está em vias de descaracterizar-se ou mesmo de 

desaparecer. 

 

(FIORIN, José Luís.A fatia estrangeira do idioma. Revista Língua Portuguesa. São Paulo, n. 27, p.51-54, jan. 

2008.Adaptado.) 
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1) Após a leitura dos textos I e II, pode-se afirmar que eles são: 

 

A) Narrativos, pois narram histórias do uso de palavras estrangeiras na Língua 

Portuguesa; 

 

B) Injuntivos, pois apresentam e discutem a necessidade de um dicionário bilíngue 

para entender o que dizem as faixas, os cartazes, os rótulos e os panfletos, com o 

intuito de obrigar a população brasileira a utilizar a Língua Inglesa no território 

nacional; 

 

C) Dissertativos, pois apresentam e discutem ideias acerca do uso de palavras 

estrangeiras na Língua Portuguesa; 

 

D) Descritivo e narrativo, respectivamente, pois defende o ponto de vista da inserção 

de palavras da Língua Inglesa no Brasil e narra histórias de pessoas que não 

conseguem inferir significados de palavras estrangeiras. 

 

2) A alternativa que apresenta  a  diferença na abordagem entre o texto I e o texto II é: 

 

A) O texto I apoia totalmente o uso de palavras estrangeiras no Brasil, o texto II 

condena esse uso; 

B) O texto II defende a ideia de que o uso de palavras estrangeiras não descaracteriza 

nem gera a desagregação do português, o texto I afirma que é necessário valorizar 

a língua portuguesa e desencorajar o uso de estrangeirismos; 

C) O texto I narra a história de modo mais claro do que o texto II, por isso a 

abordagem deve ser obrigatoriamente diferente; 

D) Foram escritos por autores diferentes, embora tenham sido publicados na mesma 

década. 
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3) Analise as afirmativas abaixo referentes ao texto I. 

 

I – As palavras estrangeiras não dificultam a comunicação das pessoas, sendo sempre 

inteligíveis. 

II – Segundo o autor, nosso idioma é o bem mais democrático e que une nosso país de 

norte a sul, de leste a oeste. 

III– O autor chama a atenção para o fato do uso abusivo de estrangeirismos poder 

contribuir, sobretudo, para aumentar a desigualdade social. 

Estão CORRETAS: 

A) I e II; 

B) I e III; 

C) II e III; 

D) I, II, III. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta uma ideia ou informação que  não se encontra no 

texto II: 

A)Para os que têm preocupação com a corrupção da língua, os estrangeirismos são 

desnecessários, porque têm correspondentes perfeitos em português; 

B)Ao importarmos uma palavra de outra língua, ela necessariamente tem o mesmo 

significado que possui em sua língua de origem; 

C)A língua é feita por seus próprios usuários, que a utilizam para expressar sua forma 

particular de enxergar o mundo; 

D)Os estrangeirismos não descaracterizam a língua, porque não atingem a sintaxe, a 

morfologia e a fonética da língua. 
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Texto III 

 

(Disponível em:< http://dukechargista.com.br/2013/10/> Acesso em: 28 nov. 2013.) 

5) De acordo com o texto III, é CORRETO afirmar que:  

 

A) As palavras “medicina” e “medicínica” têm o mesmo sentido na charge; 

B) No segundo quadro, ao usar a palavra medicínica,  o chargista criou um 

neologismo para provocar a ironia em relação aos médicos brasileiros; 

C) O chargista, ao criar o neologismo, refere-se à vinda dos médicos cubanos para o 

Brasil; 

D) Medicínica e medicina, essas palavras, na charge, se referem a uma área 

tecnológica apenas. 

 

6) O texto III é uma charge e ele tem como objetivo: 

 

A)  Analisar  detalhadamente a situação dos médicos no Brasil; 

B)  Satirizar a atuação dos médicos brasileiros no Brasil, que querem trabalhar em 

boas condições, principalmente nos centros urbanos; 

C) Divulgar  a medicina como uma área de sucesso; 

D) Analisar a chegada dos médicos estrangeiros no Brasil e seus impactos. 
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Texto V 

                                                   A laçada 

O Bento caiu como um touro 

No terreno 

E o médico veio de Chevrolé 

Trazendo o prognóstico 

E toda a minha infância nos olhos. 

