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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 de prova objetiva contém 40 (QUARENTA) questões, sendo 10 (DEZ) de Língua 

Portuguesa, 10 (DEZ) de Matemática, 06 (SEIS) de Ciências, 07 (SETE) de Geografia e 07 

(SETE) de História, cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada 

questão, sendo apenas uma alternativa correta. 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas, reproduzida no final deste caderno.  

 

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). 

 

Ao finalizar a prova, 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 Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

 

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e 

assinada. 

 

O tempo de duração da prova é de 3h (HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das 

respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura 

da mesma. 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 
 

Sobre a importância de desistir 
 

Entre as palavras da moda no mundo do trabalho e da 

Educação, tem uma que me provoca sentimentos 

contraditórios. Você já deve tê-la escutado: a tal da 

resiliência. Segundo o dicionário Houaiss, trata-se da 

capacidade de se recobrar facilmente, de se adaptar à 

má sorte ou às mudanças. Para usar uma metáfora 

simples, ser a vara que enverga , mas não quebra, é 

uma característica festejada por muita gente como 

caminho para sobreviver em meio à crise e à incerteza.  
 

A valorização da resiliência mira o imediatismo e o 

medo de sofrer. Justo. Nosso mundo de confortos e 

soluções em tempo real cria a ilusão de que nossos 

desejos podem ser atendidos num passe de mágica. 

―Não tenho tempo para esperar a hora,tem que ser 

aqui, tem que ser agora.‖ (...)  
 

O choque com a vida real é inevitável. Um desastre 

natural, a perda de alguém querido, a perda do 

trabalho convoca a habilidade de resistir. Para isso 

podemos repensar ações, inovar e fazer diferente ou, 

simplesmente, insistir quanto dá - e aí a sabedoria está 

em distinguir o que pode ser mudado do que não pode.  
 

Não tenho dúvida de que a postura para seguir lutando 

é a chave para avançar. Mas quero aqui falar da 

exceção, do reverso da moeda. Tem horas que o 

sensato a fazer é desistir. Penso numa paixão não 

correspondida (e que nunca será), num negócio falido ( 

e que assim seguirá). Coisas, enfim, para as quais 

pouco importa o esforço. (...) 
 

Parece cruel, mas dizer isso para si mesmo é uma 

forma de se distanciar da ilusão do inatingível e, pouco 

a pouco, focar energia na realidade concreta sempre 

haverá outras pessoas interessantes, novas 

oportunidades para empreender e trabalhos que 

ajudem a dar sentido à vida. Desistir nem sempre 

representa um fracasso. Muitas vezes pode ser o 

primeiro passo rumo à liberdade.  
(RATIER, Rodrigo. Sobre a importância de desistir. Mudança de Hábito. Nova 

Escola. Dezembro2016/janeiro2017. Adaptado) 

 

1) É CORRETO afirmar que o TEXTO 1 é: 
 

A) Narrativo, pois apresenta e analisa uma sequência 

de ideias, além de elencar exemplos. 

B) Injuntivo, porque descreve sincronicamente 

situações e ações, além de analisá-las. 

C) Dissertativo, pois apresenta e analisa ideias no 

texto.  

D) Descritivo, porque descreve e analisa exemplos 

relativos  ao tema.  

2) Considerando o TEXTO 1, analise as afirmativas a 

seguir. 
 

I- A resiliência é a capacidade de uma pessoa de 

reconhecer que deve desistir de algo que não é 

favorável.  

II- A luta contínua por aquilo que se quer – 

independente do que seja e das circunstâncias – é 

sempre a postura mais indicada.  
 

Sobre elas, é CORRETO afirmar: 
 

A) I e II são corretas. 

B) I e II são falsas. 

C) I é correta e II é falsa. 

D) I é falsa e II é correta.  

 

 

Analise o fragmento a seguir para responder à Questão 3. 

 

 

 

 

 

 

 

3) A expressão sentimentos contraditórios pode ser 

substituída, mantendo o mesmo sentido por: 
 

A) Sentimentos inflexíveis. 

B) Sentimentos amenos. 

C) Sentimentos incoerentes.  

D) Sentimentos razoáveis. 
 

 

4) Analise o fragmento a seguir. 
 

Um desastre natural, a perda de alguém querido, a 

perda do trabalho convoca a habilidade de resistir. 
 

Sobre os termos destacados, pode-se afirmar: 
 

A) Alguém é um pronome indefinido. 

B) Perda é um verbo e pode ser substituído, segundo 

a Norma Culta, por perca. 

C) Alguém é um pronome interrogativo. 

D) Perda é um substantivo e pode ser substituído, 

segundo a Norma Culta, por perca. 
 

 

TEXTO 2 
 

È verdade que há empresas que vendem ar 

engarrafado? 
 

