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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 30 (trinta) questões, sendo 06 (seis) de Língua Portuguesa, 06 (seis) de 

Matemática, 04 (quatro) de Biologia, 06 (seis) de Química, 04 (quatro) de Geografia e 04 (quatro) de História, 

cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa 

correta.   

 

CONFIRA SE SUA PROVA CORRESPONDE AO CURSO PELO QUAL VOCÊ OPTOU QUANDO REALIZOU A 

INSCRIÇÃO. Caso não seja, solicite a substituição, pois não serão aceitas reclamações posteriores.  

 

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

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre outros). 

 

Faça na página apropriada, deste caderno, o rascunho do gabarito. O rascunho não será considerado na correção. 

 

Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 

 

Ao finalizar a Prova Objetiva, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 

 

 

 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize corretivo. 

NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

 

Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA DELAS 

ESTEJA CORRETA. 

 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Resposta. ELA É A SUA PROVA.  

 

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTA, devidamente preenchida e assinada. 

 

O tempo de duração da prova é de 2h e 30 minutos (DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS), já incluído o tempo 

destinado à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à 

assinatura da mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Não deu Liga 

 

Esquadrão Suicida deveria ser a resposta da DC 

Comics à Marvel. Mas a única vitoriosa dessa “guerra 

cultural” pop é Margot Robbie, um estouro como a 

doidinha Arlequina. 

Izabela Boscov 

 

A uma parcela do público, aquela que não vê 

filmes de super-heróis, talvez soe bizantina a celeuma 

em torno de Esquadrão Suicida (Suicide Squad, 

Estados Unidos, 2016), já em cartaz no país: por que 

raios existe uma rivalidade  entre fãs da DC Comics e 

fãs da Marvel, e por que aos primeiros parece tão 

importante que a DC responda  ao sucesso da 

Marvel? Para as gerações que vivem imersas no 

universo pop, porém – o pessoal que pode ser visto 

zanzando por aí em transe, à caça de Pokémons com 

o celular -, o cinema derivado dos quadrinhos é o 

evento cultural da última década. E também motivo de 

uma polarização típica deste início de século. Amados 

em igual medida, Batman, Super-Homem, Mulher 

Maravilha mais o restante do time da DC e Capitão 

América, Homem de Ferro, Homem-Aranha e os 

demais personagens da Marvel não se cruzam nas 

telas. Mas batem-se com ferocidade nas bilheterias, 

nos blogs dos fãs, nas resenhas dos críticos, nas 

conversas entre amigos: graças a um ambiciosíssimo 

plano de ataque em progresso já há alguns anos, a 

Marvel domina todos os flancos do campo de batalha  

com seguidas vitórias ( tanto financeiras quanto de 

prestígio) – e a DC, que é também uma potência, ficou 

com o papel de injustiçada, o que excita a paixão de 

seus partidários. Ou, neste caso, agrava sua 

decepção. 

Formado por psicopatas e malfeitores para 

combater gente ainda pior que eles, o Esquadrão 

Suicida pertence à segunda linha de personagens da 

DC e oferece amplas oportunidades para humor, 

deboche, audácia, erotismo e violência. Com o 

sucesso de Deadpool, protagonizado pelo anti-herói 

escrachado e boca-suja da Marvel (renda de 783 

milhões de dólares, ou treze vezes mais que seu 

custo), e a reação negativa ao tom pesado de Batman 

vs. Super-man da DC ( renda de 873 milhões, ou 280 

milhões atrás do musculoso Capitão América: Guerra 

Civil, da Marvel), Esquadrão Suicida  passou por uma 

reconfiguração: ganhou mais colorido e teve cenas 

modificadas e seu balanço alterado, de forma a 

privilegiar o tom anárquico.(...). 

O problema é que boa parte do filme já tinha 

sido rodada conforme sua concepção original, mais 

séria e dramática. Pressionado a reformular às 

pressas um trabalho já quase pronto, e sem vocação 

natural para o humor, o diretor Davis Ayer, de 

Corações de Ferro, não consegue esconder as 

cicatrizes deixadas pela operação - das quais as mais 

visíveis são o grande número de personagens sem 

função e as mudanças desarmônicas de registro. 