(Oswald de Andrade. Poesias reunidas. São Paulo: Círculo do Livro, 1976. P. 113) 

 
 

7) A figura de linguagem presente no verso: “E o médico veio de Chevrolé” é: 
 

A) Metáfora; 

B) Metonímia; 

C) Pleonasmo; 

D) Antítese. 

 

8) Leia a estrofe.  

“[...] 

Eu sou metal - raio, relâmpago e trovão 

Eu sou metal:  eu sou o ouro em seu brasão 

Eu sou metal: me sabe o sopro do dragão 

[...]” 

(Renato Russo-Disponível em: http://.www.vagalume.com.br/legiao-urbana/metal-contra-as-nuvens.html Acesso em: 16.dez.2013) 
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         A figura de linguagem nos versos acima é: 

A) Pleonasmo; 

B) Antítese; 

C) Metonímia; 

D) Metáfora. 

 

9)Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (2009), estão 

escritas CORRETAMENTE as palavras: 

 

A) Jibóia e baú; 

B) Ideia e herói; 

C) Heroi e jiboia; 

D) Idéia e bau. 

 

10)  A concordância nominal NÃO está adequada em: 

 

A) O trem partirá ao meio-dia e meia; 

B) A jovem é meio antipática; 

C) A mulher não foi ao escritório, pois estava meia cansada; 

D) Para pagar as dívidas, ela vendeu meio sítio. 
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MATEMÁTICA 
 

11)O Fies é uma linha de financiamento do Governo Federal disponibilizada pelo Ministério da 

Educação. Através dele, é possível financiar até 100% do curso de 3º grau. Um estudante fez 

sua inscrição em um curso para pagar integralmente R$ 1450,00, ao mês, e conseguiu 74% 

de desconto. O estudante pagará por mês a quantia de: 

A)R$ 377,00; 

B)R$ 522,00; 

C) R$ 928,00; 

D)R$ 1 073,00. 

 

12) Um confeiteiro pegou emprestado em um banco R$ 3600,00, estava inadimplente, 

negociou sua dívida e vai pagar agora R$ 2070,00 em 12 vezes. A taxa de desconto e o valor 

a ser pago em cada prestação são, respectivamente: 

 

A) 50,5%/ R$172,00; 

B) 57,5%/ R$ 172,00; 

C) 67,5%/ R$225,00; 

D) 75%/R$225,00. 

 

13)  Um quilograma de certo produto custa R$ 56,00. 400 gramas deste produto terá o valor 

de: 

 

A) R$ 11,20; 

B) R$ 18,40; 

C) R$ 22,40; 

D) R$ 28,00. 
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14) Sabemos que dois ônibus se encontram no trânsito. Uma linha A de ônibus sai de 15 em 

15 minutos, enquanto que outra linha B sai de 20 em 20 minutos. Esses dois ônibus se 

encontraram às 19 horas. Nessas condições e com o trânsito comum às duas situações, o 

horário que esses dois ônibus se encontrarão novamente será: 

 

A) 19 h 45 min; 

B) 20 h; 

C) 20 h 30 min; 

D) 21 h. 

 

15) Um empregador quer motivar seus funcionários através de prêmios anuais. Dois 

funcionários se destacaram este ano, um deles com 140 e o outro com 220 vendas, o 

empregador quer ser justo e dividir proporcionalmente o prêmio de R$ 162000,00 entre os 

dois. Cada um receberá a quantia de: 

 

A) R$ 50 000,00 e R$ 112 000,00; 

B) R$ 54 000,00 e R$ 108 000,00; 

C) R$ 63 000,00 e R$ 99 000,00; 

D) R$ 70 000,00 e R$ 92 000,00. 

 

16) Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3  cm e um dos catetos mede 3 cm a 

mais do que o outro. A área da região triangular correspondente será: 

 

 

 

A) 3,6 ; 

B) 4,5 ; 

C) 7,5 ; 

D) 9 . 
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17) Calcule, na forma plana abaixo, o valor aproximado da área. 

→ Quarto de círculo com 5 hm de raio. 

 

 

 

 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) 15,7 ; 

B) 19,625 ; 

C) 78,5 ; 

D) 314 . 