Sim, e três empresas já estão fazendo(muito) dinheiro 

com isso: a Vitality Air, do Canadá, a Aethaer, do 

Reino Unido,  e a Green and Clean, da Austrália.  Elas 

não vendem muito em seus respectivos países, mas 

Entre as palavras da moda no mundo do trabalho e 

da Educação, tem uma que me provoca sentimentos 

contraditórios. Você já deve tê-la escutado: a tal da 

resiliência. 
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 em lugares muito mais poluídos, como a China e a 

Índia. E põe sujeira nisso. Um exemplo: no dia 9 de 

agosto, São Paulo registrou 91 microgramas de 

partículas por metro cúbico de ar. No mesmo dia, Nova 

Délhi, capital indiana, registrou 170 microgramas, valor 

tido como insalubre pela organização Mundial de 

Saúde. Em Pequim, pior ainda. A capital da China 

bateu em 180 (e chegou a alarmantes 900 

microgramas em 2015). Detalhe: o índice saudável é 

de 25. Daí surgiu essa demanda por ar engarrafado e 

todo um mercado de marcas que prometem  

praticidade e até luxo. Afinal, é isso que o ar puro está 

se tornando nessas cidades.   
 

O produto é polêmico. ―Não há fundamentação médica 

ou científica que comprove qualquer beneficio. Mesmo 

que esse ar seja isento de material particulado ou 

gases tóxicos, seria um volume insignificante, 

comparado ao que inalamos todos os dias, explica o 

doutor em pneumologia  Gustavo Prado. 
 

(FELIX , Isabelle. É verdade que há  empresas   que vendem ar 

engarrafado? Mundo Estranho.  Dezembro 2016. Adaptado) 

 

5) As empresas que engarrafam ar encontraram uma 

oportunidade de negócio, pois: 

 

A) A quantidade de ar de que o homem precisa 

diariamente é muito menor do que se previa 

cientificamente. 

B) O processo usado para limpar o ar poluído é muito 

barato, visto que a tecnologia usada já é obsoleta. 

C) A má qualidade do ar em algumas cidades leva à 

necessidade de alternativas para a melhoria do ar. 

D) Cidades com alto nível de poluição não possuem 

tecnologia suficiente para filtrar o ar necessário ao 

processo respiratório.  
 

 

6) Analise o fragmento a seguir.  
 

No mesmo dia, Nova Délhi, capital indiana, registrou 

170 microgramas, valor tido como insalubre pela 

Organização Mundial de Saúde. 

Considerando o princípio da sinonímia, a palavra 

destacada indica o sentido de: 
 

A)  Desajustado à saúde. 

B)  Desejável à saúde. 

C)  Nocivo à saúde. 

D)  Positivo à saúde. 
 

 

7) Ao redigir o texto, a autora utiliza estruturas que 

apresentam uma informalidade, que pode ser 

identificada em: 
 

A) ―Mesmo que esse ar seja isento de material 

particulado ou gases tóxicos, seria um volume 

insignificante‖. 

B) ―Elas não vendem muito em seus respectivos 

países‖. 

C) ―E põe sujeira nisso‖. 

D) ―O produto é polêmico.‖ 
 

 

8) Analise a estrutura a seguir. 
 

Elas não vendem muito em seus respectivos países, 

mas em lugares muito mais poluídos, como a China e 

a Índia. 

Sobre o termo destacado, é CORRETO afirmar: 
 

A) É uma conjunção adversativa e pode ser 

substituída por porém. 

B) É uma conjunção concessiva e pode ser substituída 

por entretanto.  

C) É uma preposição adversativa e pode ser 

substituída por no entanto. 

D) É uma preposição concessiva e pode ser 

substituída por uma vez que. 
 

 

TEXTO 3 

Analise o texto a seguir. 

 
(Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=o+que+tem+de+errado+no+microondas

+charge>. Acesso em:  28 nov.  2016) 

 

9) Considerando a palavra microondas, usada na 

charge, seguem o mesmo modelo de ortografia, após a 

Reforma ortográfica, as palavras: 
 

A) Auto-escola e arqui-inimigo. 

B) Anti-rugas e micro-ônibus. 

C) Anti-inflamatório e micro-ônibus. 

D) Auto-avaliação e semi-árido. 
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10) Leia o fragmento do poema a seguir de Charly 

Garcia. 
 

―O sonho de um céu e de um mar 

E de uma vida perigosa 

Trocando o amargo pelo mel 

E as cinzas pela rosas 

Te faz bem tanto quanto mal 

Faz odiar tanto quanto querer.‖ 
(Disponível em: < https://www.vagalume.com.br/paralamas-do-

sucesso/viernes-3-am.html>. Acesso em: 10 dez. 2016) 
 

No poema, pode-se indicar o uso da figura de 

linguagem: 
 

A) Eufemismo. 

B) Pleonasmo. 