Esquadrão Suicida, enfim, está longe de ser uma 

resposta à Marvel, e só acrescenta novas indagações 

sobre o que esperar de Liga da Justiça e Mulher 

Maravilha a ser lançados em 2017.  
 

( BOSCOV, Izabela. Não deu Liga. Cinema, Veja, 10 de agosto , 

2016. Adaptado) 

 

1) Analise os fragmentos a seguir.  

 

I- Mas a única vitoriosa dessa “guerra cultural” pop é 

Margot Robbie, um estouro como a doidinha 

Arlequina. 

II- (...) o cinema derivado dos quadrinhos é o evento 

cultural da última década. 

III- O problema é que boa parte do filme já tinha sido 

rodada conforme sua concepção original (...) 

IV- (...) o diretor Davis Ayer, de Corações de Ferro, 

não consegue esconder as cicatrizes deixadas pela 

operação - (...) 

 

É CORRETO afirmar: 

 

A) Em I, II e III não foi usada linguagem denotativa.  

B) Em II e IV apenas foi usada linguagem conotativa. 

C) Em I e IV foi utilizada linguagem conotativa e 

denotativa. 

D) Em todos os fragmentos, há o uso de linguagem 

conotativa.  

 

 

2) Em A uma parcela do público, aquela que não vê 

filmes de super-heróis, talvez soe bizantina a celeuma 

em torno de Esquadrão Suicida (...), a palavra 

celeuma pode ser substituída, mantendo a mesma 

relação de sentido, por: 

 

A) Discussão. 
B) Introspecção. 
C) Paridade. 
D) Consonância.  
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3) Considerando as informações do último parágrafo, 
é CORRETO afirmar que a autora: 
 

A) Apresenta os problemas ocorridos em relação ao 
custo do filme. 
B) Compara o sucesso do filme com o sucesso de 
outros filmes concorrentes. 
C) Aponta problemas no filme em relação aos 
personagens. 
D) Analisa positivamente as futuras produções da 
Marvel. 
 

 

4) Sobre o conectivo mas, usado no lead, texto 
abaixo do título, é CORRETO afirmar: 
 

A) consequência e pode ser substituído por e. 
B) Indica oposição e pode ser substituído por 
conquanto. 
C) Indica consequência e pode ser substituído por 
entretanto. 
D) Indica oposição e pode ser substituído por no 
entanto. 
 

 

5) Os gêneros textuais diferenciam-se a partir de 
algumas características. Para o gênero representado 
pelo texto Não deu Liga, pode-se atribuir a seguinte 
característica: 
 

A) Modernidade. 
B) Atualidade. 
C) Coerência. 
D) Crítica.  
 

 

6) No fragmento O problema é que boa parte do filme 
já tinha sido rodada conforme sua concepção original, 
mais séria e dramática, foram usados, 
respectivamente na ordem de ocorrência, conectivos: 
 

A) Conformativo, adversativo e integrativo. 
B) Concessivo, adversativo e integrativo. 
C) Conformativo e aditivo. 
D) Concessivo e aditivo. 
 

 

MATEMÁTICA  

 

 

7) De acordo com os conceitos relacionados aos 
Sistemas Lineares, analise as afirmativas abaixo e, em 
seguida, marque a alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

D) 

 

 

 

8) Considere que em um laboratório de análises há 
dois grupos (A e B) de amostras, que totalizam 110 
casos para serem analisados. O número de casos 
existentes no grupo A, somados ao dobro de casos do 
grupo B, totaliza 170. O número de casos a serem 
analisados é: 
 

A) 52 casos no grupo A e 58 casos no grupo B. 
B) 50 casos no grupo A e 60 casos no grupo B. 
C) 60 casos no grupo A e 50 casos no grupo B. 
D) 58 casos no grupo A e 52 casos no grupo B. 
 