 

  

                                                    X + Y = 20 

18)  Dado o seguinte sistema 

                                                    X – Y = 10 

 

    Em relação ao seu resultado, pode-se concluir que Y é : 

A) Igual a 3; 

B) Metade de X; 

C)  de X; 

D)  de X. 

 

19) Comprei um carro no valor de R$ 210000,00, dei a entrada de 20% sobre o valor e o 

restante financiei em 60 prestações mensais e iguais. Terei que pagar juros de 1,8% ao mês. 

O valor de cada prestação será: 

 

A) R$ 1 012,00; 

B) R$ 1 678,45; 

C) R$ 2 795,38; 

D) R$ 3 024,00. 
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20)Em uma sala de inglês, as notas dos quatro alunos foram: 4,2; 7,6; 5,2 e 4,6. A média 

aritmética dessas notas é: 

A) 4,9; 

B) 5,4; 

C) 7,2; 

D) 10,8. 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 

21)Marque a alternativa a seguir que apresenta, exclusivamente, processos utilizados no 

tratamento da água pelas companhias de saneamento. 

 

A) Sedimentação e destilação; 

B) Decantação e filtração; 

C) Filtração e fluoretação; 

D) Destilação e floculação. 

 

22)  As queimadas são um recurso utilizado pelo ser humano há muito tempo na 

agricultura. NÃO é consequência da ação humana  relacionada à queimada: 

 

A) Diminuição da fertilidade dos solos; 

B) Diminuição do húmus que enriquece a terra; 

C) Aumento descontrolado da área a ser queimada; 

D) Fogo devido à refração das gotas de orvalho. 
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23) Sobre os métodos anticoncepcionais, de acordo com os conhecimentos científicos 

atuais, a alternativa CORRETA é: 

 

A) A Pílula Anticoncepcional  (pílula oral) comum é pouco segura, pois, se a mulher se 

esquecer de tomá-la por um dia, irá engravidar; 

B) A Pílula de Emergência, conhecida no Brasil como “Pílula do dia seguinte”, 

promove a expulsão do feto, ou seja, é abortiva; 

C) A camisinha é o único método anticoncepcional eficaz para evitar a transmissão de 

doenças sexualmente transmissíveis, causadas normalmente por vírus, bactérias, 

fungos e protozoários; 

D) A “Camisinha Feminina”, além de pouco conhecida pela população, não protege o 

casal contra a transmissão, via genital, da SIDA (AIDS). 

 

24) “Se a terra tiver de perder a maior parte de sua beleza pelos danos provocados por um 

crescimento ilimitado da riqueza e da população (…), então, pelo bem da posteridade, 

desejo sinceramente que nos contentemos em ficar onde estamos nas condições atuais, 

antes que sejamos obrigados a fazê-lo por necessidade.” (John Stuart Mill) 

 

NÃO é consequência da ação humana:   

A) A contaminação do ar, da água e do solo; 

B) O aumento do efeito estufa; 

C) O aumento de terremotos e tsunamis; 

D) A extinção de espécies animais e vegetais. 

 

25) Sabemos hoje que a Terra gira ao redor do Sol (sistema heliocêntrico), assim como 

todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas na Antiguidade, o homem 

acreditava ser o centro do Universo, tanto que considerava a Terra como centro do sistema 

planetário (sistema geocêntrico). Tal consideração estava baseada nas observações 

cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol sobre a Terra.  

 

É CORRETO afirmar que o homem da Antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da 

Terra devido ao fato de que: 
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A) Considerou a Terra como seu sistema de referência; 

B) Considerou o Sol como seu sistema de referência; 

C) Considerou a Lua como seu sistema de referência; 

D) Esqueceu-se de adotar um sistema de referência. 

 

26) Imagine um veículo escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de 

suas  poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: 

ele se afasta daquele ponto. Dada esta situação, é INCORRETO afirmar: 

 

A) O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto 

de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus; 

B) Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus; 

C) Um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua 

posição muda em relação a esse referencial; 

D) O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto também se 

afasta do ponto de ônibus. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

27)  A terra, assim como os demais astros, não permanece parada, estática, mas realiza 

determinados movimentos pelo espaço sideral. 