C) Antítese. 

D) Prosopopeia. 
 

 

MATEMÁTICA 
 

11) Considere os dados abaixo. 
 

Todas as afirmativas estão corretas em relação à 

Evolução Populacional de Contagem, EXCETO: 
 

A) O crescimento da população foi menor entre os 

anos de 1992 e 1996 do que entre os 1996 e 2000. 

B) Entre 2000 e 2004, o número de habitantes 

manteve-se constante. 

C) A partir de 2008, houve diminuição da população. 

D) De 1991 a 2010, o aumento populacional foi maior 

que 30%.  
 

 

12) Resolvendo a expressão  
 

 

Obtém-se: 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

13) Seja A o conjunto dos divisores inteiros positivos 

de 24 e B o conjunto dos números primos. Pode-se 

afirmar que o número de elementos que pertencem a  

 é: 

 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 4 
 

 

14) A avenida General David Sarnoff é uma 

importante avenida do município de Contagem. Possui 

o formato de um hexágono regular, cuja medida do 

lado, em km, pode ser dada pela soma das raízes da 

equação: 
 

 
 

A extensão total da avenida é, em km: 
 

A) 3 

B) 2 

C) 6 

D) 4 
 

 

15) Considere uma roda cujo diâmetro é 540 mm. A 

distância que essa roda percorre em uma volta é: 
 

A) 540  metros. 

B) 5,4  metros. 

C) 2,7  metros. 

D) 0,54  metros. 

 

 

16) Em uma obra, um operário consegue revestir de 

gesso 18 m2 de parede por dia. Supondo que a 

capacidade de trabalho de cada operário seja a  
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mesma, três operários gastarão quantos dias para 

revestir 108 m2 de parede? 
 

A) 5  

B) 3 

C) 10 

D) 2 

 

17) Seja o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas 

dos lados são dadas em cm: 

 
A área desse triângulo é: 
 

A) 10 cm
2
 

B) 6 cm
2
 

C) 3 cm
2
 

D) 5 cm
2
 

 

 

18) Um dado honesto será lançado duas vezes. Qual 

a probabilidade de a soma dos resultados obtidos ser 

igual a 6? 
 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

 

19) Um marceneiro pretende construir um armário 

usando três tábuas retangulares de mesma largura e 

comprimentos 288 cm, 360 cm e 216 cm. Para isso, as 

tábuas precisam ser cortadas em pedaços de 

tamanhos iguais, o maior possível, sem sobras.  

O total de pedaços que ele obterá será: 

A) 5 

B) 7 

C) 10 

D) 12 
 

 

20) Considere o sistema abaixo: 
 

 
A solução desse sistema é dada pelo par ordenado: 

 

A) (4,2) 

B) (3,6) 

C) (12,9) 

D) (5,7) 
 

CIÊNCIAS 
 

Analise os gráficos a seguir. 

 
21) A partir dos dados apresentados nesses gráficos e 

em seus conhecimentos sobre energia, pode-se 

afirmar que: 
 

A) O petróleo, principal forma de consumo energético 

mundial, pode ser classificado como um recurso 

renovável e não poluente.   

B) Carvão mineral, petróleo, gás natural e bagaço de 

cana correspondem a fontes energéticas não 

renováveis. 

C) O uso da energia de biomassa é uma boa 

alternativa em substituição ao consumo energético de 

petróleo, pois não gera poluição atmosférica.  

D) Todas as fontes energéticas apresentadas nos 

gráficos, ao serem consumidas ou implementadas, 

impactam, de alguma forma, o meio ambiente. 
 

 

22) Observe o esquema a seguir, que representa uma 

parte do processo de separação dos componentes do 

sangue logo após extração do material do corpo de um 

doador.  

 
(Disponível em: <www.hemoninas.mg.govbr/doacao/aprenda/fracionamento>. 

Adaptada) 

http://www.hemoninas.mg.govbr/doacao/aprenda/fracionamento
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Após a análise da imagem, pode-se afirmar que: 
 

A) ―A‖ corresponde a uma mistura de aspecto 

heterogêneo. 

B) O processo ―1‖ pode ser acelerado por 

centrifugação. 

C) O sangue é uma solução completamente fracionada 

por decantação. 

D) O processo ―3‖ é uma destilação fracionada.   
 

 

23) Leia a reportagem abaixo. 
 

Médicos alertam para índices crescentes de HIV, 

HPV, hepatite B e sífilis entre jovens. 

Mais da metade da população brasileira admite não 

usar camisinha. 
 