 

9) Todas as expressões abaixo estão corretas, 
EXCETO: 
 

A) Se x = -6; então  2x
2
 – 5x –  7 = 95 

B) Se x = -5; então  3x
2 
–

 
3x – 11 = 79 

C) Se x =  6; então  3x
2 
– 5x – 14 = 64 

D) Se x =  5; então   2x
2
 – 3x –  2 = 36 

 

 

10) O resultado da expressão algébrica apresentada 
a seguir é:  
 

{ 70 - [ 40 - ( 10 + 3
2
 )  / 1 ] + 8

0
 } 

 

 

A) 57 
B) 48 
C) 50 
D) 54  
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11) Considerando que os eixos x e y dividem uma 
circunferência unitária em quatro partes congruentes 
chamadas quadrantes, numeradas de 1 a 4 e 
contadas a partir do ponto A, no sentido positivo, todas 
as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

 

A) Para todo ponto (x,y) pertencente à circunferência 
unitária, temos -1 <= x <= 1 e -1 <= y <= 1. 
B) Para determinar em que quadrante se encontra 
determinado arco, basta saber em que quadrante está 
a sua 1ª determinação. Para isso, basta reduzir cada 
arco à 1ª determinação e, depois, verificar o valor do 
arco de acordo com os pontos iniciais e finais de cada 
quadrante. 
C) Denomina-se circunferência unitária (ou 
circunferência trigonométrica) a circunferência 
orientada cujo raio tem 1 unidade de comprimento e 
na qual o sentido positivo é o anti-horário. 
D) Dois arcos são côngruos quando suas medidas 
diferem de um múltiplo de 3,14  rad ou de um 
ângulo menor do que 180º. 
 

 

12) Considere que em uma loja de produtos 
farmacêuticos os gastos fixos (aluguel, salários, luz, 
etc.), no primeiro semestre de determinado ano, foram 
de $ 66.000,00 e no segundo semestre deste mesmo 
ano foram de $ 77.000,00. Considere também que 
todos os produtos que ela vende têm gastos variáveis, 
correspondentes a 60% do preço de venda. Admitindo 
que “y” corresponde ao gasto total (gastos fixos + 
gastos variáveis) e que “x” corresponde ao total das 
vendas semestrais, a expressão matemática 
correspondente a este contexto é:  
 

A) y =  66.000 + 0,60x para o primeiro semestre e; y = 
77.000 + 0,60x para o segundo semestre. 
B) y + x = 66.000 + 0,60x para o primeiro semestre e; 
y + x = 77.000 + 0,60x para o segundo semestre. 
C) f(y + x) = (66.000y + 77.000y x 0,60x) / 12  para 
todo o ano. 
D) f(xy) = 66.000y + 0,60x para o primeiro semestre e; 
f(xy) = 77.000y + 0,60x para o segundo semestre. 
 

 

 

BIOLOGIA 

 

13) O Herpes-Zóster, também conhecido como 

“cobreiro”, é uma doença virótica causada pela 

reativação do vírus da varicela no corpo e que é 

caracterizada, principalmente, pela aparição de 

erupções cutâneas dolorosas, vermelhidão e prurido. 

Por apresentar maior incidência em pacientes com 

idade superior a 50 anos, as campanhas de vacinação 

para Herpes-Zóster são destinadas, principalmente, a 

pacientes idosos.  

 

A vacinação contra o Herpes-Zóster contribui para a 

menor incidência dessa patologia na população, 

porque: 

 

A) O vírus morto presente na vacina estimula a 

produção de antígenos específicos no organismo 

vacinado. 

B) A alta concentração de anticorpos presentes na 

vacina garante a eliminação do agente infeccioso no 

corpo do vacinado.   

C) Permite a introdução do agente infeccioso 

atenuado no organismo, estimulando a produção ativa 

de anticorpos contra o Herpes-Zóster. 

D) Os antígenos da vacina induzem a multiplicação de 

interleucinas ativadoras dos linfócitos “B” e “T”, 

elevando os níveis plasmáticos de anticorpos no 

organismo imunizado.    

 

 

14) As relações entre os diferentes níveis tróficos de 

um ecossistema podem ser representadas de 

diferentes formas ao utilizarmos pirâmides de 

números, de biomassa ou pirâmides de energia. 

Analise a imagem abaixo, que representa uma 

pirâmide de números de um ecossistema contendo 

6.000 plantas, 400 grilos e 1 ave. 