Sobre esses movimentos, a alternativa INCORRETA é: 

A) A terra gira em torno de si mesma, realizando o movimento de rotação, que 

ocorre na direção oeste-leste com duração de 24 horas, período de tempo 

correspondente a um dia; 

B) O movimento que a Lua realiza ao redor da Terra denomina-se movimento de 

translação e dura cerca de 29 dias. Nesse período ocorrem as quatro fases da 

Lua: nova, crescente, cheia e minguante; 

C) A terra leva cerca de 365 dias e seis horas para completar uma volta ao redor do 

Sol. Este movimento da Terra denomina-se movimento de evolução; 

D) As diferentes posições da Terra em relação ao Sol, ao longo de seu movimento 

em torno do mesmo, dão origem às quatro estações do ano: primavera, verão, 

outono e inverno. 
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28) A diminuição de reservas de água potável nos continentes é um grande problema da 

atualidade. Um fator que agrava este problema é o lançamento de substâncias poluentes 

nos corpos d’água. 

A alternativa que NÃO  apresenta uma razão para a poluição das águas é: 

A) Muitas indústrias, no mundo todo, não realizam o tratamento dos resíduos que 

produzem, lançando-os diretamente em rios e lagos; 

B) No Brasil, grande parte das indústrias não investem em filtros de ar para controle 

da poluição que produzem; 

C) Em muitas cidades brasileiras, não há sistema de tratamento de esgoto 

doméstico; 

D) Os produtos químicos aplicados nas lavouras são carregados pela água das 

chuvas para os rios, lagos e lençóis subterrâneos. 

 

29) É comum as palavras “tempo” e “clima” serem utilizadas como sinônimos. Porém, elas 

têm significados diferentes. 

 
Marque a alternativa que se refere apenas ao TEMPO e não ao CLIMA: 

 

A) O clima é a sucessão das condições atmosféricas, que predominam em cada 

época do ano, em determinado lugar; 

B) O Rio Grande do Sul apresenta verões quentes e invernos frios, quase sempre 

com chuvas bem distribuídas durante o ano todo; 

C) A maior parte do Brasil apresenta o predomínio de climas quentes em razão, 

principalmente, da posição geográfica de seu território e da ação das massas de 

ar quente; 

D) O tempo meteorológico caracteriza o estado momentâneo do ar atmosférico em 

determinado lugar. 
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30) A distribuição da população por faixa de idade chama-se estrutura etária. 

Sobre a estrutura etária brasileira,  é INCORRETO afirmar: 

 

 

A) A estrutura etária da população brasileira na década de 1990 é muito semelhante 

à sua estrutura etária na década de 1930; 

B) Atualmente, no Brasil, a proporção dos jovens está diminuindo, enquanto a de 

adultos e idosos está aumentando no total da população; 

C) A queda das taxas de natalidade e de mortalidade e a elevação da expectativa de 

vida da população brasileira são ocasionadas, sobretudo, pelos avanços na área 

da medicina; 

D) Um número maior de brasileiros está atingindo a velhice, fato que está mudando o 

perfil da pirâmide etária do país. 

 

31) A industrialização do Brasil é também conhecida como industrialização tardia, pois faz 

parte da segunda fase da Revolução Industrial. 

 

     Sobre as características da indústria brasileira, é INCORRETO afirmar: 

 

A) As indústrias no Brasil  concentram-se na região Sudeste, em especial na 

Região Metropolitana de São Paulo; 

B) A política industrial e a localização das indústrias no Brasil não se definem 

unicamente pelos mecanismos da economia de mercado e de fatores externos, 

mas dependem também da política promovida pelo Estado; 

C) Durante o início da industrialização do Brasil, a transformação da sua economia, 

que passou de agrário-exportadora para urbano-industrial, provocou diversas 

consequências, como, por exemplo, o aumento do êxodo rural; 

D) Embora o Brasil seja considerado um país industrializado, toda a produção da 

sua indústria é voltada apenas para o mercado interno, pois o país não pratica a 

exportação. 
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32) A globalização é caracterizada, principalmente, pela integração econômica e comercial 

cada vez mais intensa entre vários países. 