Não são poucos os indícios de que as doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), hoje, parecem já 

não assustar. Grande sinal disso é que o uso de 

preservativos torna-se cada vez menos popular: mais 

da metade da população sexualmente ativa admite não 

usar camisinha, mesmo que 95% reconheçam sua 

eficácia. Como consequência, a transmissão de 

hepatite B na população brasileira cresceu 74% desde 

2004, e a transmissão de HIV na faixa de 15 a 19 anos 

aumentou 53% na última década. Enquanto isso, o 

estoque da vacina quadrivalente contra o 

papilomavírus humano (HPV) — um dos principais 

causadores de câncer de colo do útero — oferecida 

pela rede pública a meninas de 9 a 13 anos, está 

sobrando nos postos. A imunização só atingiu 44,23% 

dessas meninas este ano, índice bem longe da meta 

de 80%. E há, ainda, a assustadora epidemia de sífilis, 

que assola principalmente o Rio de Janeiro, estado 

com o maior número de casos da doença em 

gestantes e recém-nascidos. 
 

(Disponível em:< http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/medicos-alertam-

para-indices-crescentes-de-hiv-hpv-entre-jovens-hepatite-e-sifilis-

19105340#ixzz4Sle5pQRX>. Acesso em 13 dez. 2016. Adaptada) 

 

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), pode-se afirmar que: 
 

A) As hepatites ―B‖ e ―C‖ são DSTs viróticas que 

podem ser evitadas pelo uso de preservativos e 

também pela vacinação. 

B) Sífilis e Gonorreia são DSTs tratáveis com 

antibióticos. 

C) Pode-se atribuir o aumento do número de casos de 

HIV, em jovens, na última década, apenas às relações 

sexuais desprotegidas. 

D) A vacina do HPV é aplicada apenas em meninas, 

pois as patologias causadas por esse vírus restringem-

se às pessoas do sexo feminino.  

 

24) Assinale a alternativa que apresenta a descrição 

de uma situação em que a aceleração tangencial é 

nula. 
 

A) Sangue fluindo pelos vasos sanguíneos do corpo 

de um homem adulto.  

B) Motorista reduzindo a velocidade de seu automóvel 

ao passar por um radar. 

C) Cobra dando o bote numa presa. 

D) Ponteiro dos segundos deslocando-se num relógio.  

 

 

25) Apesar da grande quantidade de malefícios que 

as queimadas podem trazer para as plantações, elas 

continuam sendo realizadas pelos agricultores. Um 

exemplo disso é a queima da palha da cana-de-açúcar 

com o propósito de facilitar as operações de sua 

colheita.  
 

Assinale a alternativa que apresenta justificativa 

CORRETA para as queimadas serem consideradas 

prejudiciais ao meio ambiente. 
 

A) Causam intensificação do efeito estufa, ao 

aumentarem a liberação dos gases carbônico, oxigênio 

e metano. 

B) Reduzem a fertilidade local devido à compactação 

do solo que ocasionam.  

C) Diminuem a quantidade de húmus presente no solo 

devido à morte dos agentes decompositores lá 

presentes.  

D) Desequilibram as cadeias alimentares locais ao 

provocarem redução da lixiviação nas camadas 

superficiais do solo.  
 

 

26) Analise a teia alimentar característica do pantanal 

mato-grossense abaixo esquematizada 

 
(Araribá Plus: Ciências 6. São Paulo: Editora Moderna,  2014, p.25. Adaptada) 
 

Suponha a introdução, por ação antrópica, de uma 

espécie exótica na região do pantanal mato- 

grossense, que seja competidora direta com sucuri. 

Suponha, também, que a espécie exótica alimenta-se 

exclusivamente da ave chamada ―Carão‖, presente na 

teia e que não tenha predadores nesta região.  
 

Assinale a alternativa que apresenta uma possível 

consequência direta da introdução dessa espécie. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/medicos-alertam-para-indices-crescentes-de-hiv-hpv-entre-jovens-hepatite-e-sifilis-19105340#ixzz4Sle5pQRX
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/medicos-alertam-para-indices-crescentes-de-hiv-hpv-entre-jovens-hepatite-e-sifilis-19105340#ixzz4Sle5pQRX
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/medicos-alertam-para-indices-crescentes-de-hiv-hpv-entre-jovens-hepatite-e-sifilis-19105340#ixzz4Sle5pQRX
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A) Aumento da população de caramujo.  

B) Aumento da população de capivaras. 

C) Aumento da população de cascudo. 

D) Aumento da população de sucuri. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

27) Analise o mapa abaixo sobre as principais placas 

da crosta terrestre. O deslocamento dessas placas 

justifica-se pela presença das chamadas correntes de 

convecção do interior da Terra. 

(Disponível em:< http://escolaeducacao.com.br/wp-

content/uploads/2015/08/placas-tectonicas.png>. Acesso em: 06 dez. 2016.) 