           

 
Outra forma correta de representar as relações 

presentes na pirâmide acima seria possível se fosse 

utilizada: 

 

A) Uma pirâmide de números invertida demonstrando 

que 1 ave pode ser alimentada por 400 grilos, que 

alimentam-se de 6.000 plantas.   
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ASFALTO

PARAFINA

GÁS DE COZINHA

PETRÓLEO CRU

GASOLINA

QUEROSENE

ÓLEOS

B) Uma pirâmide de energia invertida, evidenciando 

que, ao se passar de um nível trófico inferior para um 

superior, há um aumento na disponibilidade de 

energia.   

C) Uma pirâmide de biomassa direta, indicando que  a 

biomassa dos carnívoros é maior que a biomassa dos  

herbívoros,  que é maior do que a biomassa dos 

produtores.  

D) Uma pirâmide de energia direta, sugerindo que a 

produtividade líquida reduz a cada nível trófico.   

 

 

15) Sobre a Doença de Chagas e a Malária, pode-se 
afirmar que: 
 

A) Ambas enfermidades apresentam insetos como 

agentes etiológicos.  

B) Enquanto a Doença de Chagas é causada por um 

protozoário flagelado, a Malária é causada por um 

apicomplexa.  

C) A principal forma de transmissão dessas duas 

parasitoses para o homem consiste na picada de 

fêmeas dos insetos vetores contaminadas pelos 

respectivos protozoários. 

D) Um sintoma característico de ambas doenças 

consiste na hipertrofia de órgãos afetados pelo 

parasita, tais como coração e fígado.  

 

 

16) A população humana tem crescido de forma cada 

vez mais rápida: para chegarmos ao primeiro bilhão de 

pessoas, foram necessários 1800 anos, enquanto, 

atualmente, nossa população é aumentada de um 

bilhão de pessoas a cada década. Junto a esse 

crescimento veloz da população mundial, intensificam-

se ações antrópicas que repercutem no ambiente.  

 

Assinale a alternativa que apresenta uma 

consequência do supercrescimento populacional e 

uma medida eficaz e ambientalmente correta para 

minimizá-la: 

 

A) Produção excessiva de lixo – aumento da 

construção de aterros controlados. 

B) Aumento da demanda energética  - construção de 

usinas termelétricas. 

C) Escassez de água– consumo ilimitado desse 

recurso finito.  

D) Aumento da temperatura do planeta – uso de 

carros elétricos.  

 

QUÍMICA  

 

17) A figura abaixo representa uma coluna de 

destilação fracionada utilizada em refinarias de 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao processo descrito, pode-se afirmar: 

 

A) A separação ao longo da torre de fracionamento 

ocorre devido às diferenças no ponto de ebulição. 

B) As diferenças no ponto de ebulição não 

acompanham a variação no tamanho da cadeia 

carbônica. 

C) A gasolina possui ponto de ebulição menor que a 

parafina. 

D) Os subprodutos da destilação fracionada do 

petróleo são obtidos a partir de reações químicas. 

 

 

18) O soro fisiológico apresenta uma concentração 

salina igual a 0,9 % e geralmente ele é vendido em 

frascos contendo 500 mL. Considerando o exposto, 

marque a alternativa que representa a massa de NaCl 

(cloreto de sódio) presente no frasco. 

 

A) 0,45 gramas. 

B) 4,5 gramas. 

C) 0,9 gramas. 

D) 9 gramas.  

Gás de Cozinha 

Querosene 

Gasolina 

Óleos 

Parafina 
Petróleo 

Cru 
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19) O aparecimento de características sexuais 

secundárias no homem (barba, voz grossa entre 

outras) se deve à atuação da testosterona, um 

hormônio sexual masculino. A progesterona, por sua 

vez, é um hormônio sexual feminino, fundamental para 

a regulação do ciclo menstrual e a manutenção da 

gravidez. Em relação a esses hormônios, cujas 

estruturas estão representadas abaixo, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) Possuem o mesmo número de átomos de carbono. 

B) A testosterona apresenta hidroxila e pode fazer 

ligações de hidrogênio com moléculas de água. 

C) Ambos possuem as funções aldeído e cetona. 

D) São considerados esteroides e possuem como 

característica comum, cinco estruturas cíclicas. 