 

NÃO se relaciona ao processo de globalização: 

 

A) Os elementos naturais, ou seja, a vegetação, a hidrografia, o clima e o relevo 

estão estreitamente relacionados; 

B) O crescimento da economia de mercado em todo o mundo contribui para a 

expansão do capitalismo; 

C) O grande avanço tecnológico dos meios de transporte e dos meios de 

comunicação tem valor significativo para o comércio mundial; 

D) A partir da década de 1970, principalmente, as multinacionais instalaram-se em 

países menos industrializados e menos desenvolvidos economicamente, 

visando, sobretudo, à mão de obra barata e recursos naturais abundantes. 

 

33) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o Brasil em cinco grandes 

regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

 

Considerando cada região, NÃO é correto afirmar: 

 

A) As araucárias compõem uma vegetação típica da região Sul; 

B) No início do século XX, o Sudeste tornou-se a segunda região mais populosa do 

Brasil, perdendo apenas para o Nordeste; 

C) A região Norte é a mais extensa do Brasil e nela encontra-se a imponente floresta 

Amazônica; 

D) A capital do Brasil, Brasília, está localizada na região Centro-Oeste. 
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HISTÓRIA 

 

34) A América Latina foi objeto da colonização de diversos países europeus, no período 

dos séculos XV ao XVIII, notadamente, de Portugal e Espanha. Outros países participaram 

de forma a dominar e controlar a vida econômica, política e cultural da maioria dessas 

nações americanas, ao longo dos séculos XIX e XX. 

 

A nação que passou a intervir na América Latina de forma decisiva, inclusive promovendo a 

imposição de valores éticos e morais, adotando uma política intitulada Doutrina Monroe, 

tendo como slogan “A América para os americanos”, foi: 

 

A) Inglaterra; 

B) Estados Unidos; 

C) França; 

D) Japão. 

 

35) Analise  os mapas a seguir:  

              Mapa 1                                                Mapa 2 
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Mapa 3 

                    

 

A opção CORRETA é: 

A) No mapa 3, ocorreu a ocupação do litoral pelos portugueses, promovendo a 

exploração do trabalho indígena, através do escambo; 

B) No mapa 1, a Inglaterra adota o trabalho escravo em todas as colônias; 

C) No mapa 2, a Espanha utiliza as áreas coloniais como deslocamento da 

população ociosa da Europa; 

D) No mapa 1, as áreas coloniais foram denominadas de exploração, pois 

apresentavam uma capacidade muito grande de fornecimento de metais para a 

Metrópole europeia. 

 

 

 

36) Com a proclamação da República no Brasil, em 1889, assiste-se nos dois primeiros 

governos a presença dos militares e, em 1894, tem início o predomínio de civis no poder, 

notadamente, a elite agrária de Minas Gerais e São Paulo, que alternam-se no poder até 

1930. 
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Sobre esse período, está INCORRETA a afirmativa:  

A) A força política está concentrada nas mãos de fazendeiros, que usam o seu 

poder para manipular seus agregados e empregados, a votarem nos candidatos 

por eles apoiados; 

B) O “voto de cabresto” era uma prática comum desse período, em que o eleitor era 

levado à urna de votação como se fosse um animal; 

C) Esse predomínio dos dois Estados foi denominado “Política do Café-com-leite”, 

onde São Paulo era o maior produtor de café,  e Minas Gerais o maior produtor 

de leite; 

D) O voto secreto facilitava essa prática, afinal, o eleitor poderia anotar num 

papeleta o nome do seu candidato e, na hora de votar, era só copiar e colocar o 

voto na urna. 

 

37)Leia o quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

São medidas adotadas por Vargas: 

1. O voto secreto; 

2. O voto feminino; 

4. A autonomia dos sindicatos; 

8. Os direitos trabalhistas, tais como: carteira de trabalho, salário mínimo, férias, 

descanso semanal remunerado, etc.; 

16. A preocupação com o desenvolvimento do país e, consequentemente, a entrada de 

capitais estrangeiros para dinamizar a economia brasileira; 

32. Assistência aos estudantes carentes e o direito de todos à educação e à gratuidade 

do ensino primário. 

 A chamada Revolução de 1930 buscou pôr fim à hegemonia 

política tradicional das oligarquias, sem, no entanto, tirar-lhe a força 

econômica. 