 

Todas as alternativas abaixo apresentam informações 

que exemplificam corretamente a formação do relevo 

terrestre a partir desta dinâmica, EXCETO: 
 

A) A Cordilheira dos Andes, localizada a oeste da 

América do Sul, tem sua formação determinada pelos 

movimentos convergentes entre uma placa continental 

e uma placa oceânica. A placa continental sofre um 

processo de elevação e dobramento dando origem às 

cadeias montanhosas. 

B) A Cordilheira Meso-oceânica do Atlântico é formada 

pelos movimentos divergentes entre duas placas 

oceânicas, cujas fendas, em suas laterais, são 

preenchidas pelo magma que extravasa do interior da 

crosta terrestre. 

C) A Cordilheira do Himalaia, localizada, 

aproximadamente, entre a India e a China, é formada 

pelos movimentos divergentes entre placas 

continentais. O afastamento destas placas possibilita o 

extravasamento do magma sobre a superfície por meio 

de atividades vulcânicas, que dão origem às cadeias 

montanhosas da região. 

D) O Círculo de Fogo do Pacífico, situado o oeste das 

Américas e a leste da Ásia e da Oceania, é uma área 

de intensa atividade geológica e sísmica. A formação 

desta imensa área de instabilidade geológica explica-

se pelo encontro de várias placas tectônicas. 
 

 

Analise a tirinha a seguir, para responder à questão 28. 

 
(Disponível em< http://www.correiodoestado.com.br/rural/desmatamento-no-

cerrado-e-maior-que-na-amazonia/291754/>. Acesso em: 06 dez. 2016) 

 

28) Das manchetes de noticiários a seguir, a que NÃO 

faz referência aos problemas ambientais percebidos 

pela personagem Marina é. 
 

A) ―Desmatamento no cerrrado é maior que na 

Amazônia‖. (Correio do Estado, 2016) 

B) ―Chuva ácida volta a preocupar cientistas.‖ Maria 

Fernanda Ziegler, iG São Paulo. (IG, 2010 ) 

C) ―Poluição em rio afeta abastecimento de água em 

Guaramirim, diz empresa‖18/07/2016 14h31. (G1, 2016) 

D) ―Poluição do ar mata três milhões de pessoas por 

ano‖ 29 de setembro, 2016. 17h 36. (Esquerda.Net, 2016 ) 

 

 

Analise a imagem e o texto a seguir, para responder à 

questão 29.  

 
(Disponível em < http://oglobo.globo.com/brasil/moradores-do-morumbi-em-sp-

pedem-unidade-pacificadora-na-favela-de-paraisopolis-268516>. Acesso em: 

06 dez. 2016) 

 

―É impossível esperar que uma sociedade como a 

nossa, radicalmente desigual e autoritária, baseada em 

relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir 

cidades que não tenham essas características.‖  
(VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. 2 ed. São Paulo: Studio 

Nobe, 2001. p. 51) 

http://www.correiodoestado.com.br/rural/desmatamento-no-cerrado-e-maior-que-na-amazonia/291754/
http://www.correiodoestado.com.br/rural/desmatamento-no-cerrado-e-maior-que-na-amazonia/291754/
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29) Pode-se afirmar que a imagem, assim como o 

texto, refere-se à produção do espaço geográfico 

brasileiro.  
 

Marque a alternativa que faz referência CORRETA ao 

assunto abordado na imagem e no texto. 
 

A) Segregação espacial – evidencia-se que a 

transformação do espaço e apropriação do mesmo 

aconteceu segundo o interesse e as possibilidades 

capitalistas de cada segmento socioeconômico da 

sociedade. 

B) Conurbação – percebe-se que, em virtude da 

expansão urbana, as duas cidades possuem limites 

que se tornam imprecisos devido à interligação urbana 

desses espaços. 

C) Urbanização – nota-se o contraste entre população 

urbana e rural, em que o Brasil deixou de ser agrário e 

rural para se tornar rapidamente urbano e industrial. 

D) Megalópole – deu-se o crescimento de duas 

grandes metrópoles brasileiras, ou seja, formou-se 

uma extensa área urbanizada formada pelo encontro 

de duas metrópoles. 
 

 

30) O mapa abaixo mostra a atual divisão política da 

África e os grupos étnicos que existiam na África antes 

da colonização do território. Esta divisão foi originária 

da partilha feita pelos colonizadores durante a 

Conferência de Berlim, de forma arbitrária e sem levar 

em consideração as áreas que já estavam ocupadas 

pelas populações dos diferentes grupos étnicos e 

culturais existentes no continente africano.  

 
(Disponível em: 

<https://pslarson2.files.wordpress.com/2011/01/murdockmapbound.png>. 

Acesso em: 07 dez. 2016) 

Considerando essas informações, pode-se concluir 

que, EXCETO: 

 

A) A Partilha da África em 1885 gerou instabilidades 

econômicas históricas visto que desestruturou a 

organização social e política dos povos africanos. 