 

 

20)  Os recipientes A e B, representados abaixo, 

possuem quantidades diferentes de água pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a esses sistemas, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A) O recipiente A possui maior temperatura de 

ebulição. 

B) Ao adicionar o conteúdo de A em B, a densidade 

do sistema final aumentará. 

C) O recipiente B vai entrar em ebulição antes do 

recipiente A.  

D) O recipiente B apresenta maior massa.  

 

 

21) Um frasco contendo 2 litros de solução aquosa de 

sulfato de cobre (CuSO4), de concentração 5% m/V, é 

deixado aberto durante um certo tempo, suficiente 

para reduzir o seu volume à metade por evaporação. 

Em relação ao acontecimento, pode-se afirmar: 

 

A) A concentração da solução de sulfato de cobre 

aumentou. 

B) A solução diluiu-se devido à perda do soluto. 

C) A quantidade de solvente permaneceu a mesma. 

D) A quantidade de soluto aumentou devido à 

evaporação. 

 

 

22) Observe as informações contidas em um rótulo 

de bebida energética destinada aos praticantes de 

atividades físicas intensas. 

 

 QUANTIDADE PRESENTE EM UMA 

PORÇÃO DE 100 mL 

Sódio 2 x 10 
-3 

mol 

Cloreto 1 x 10 
-3 

mol 

 

Com base nessas informações, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A) A concentração molar de íons sódio na bebida é 2 

x 10
-2

 mol/L. 

B) A massa de íons sódio presente na porção de 100 

mL é de 0,46 gramas. 

C) A concentração molar de íons cloreto na bebida é 1 

x 10
-3

 mol/L. 

D) A massa de íons cloreto presente na porção de 100 

mL é de 0,35 gramas. 

  

B A 
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GEOGRAFIA  

 

23) “Quando pensamos em urbanização, logo 

pensamos em cidade. A cidade guarda toda a 

complexidade e a contradição do aspecto urbano. Ao 

observar a paisagem de uma cidade, vemos 

construções, o movimento de pessoas e veículos 

pelas ruas, os quais refletem apenas parte do que ela 

reserva em seu interior.” 

 
 (  MARTINEZ, Rogério; GARCIA, Wanessa. Novo olhar Geografia. 

São Paulo: FTD, 2013. V.2.p.120 ) 

 

São cidades que concentram um grande número de 

habitantes, que centralizam o poder financeiro, por 

concentrar importantes instituições bancárias, e 

possuem uma referência e um nível de influência 

internacional, abrigando empresas transnacionais e 

que são polos irradiadores de inovações tecnológicas.  

 

O conceito acima faz referência às: 

 

A) Megacidades. 

B) Megalópoles. 

C) Cidades globais. 

D) Metrópoles internacionais. 

 

 

24) “Assim como o desenvolvimento dos meios de 

transportes  impulsionou  os fluxos de bens materiais  
( matérias-primas, mercadorias e pessoas ) pelo 
espaço mundial, o desenvolvimento das mais 
avançadas tecnologias da informação ampliou o fluxo 
de informações ao redor do mundo.” 
 

(MARTINEZ, Rogério; GARCIA, Wanessa. Novo olhar Geografia. 

São Paulo: FTD, 2013. V.3.p.42 ) 

 

Considerando o trecho acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
 
A) Tanto as redes de comunicação quanto os fluxos 
que por elas transitam se encontram geograficamente 
concentrados nos países mais populosos do planeta.  
B) A revolução tecnológica das últimas décadas vem 
criando   uma   restrita   rede   de    telecomunicações 
( satélites artificiais, linhas de telefonia fixa e móvel, 
cabos de fibra ótica e redes sem fio ). 
C) Dada a velocidade, a instantaneidade dos fluxos de 
informação tornou-se uma característica marcante da 
época atual.  
D) A internet, sem dúvida, tem se tornado uma das 
melhores e mais eficientes formas de difusão da 
informação na atualidade, sendo utilizada 

exclusivamente por empresas e instituições 
governamentais.  
 

 

25) Analise a charge a seguir. 

 

 
 

( Disponível em: < 

http://geografiatematica.blogspot.com.br/2010/08/aula-24-

pecuaria.html>.  Acesso em:  26      de julho de 2016). 