 Tem início a Era Vargas (1930-1945), época dividida em três 

períodos: o Governo Provisório (1930-1934), o Governo 

Constitucional (1934-1937) e o período ditatorial, denominado 

Estado Novo (1937-1945).  
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O somatório das medidas CORRETAS é: 

 

A) 15; 

B) 31; 

C) 43; 

D) 59. 

 

 

38) Analise a letra de música e a charge a seguir. 

 

Trecho da música: 

 

Pra Frente Brasil 
Miguel Gustavo 

Noventa milhões em ação 

Pra frente Brasil, no meu coração 

Todos juntos, vamos pra frente Brasil 

Salve a seleção!!! 

De repente é aquela corrente pra frente,  

parece que todo o Brasil deu a mão! 

Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Disponível em: www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/musicas/miguel-gustavo/pra-frente-brasil/2097422. Acesso em: 11 dez.2013.    



 
 

22 
Organização: FUNEC  - Fundação de Ensino de Contagem  

Charge: 

 
Disponível em: http://arquivoememoria.wordpress.com/catgory/arquivos-da-ditadura> Acesso em: 11.Dez.2013 

 

Sobre o período da História Brasileira, que a música e a charge retratam, é INCORRETO  

afirmar que: 

A) Durante esse período, a imprensa foi submetida a forte censura. Jornais e revistas 

chegaram a estampar receitas de bolo e poemas em suas primeiras páginas para 

substituir as notícias proibidas; 

B) A conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira, em 1970, 

foi largamente utilizada pelo governo, associando-o à imagem vitoriosa desse 

esporte; 

C) Na área econômica, os governos promoveram a defesa do capital interno, 

ampliando a nacionalização das empresas; 

D) Dos presidentes desse período, o mais severo foi Médici, onde a aparente paz 

interna era garantida com prisões, tortura e até o desaparecimento de presos 

políticos. 

 
 

39)  Sobre a História de Minas Gerais, analise as proposições a seguir: 

 

I. Minas Gerais é um importante sítio arqueológico. Entre outros exemplos, pode-se citar os 

homens de Lagoa Santa, nômades e coletores que viveram numa região próxima a Belo 

Horizonte. 

II. Várias grutas guardam restos fossilizados de espécies animais (restos humanos e 

também de tatu e preguiça-gigante, capivara e tigre dentes-de-sabre) e vegetais, além de 

pinturas rupestres. 
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III. A descoberta do ouro, no século XVIII, foi resultado da ação dos bandeirantes que 

partiam, principalmente, da Bahia e Pernambuco. 

IV. A primeira capital de Minas foi Ouro Preto, transferida em 1895, para Belo Horizonte, pois, 

uma nova cidade, planejada segundo os valores modernos, seria o símbolo de uma nova 

era. 

Está (ão) CORRETA(S): 

A) I, II, III e IV; 

B) I, II e IV; 

C) I e III; 

D) somente a III. 

 

 

40) Leia o trecho abaixo.  

“Contagem, uma das principais cidades de Minas, conquistou ao 

longo de sua trajetória uma identidade peculiar, que mescla 

tradição e modernidade, memória e desenvolvimento. De sua 

origem agropastoril e de ponto de registro de mercadorias valiosas, 

a cidade passa a sediar, nos anos de 1940, o maior complexo 

industrial do Estado.” 

(Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Contagem – MG – Atlas Escolar Histórico, 

Geográfico e Cultural – 2009.pag. 11) 

 

 

Sobre essa identidade peculiar do município, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A presença de expressivo número de escravos na área de Contagem 

possibilitou a sobrevivência de diversos cultos de origem africana, destacando-

se o Congado; 

B) As festas e os cortejos permitem a recriação do sagrado: percorrer os 

caminhos trilhados pelos ancestrais é reviver e reverenciá-los através da 

memória; 

C) Com a criação da Cidade Industrial, em 1941, Contagem consolidou o 

desenvolvimento econômico e sua vocação natural para sediar indústrias; 

D) O crescimento acelerado dessa cidade transformou em pouco tempo seu 

perímetro urbano, colocando em risco iminente seu patrimônio cultural e 

ambiental. 
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RASCUNHO DE FOLHA DE RESPOSTAS. 
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Contagem, 20 de janeiro de 2014 