B) A desorganização étnico-cultural herdada pelos 

traçados criados pela Conferência de Berlim, é uma 

das causas dos intensos conflitos e guerras que 

dizimam as populações e a economia de diversos 

países africanos. 

C) As fronteiras criadas pelos colonizadores europeus 

integraram povos inimigos sem nenhuma identidade 

histórica, ao passo que separaram povos com 

identidades culturais semelhantes. 

D) Em meados do século XX, com o início do processo 

de independência dos países africanos, os limites 

territoriais das tribos africanas foram restabelecidos, ou 

seja, pode-se observar que a atual divisão política leva 

em consideração as áreas ocupadas pelas populações 

dos diferentes grupos étnicos e culturais existentes no 

continente africano. 
 

 

Leia o texto abaixo sobre a atual fase da globalização. 

 

―A união entre ciência e técnica que, a partir dos anos 

70, havia transformado o território brasileiro revigora-se 

com os novos e portentosos recursos da informação, a 

partir do período da globalização e sob a égide do 

mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência, à 

técnica e à informação, torna-se um mercado global. O 

território ganha novos conteúdos e impõe novos 

comportamentos, graças as enormes possibilidades de 

produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos 

produtos, do dinheiro, das ideias e informações das 

ordens e dos homens.‖  
 

(SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no 

início do século XXI. 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. p.52-53.) 

 

 

31) A globalização, antes da atual fase, passou por 

três períodos distintos.  

Assinale a alternativa que, segundo o texto, identifica o 

atual período da Globalização: 
 

A) Período das grandes navegações. 

B) Período técnico-científico-informacional. 

C) Período industrial. 

D) Período do capitalismo financeiro. 
 

 

32) O gráfico abaixo mostra a evolução da população 

brasileira entre os anos de 1940 a 2010. 

https://pslarson2.files.wordpress.com/2011/01/murdockmapbound.png
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(Disponível em: 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-

59942012000200005>. Acesso em: 04 de dez. de 2016.) 

 

Com base na análise do gráfico, é possível afirmar 

que, EXCETO: 
 

A) A partir da década de 60 há um aumento 

significativo da população rural. 

B) Em menos de meio século, a população brasileira 

torna-se, predominantemente, urbana. 

C) Até 1960 havia predomínio da população rural em 

relação à população urbana. 

D) A transformação da população rural em população 

urbana ocorreu a partir da década de 60. 
 

 

Analise os climogramas e a fotografia a seguir para 

responder à questão 33. 

 
(Disponível em: 

<http:imagens.slideplayer.com.br/3/397580/slides/slide_41.jpg>. Acesso em: 

05 dez. 2016) 

 

 

 

 
 

(Disponível em <http://www.infoescola.com/wp-

content/uploads/2016/01/floresta-amazonica2.jpg>. Acesso em 06 de 

dezembro de 2016.) 

 

33) Esta vegetação densa e exuberante se estabelece 

na paisagem brasileira em função de um clima quente 

e úmido, ou seja, da presença de temperaturas 

elevadas e do alto índice de chuvas ao longo do ano.  
 

A alternativa que faz a referência CORRETA ao clima 

desta vegetação é: 

 

A) Clima equatorial. 

B) Clima tropical. 

C) Clima tropical atlântico. 

D) Clima semi-árido. 
 

 

HISTÓRIA 
 

Analise a imagem e o texto a seguir. 

 
Mão – Oscar Niemeyer 

(Disponível em:< https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:M%C3%A3o-

Niemeyer.jpg.> Acesso em: 02 de jan. 2017.) 
 

O Memorial da América Latina é um centro 

cultural, político e de lazer, que foi inaugurado em 18 

de março de 1989 na cidade de São Paulo, Brasil. O 

conjunto arquitetônico, projetado por Oscar Niemeyer, 

é um monumento à integração cultural, política, 

econômica e social da América Latina e conta com um 

acervo permanente de obras de arte, exibidas ao longo 

da esplanada e nos espaços internos, com um centro 

de documentação de arte popular latino-americana e 

uma biblioteca com mais de 30 mil livros.  
 

Na entrada desse Memorial encontra-se uma escultura 

de Oscar Niemeyer (Mão – vide imagem acima), em 

cuja palma vê-se o mapa da América Latina como que 

jorrando sangue. Trata-se, na verdade, de um 

emblema deste continente colonizado brutalmente e  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:M%C3%A3o-Niemeyer.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:M%C3%A3o-Niemeyer.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
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até hoje em luta por sua identidade e autonomia 

cultural, política e socioeconômica.  
 

(Disponível em:< https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:M%C3%A3o-Niemeyer.jpg.> 

Acesso em: 02 de jan. 2017.) 

 

34) Sobre a colonização da América Latina, marque a 

opção INCORRETA. 