 

Tradicionalmente, a atividade pecuária sempre 

acarretou algum dano ambiental, mas a proporção 

tomada nos últimos anos é preocupante. 

Em relação às atividades pecuárias realizadas no 

Brasil, analise as afirmações abaixo. 

 

I- A expansão da pecuária no Brasil ocorre em 

direção à maior floresta tropical do globo. 

II- A atividade pecuária acarreta alto consumo hídrico. 

III- O rebanho contribui para o aquecimento global já 

que o boi é um grande emissor de gás metano por 

meio do arroto e da flatulência. 

IV- Nos números do Censo Agropecuário Brasileiro, 

observa-se uma redução do número de cabeças de 

gado nas regiões Norte e Centro-Oeste. 

 

Está INCORRETA: 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas IV.  

http://geografiatematica.blogspot.com.br/2010/08/aula-24-pecuaria.html
http://geografiatematica.blogspot.com.br/2010/08/aula-24-pecuaria.html


 
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES  

PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 

CÓDIGO CURSO CÓDIGO CURSO CÓDIGO CURSO CÓDIGO CURSO 

201 
Técnico em Análises 

Clínicas 
202 Técnico em Farmácia 203 

Técnico em 

Química 
204 

Técnico em 

Segurança do Trabalho 
 

8 
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

26) Analise a charge, no meio da página, e o texto a 

seguir. 

 

A Carta da Terra 

 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para 

cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa 

destruição e a da diversidade da vida. São 

necessárias mudanças fundamentais dos nossos 

valores, instituições e modos de vida. Devemos 

entender que, quando as necessidades básicas forem 

atingidas, o desenvolvimento humano será 

primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. 

Temos o conhecimento e a tecnologia necessários 

para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao 

meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil 

global está criando novas oportunidades para construir 

um mundo democrático e humano.  Nossos desafios 

ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais 

estão interligados, e juntos podemos forjar soluções 

includentes. 
 

(Desafios Para o Futuro. Da Carta da Terra. Disponível 

em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/ 

Agenda 21 /arquivos/carta_terra.pdf>.  Acesso em: 26 de julho de 

2016. Fragmento) 

 

Considerando a importância do desenvolvimento 

sustentável para a manutenção da vida no planeta, 

assinale a opção CORRETA: 

 

A) O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu 

com o Relatório Brundtland ( 1987), que o define como 

“desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as 

futuras gerações suprirem suas próprias 

necessidades”. 

B) Em 1998, em Estocolmo, na Suécia, 

representantes de 95 países reuniram-se para debater 

questões relativas ao meio ambiente. Foi o primeiro 

encontro mundial para discutir questões ambientais. 

C) O Rio de Janeiro abrigou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio-92). Durante a realização da 

Conferência, foi assinado o Protocolo de Kyoto por 

todos os países que participaram do evento. 

D) A 21ª Conferência do Clima (COP21) foi realizada 

em dezembro de 2015, em Londres, e teve como 

principal objetivo costurar um novo acordo entre os 

países para diminuir a emissão de gases de efeito 

estufa, diminuindo o aquecimento global e, em 

conseqüência, limitar o aumento da temperatura global 

em 2°C até 2050. 

 

Charge referente à questão 26. 

 
(Disponível em:<https://www.google.com.br/search?q=mafalda+cuidando+do+mundo+doente&client>. Acesso em: 26 de julho de 2016). 

 

HISTÓRIA  

 

"A Guerra Fria foi um período em que a guerra era 

improvável, e a paz, impossível."  

Raymond Aron 

 

27) A afirmativa que explica a citação acima é: 

 

A) A Guerra Fria baseava-se essencialmente nos 

momentos de guerra, pois encheu o mundo de armas 

e produziu economias bastante militarizadas. 

B) Existia uma situação de equilíbrio entre a guerra e 

a paz, pois cada uma das duas potências envolvidas 

diretamente sabiam, no fundo, que não podiam 

destruir o sistema político-econômico da outra. 

C) Não se discutia a paz no período da Guerra Fria, 

pois o objetivo era manter a comunidade internacional 

polarizada e alimentada por uma rivalidade 

incontornável. 