 

A) A conquista da América pelos espanhóis significou 

a dizimação de boa parte dos povos nativos e a 

submissão da cultura daqueles que foram dominados, 

manifestando uma severa intolerância para com os 

diferentes modos de viver e de ver o mundo das 

populações pré-colombianas. 

B) O Pacto Colonial desempenhou um papel 

importante no colonialismo mercantilista na América 

Latina pois possibilitou a igualdade de oportunidades 

econômicas e culturais entre as metrópoles e as 

colônias.  

C) A expansão da fé católica por meio da conversão 

dos indígenas foi utilizada como justificativa para a 

exploração na América Latina. 

D) O trabalho indígena na América Espanhola foi 

explorado através da Mita e da Encomienda, que 

ofereciam aos nativos americanos salários irrisórios em 

troca de trabalhos de mineração. 

 

 

35) A Inconfidência Mineira, que também ficou 

conhecida como Conjuração Mineira, ocorreu na então 

Capitania de Minas Gerais, no final do século XVIII, 

durante a crise do sistema colonial português. Sobre 

ela, afirma-se: 
 

I- A Inconfidência Mineira tinha como objetivo criar 

uma República e abolir as dores da escravidão, que 

tanto sofrimento trazia ao Brasil daquela época. 

II- A Inconfidência Mineira foi um movimento de 

origem popular, que contou somente com a 

participação das camadas sociais mais pobres da 

sociedade colonial, como padres, militares de baixo 

escalão, mendigos e escravos. 

III- A Inconfidência Mineira foi fruto da cobrança 

da derrama, imposto aplicado por Portugal sobre a 

região mineradora, e que se constituiu como um 

dispositivo fiscal aplicado à colônia, com o objetivo de 

assegurar o teto de cem arrobas anuais na 

arrecadação do quinto. 
 

A alternativa CORRETA é: 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

36) Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder no 

Brasil e se manteve ininterruptamente até 1945. Os 

primeiros anos desse governo foram marcados por 

vários conflitos políticos e por grupos de ideologias 

diferentes que rivalizavam entre si. Em 1937, essas 

disputas políticas foram substituídas por uma ditadura, 

que por um lado impôs um regime autoritário ao país, 

e, por outro, incentivou a industrialização nacional e 

estabeleceu leis sociais para os trabalhadores.  

Nesse contexto, o grupo político que rivalizava o poder 

e que a imagem abaixo representa é o/a: 
 

 
(Disponível em: 

<http://forum.lolesporte.com/viewtopic.php?f=8&t=19411&start=80>. Acesso 

em 03 jan. 2017.) 

 

A) Ação Integralista Brasileira; fundada em 1932 por 

Plínio Salgado e que era fortemente influenciada pelo 

fascismo europeu. 

B) Aliança Nacional Libertadora; que reunia 

sindicalistas, anarquistas, feministas e lutava contra o 

imperialismo capitalista e as organizações políticas 

totalitárias que ganhavam força na Europa.  

C) O Liberalismo; grupo político que prega a defesa da 

liberdade política e econômica e que é contrário ao 

forte controle do estado na economia e na vida das 

pessoas. 

D) Comunismo; grupo que defende a igualdade política 

e econômica, o estabelecimento de 

uma sociedade igualitária, sem classes sociais, 

baseada na propriedade comum dos meios de 

produção. 

 

Analise o slogan a seguir. 

  
(Disponível em: <http://rvchudo.blogspot.com.br/2016/01/todos-os-politicos-

sabiamque-o-pt-ia.html>. Acesso em 03 jan.  2017.) 

 

37) Este foi o slogan produzido durante o governo do 

general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) e teve 

como fundamento principal o de criar uma imagem 

positiva da ditadura e dos militares por meio de uma 

bem cuidada propaganda de governo, que se valia do 

crescimento proporcionado pelo milagre econômico.  

Este slogan objetivava: 
 

A) Combater a alta inflação de preços, promover o 

crescimento da economia e diminuir as diferenças 

sociais no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinto_do_ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_sem_classes_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_comum
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B) Permitir a entrada do capital internacional, 

principalmente dos Estados Unidos, por meio do 

incentivo à exportação de mercadorias. 

C) Intimidar, no campo ideológico, todos os que se 

opunham ao regime ditatorial, classificando-os como 

traidores da pátria. 

D) Expulsar os estrangeiros que viviam no Brasil para 

retomar deles os empregos que eles ocupavam no 

país, no sentido de criar novos campos de trabalho 

para os verdadeiros brasileiros. 
 

 

Observe atentamente a charge abaixo. 

 

 
(Disponível em: <http://grafar.blogspot.com.br/2009/08/tributo-anibal-bendati-

1931-2009.html> Acesso em: 17 dez. 2016.) 

 

38) O contexto sociopolítico representado na charge 

abrange: 
 

A) As avalanches de pacotes econômicos (Plano 

Cruzado, Plano Collor e Plano Real) adotados pelos 

governos na tentativa de conter o avanço da inflação e 

descontrole da economia.  