D) Guerra e paz eram improváveis no período, visto 

que no período as guerras foram congeladas e as 

relações de conflito entre os países estabilizaram-se.   

https://www.google.com.br/search?q=mafalda+cuidando+do+mundo+doente&client
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Leia o trecho da poesia abaixo e o cartum que segue. 

 

A tal globalização 

Aninha Martins  

Globalização 

Se diz que é a aproximação de pessoas, 

Dá ideia de mundo pequeno, aldeia global, 

Encurtam as distâncias,  

A tecnologia rompe barreiras, 

O mundo inteiro está conectado,  

É uma integração social.  

Mas, por que existem 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos? 

Países do Norte e países do Sul? 

A fome e a miséria continuam presentes, 

Outros esbanjam dinheiro. 

Numa grande metrópole é comum ver arranha-céus 

ao lado de barracos de papelão. 

A mídia anestesia as massas. 

A privatização retira os bens das mãos de todos                                                                    

E concentra nas mãos de poucos. 

Então, não existe exclusão social?                                                               

Somos tão próximos                                                      

e compartilhamos de toda evolução tecnológica 

de igual pra igual? 

 

(Disponível em: <http://www.mundojovem.com.br/poesias-

poemas/globalizacao/a-tal-globalizacao>. Acesso em: 03 de agosto 

de 2016) 

Cartum 

 

(Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br>. Acesso em: 04 de 

agosto de 2016) 

 

28) Ao relacionar a poesia com o cartum pode-se 

afirmar que: 

 

A) A poesia consegue fazer uma crítica contundente 

ao sistema de globalização, pois através de um poema 

simples e direto, faz uma apologia ao poder da 

tecnologia no sistema capitalista, enquanto o cartum é 

bastante crítico através de uma imagem excludente. 

B) O desenvolvimento tecnológico adquirido a partir 

da revolução industrial alcançou níveis inimagináveis 

e, desta forma, através do progresso da humanidade, 

distribuiu a acumulação de riqueza e bem-estar para 

todos. 

C) Os benefícios da globalização estão presentes em 

todas as classes sociais e segmentos, pois mesmo em 

condições inapropriadas, as pessoas conseguem viver 

com felicidade e dignidade.   

D) Os dois textos, apesar de se manifestarem em 

linguagens diferentes, têm uma posição crítica em 

relação aos benefícios da globalização. 

 

 

Leia o trecho do discurso de Charlie Chaplin, no filme 

O Grande Ditador, de 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinto muito, mas não pretendo ser um 

imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo 

governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria 

de ajudar– se possível – judeus, o 

gentio...negros...branco.  

 

Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. 

Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a 

felicidade do próximo – não para o seu infortúnio. Por 

que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? 

Neste mundo há espaço para todos.  

 

A terra, que é boa e rica, pode prover a todas 

as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser 

o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A 

http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/globalizacao/a-tal-globalizacao
http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/globalizacao/a-tal-globalizacao
http://jconline.ne10.uol.com.br/
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cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no 

mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar 

a passo de ganso para a miséria e os morticínios. 

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos 

enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, 

empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e 

sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, 

precisamos de humanidade. Mais do que de 

inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem 

essas virtudes, a vida será de violência e tudo será 

perdido. 

 

A aviação e o rádio aproximaram-nos muito 

mais. A própria natureza dessas coisas é um apelo 

eloquente à bondade do homem... um apelo à 

fraternidade universal... à união de todos nós. Neste 

mesmo instante a minha voz chega a milhares de 

pessoas pelo mundo afora... milhões de 

desesperados, homens, mulheres, criancinhas... 

vítimas de um sistema que tortura seres humanos e 

encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir eu 

digo: Não desespereis! A desgraça que tem caído 

sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em 

agonia... da amargura de homens que temem o 

avanço do progresso humano. Os homens que odeiam 

desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que 

do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, 

enquanto morrem homens, a liberdade nunca 

perecerá. 

 

Soldados! Não vos entregueis a esses 

brutais... que vos desprezam... que vos escravizam... 

que arregimentam as vossas vidas... que ditam os 

vossos atos, as vossas ideias e os vossos 

sentimentos! Que vos fazem marchar no mesmo 

passo, que vos submetem a uma alimentação regrada,  

que vos tratam como gado humano e que vos utilizam 

como bucha de canhão! Não sois máquina! Homens é  

que sois! E com o amor da humanidade em vossas 

almas! Não odieis! Só odeiam os que não se fazem 

amar... os que não se fazem amar e os inumanos!  

 

Soldados! Não batalheis pela escravidão! Lutai 

pela Liberdade! (..). 
(Disponível em:< 

http://culturadobrasil.org/discurso_grande_ditador__chaplin.htm>. 

Acesso em: 3 de ago de 2016) 

 

29) De acordo com o discurso de Charlie Chaplin e 

de seus conhecimentos sobre a história contemporânea, 

é CORRETO afirmar: 

 

A) O autor tem uma visão humanista e pessimista do 

mundo, pois “enquanto morrem homens, a liberdade 

nunca perecerá”. 

B) No contexto histórico em que o filme foi realizado, 

os momentos mais dramáticos tinham passado e a 

humanidade se preparava para “viver para a felicidade 

do próximo – não para o seu infortúnio”. 

C) O discurso apresenta uma visão crítica em relação 

ao poder das máquinas e otimista no que diz respeito 

à humanidade, pois “Os homens que odeiam 

desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que 

do povo arrebataram há de retornar ao povo”.   

D) O desenvolvimento tecnológico e o poder das 

máquinas sobre a humanidade promovem o 

progresso, pois “A própria natureza dessas coisas é 

um apelo eloquente à bondade do homem...”. 

 

 

Leia um trecho do texto “Experiência e Pobreza”, do 

filósofo alemão Walter Benjamin, escrito em 1933. 

 

                        

(...)“Não, está claro que as 

ações da experiência estão 

em baixa, e isso numa 

geração que entre 1914 e 

1918 viveu uma das mais 

terríveis experiências da 

história. Talvez isso não seja 

tão estranho como parece.  

 

Na época, já se podia notar que os combatentes 

tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais 

pobres em experiências comunicáveis, e não mais 

ricos.  

 

Os livros de guerra que inundaram o mercado literário 

nos dez anos seguintes não continham experiências 

transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno 

não é estranho. Porque nunca houve experiências 

mais radicalmente desmoralizadas que a experiência 

estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência 

econômica pela inflação, a experiência do corpo pela 

fome, a experiência moral pelos governantes.  

 

Uma geração que ainda fora à escola num bonde 

puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, 

http://culturadobrasil.org/discurso_grande_ditador__chaplin.htm
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numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, 

e em cujo centro, num campo de forças de correntes e 

explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo 

corpo humano.  

 

Uma nova forma de miséria surgiu com esse 

monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-

se ao homem. (...)”  
(Disponível em:< 

https://bibliotecasocialvirtual.files.wordress.com/2010/06/walter-

benjamim-experiencia-e-pobreza.pdf>. Acesso em: 3 de ago de 

2016) 

 

30) De acordo com texto acima e seus 

conhecimentos históricos em relação ao contexto 

mundial a que o autor está se referindo, pode-se dizer: 

 

A) O texto diz respeito a um período de pequeno 

desenvolvimento tecnológico do sistema capitalista, no 

qual as disputas por mercado ainda estavam por 

começar e as nações ainda respeitavam os limites 

territoriais uma das outras.  

B) O texto retrata um contexto histórico de grande 

esperança para a humanidade, pois, com o fim da 

guerra, houve uma perspectiva de esperança, apesar 

das experiências vividas nas trincheiras e pelas 

“explosões destruidoras”. 

C) O autor retrata uma geração que viveu um 

momento em que as “experiências comunicáveis” se 

tornaram escassas e marcadas pelos horrores da 

guerra e do “monstruoso desenvolvimento da técnica”. 

D) Para Walter Benjamin, as “experiências 

comunicáveis” foram marcadas pelas atrocidades 

ocorridas e, desta forma, uma geração inteira saiu da 

guerra disposta a denunciar o que viveu em “Uma 

nova forma de miséria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASCUNHO DO GABARITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAGEM, 04 DE SETEMBRO DE 2016. 
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