B) O aumento substantivo das lutas em favor da 

redemocratização do Brasil após o governo militar. 

C) O confisco das poupanças, realizado no governo 

Fernando Collor, que retirou de circulação cerca de 

dois terços do total de moeda circulante. 

D) A pressão popular pelo impeachment de Collor e 

contra a onda de corrupção fortemente denunciada 

durante o seu governo.  
 

 

Analise a imagem e o texto a seguir. 

 
Os primeiros registros sobre a Capela de São Gonçalo 

datam de 1725. Em 1825, a capela foi substituída por 

uma construção mais suntuosa, sendo elevada à 

condição de Matriz em 1854, separando-se da 

Paróquia da Boa Viagem, no Curral del Rei. A Matriz 

possui Imaginária em madeira do século XVIII e 

retábulo em estilo Rococó.  
Disponível em: 

<http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053#prett

yPhoto>.  Acesso: 18 dez. 2016. 

 

39) Sobre as origens da cidade de Contagem, MG, 

Brasil, analise as afirmações abaixo. 

 

I- A história de Contagem apresenta versões 

diversificadas sobre sua origem. Uma dessas versões, 

fala da existência de uma família com o sobrenome 

"Abóboras", que teria construído a igreja em torno da 

qual o município viria a surgir.  

II- No início do século XVIII, a Coroa portuguesa 

mandou instalar um posto fiscal às margens do 

Ribeirão das Abóboras, nas terras da sesmaria do 

capitão João de Souza Souto Maior, com o objetivo de 

fazer a contagem do gado que vinha da região do Rio 

São Francisco em direção à região das minas (Ouro 

Preto e Mariana). 

III- A construção de capelas e igrejas dedicadas a São 

Gonçalo era muito comum no período colonial. Esse 

santo goza de grande prestígio entre a população 

portuguesa e a devoção a ele acompanhou o processo 

de colonização. De fato, na Capitania das Minas 

Gerais existia um grande número de povoações com o 

nome de São Gonçalo. 

IV- Já no início do século XVIII, no entorno do posto de 

registro, havia uma grande diversidade de pessoas, 

tais como: senhores de escravos; patrulheiros; 

funcionários do Registro; delatores do transvio; 

religiosos, taberneiros, desocupados e vadios. Nessa 

região, comercializava-se vários tipos de mercadorias, 

como gado, cavalos e potros; barras de ouro e ouro em 

pó para ser trocado por dinheiro. 
 

Estão CORRETAS: 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Todas as afirmações. 

http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053#prettyPhoto
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053#prettyPhoto
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=930053#prettyPhoto
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Observe a imagem. 

 

 
Fonte: Atlas Escolar, Hstórico, Cultural e Geografico de Contagem. 

 

A Casa da Cultura Nair Mendes Moreira de Contagem, 

Minas Gerais, Brasil (foto acima) é considerada uma 

das mais antigas edificações da cidade e referencial 

simbólico da época agropastoril. A tradição oral 

associa o local ao "Registro" da Coroa Portuguesa, 

instalado para contar as mercadorias e fiscalizar o 

pagamento de tributos a Portugal, no início do século 

XVIII. O casarão foi residência da família Belém até o 

ano de 1990. Foi restaurado e aberto à população em 

29 de agosto de 1991, passando a abrigar a Casa da 

Cultura "Nair Mendes Moreira". 
(Disponível em: <http://soucontagem.com/casa-da-cultura-nair-mendes-

moreira/>. Acesso: 03 jan. 2017). 

 

40) Sobre a História da Casa da Cultura Nair Mendes 

Moreira, NÃO se pode afirmar que:  
 

A) A atual Casa da Cultura Nair Mendes Moreira teve 

sua edificação construída no século XVIII, e 

tradicionalmente, ficou conhecida como "Casa do 

Registro" e é considerada a casa mais antiga da 

cidade e um dos núcleos de origem da antiga 

"Contagem das Abóboras". 

B) Nos dias de hoje, a Casa da Cultura Nair Mendes 

Moreira abriga o Museu Histórico de Contagem e o 

Departamento de História, Memória e Patrimônio 

Cultural do Município com significativo acervo 

documental sobre a história da cidade. 

C) A Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, 

atualmente, está aberta para visitações, pesquisas e 

outras ações voltadas para a educação patrimonial, 

com galeria para exposições e espaço para 

lançamento de livros, além de área aberta ao ar livre. 

D) Apesar de manter um significado cultural muito 

importante para a cidade de Contagem e seus 

moradores, a Casa de Cultura Nair Mendes Moreira 

ainda não foi reconhecida pelo Instituto Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) como primeiro museu de 

Contagem. 
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CONTAGEM, 15 DE JANEIRO DE 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil

