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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para as questões de 01 a 03.
RIO 2016 ESTABELECE NOVO PATAMAR PARA O ESPORTE OLÍMPICO E PARALÍMPICO
Mais do que sinais físicos de transformação, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 deixaram um legado
intangível ao Brasil. Durante 47 dias, uma parcela do mundo se reuniu na capital fluminense para celebrar o esporte e
toda a sua diversidade. Na Cidade Maravilhosa, lotaram arenas, conheceram nossa cultura, provaram nossa
gastronomia e, sobretudo, aprovaram a hospitalidade dos brasileiros.
Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo sobre o Rio 2016 revela que 90,5% dos turistas entrevistados
têm intenção de voltar, sendo que 87,8% deles declararam que a viagem atendeu ou superou as expectativas. Os
números positivos comprovam o grande êxito dos Jogos e colocam o turismo como grande legado para o Brasil. Além
de capitalizar o País, o evento esportivo provou que o brasileiro é capaz de organizar, entregar e entregar-se aos que
nos visitam.
Nesse período, os Jogos Olímpicos se consolidaram como os mais "comentados, clicados e compartilhados" da
história. Com a repercussão, o mundo conheceu um pouco mais sobre as belezas naturais e a incrível riqueza cultural,
que fazem do Brasil um excelente destino.
Segundo o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, os brasileiros foram grandes
anfitriões, e o Brasil ganhou motivos para se orgulhar. Ele lembrou que o convívio com as diferenças e o espírito
olímpico também ficaram em evidência na cidade do Rio de Janeiro.
"É um enorme orgulho concluirmos o projeto com o reconhecimento nacional e internacional do sucesso obtido.
Estabelecemos um novo patamar para o esporte olímpico e paralímpico que vai entrar para a história", afirmou
Nuzman, que destacou ainda o resultado social dos Jogos, medido pela participação popular. "Em um único fim de
semana, o Parque Olímpico recebeu 170 mil visitantes. Nunca houve um envolvimento tão grande na história dos
jogos", celebrou.
Outro sucesso de público no Rio 2016 foi a Casa Brasil. Os dois galpões montados no Boulevard Olímpico
receberam 558,2 mil pessoas, que tiveram a oportunidade de conhecer mais da cultura e da diversidade do País. No
último dia de funcionamento do espaço, a Casa Brasil teve o recorde de público com 31.833 visitantes. A marca
superou a expectativa da organização, que esperava receber, em média, 10 mil visitantes por dia, durante a semana e
15 mil em finais de semana e feriados.
Fonte: iG Olimpiadas - iG@http://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-09-28/rio-2016-novo-patamar-esporte-olimpico.html (Adaptado)

01. No Texto 1,
I.

registram-se informações sobre um fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem
clara e concisa, o que nos leva a classificá-lo de texto expositivo.
II. o termo sublinhado do trecho: “...o mundo conheceu um pouco mais sobre as belezas naturais e a incrível riqueza
cultural, que fazem do Brasil um excelente destino.” (3º parágrafo) faz referência ao segmento: “as belezas
naturais e a incrível riqueza cultural.”
III. o trecho: “Segundo o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, os brasileiros foram
grandes anfitriões, e o Brasil ganhou motivos para se orgulhar.” (4º parágrafo) também poderia ser escrito da
seguinte forma: „De acordo com o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, os
brasileiros foram grandes anfitriões, e o Brasil ganhou motivos para se orgulhar.‟
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) III, apenas.

E) I, II e III.

02. Ainda sobre o Texto 1, analise as proposições a seguir e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Nos trechos: “Durante 47 dias, uma parcela do mundo...” (1º parágrafo) e “No último dia de funcionamento do
espaço, a Casa Brasil teve o recorde de público...” (6º parágrafo), as vírgulas foram empregadas para separar o
adjunto adverbial anteposto.
( ) No trecho: “...uma parcela do mundo se reuniu na capital fluminense para celebrar o esporte e toda a sua
diversidade.” (1º parágrafo), o conectivo sublinhado introduz uma finalidade.
( ) O trecho: “Nunca houve um envolvimento tão grande na história dos jogos" (5º parágrafo) também poderia ser
escrito, de acordo com as normas gramaticais, do seguinte modo: „Nunca houveram envolvimentos tão grandes na
história dos jogos.‟
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F-V-V

B) V-V-F

C) V-V-V

D) F-F-F

E) F-V-F
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03. Sobre os aspectos semânticos do Texto 1, analise as afirmativas a seguir:
O segmento “...o convívio com as diferenças e o espírito olímpico também ficaram em evidência na cidade do Rio
de Janeiro.” (4º parágrafo) pode ser substituído por „O convívio com as diferenças e o espírito olímpico também se
destacaram na cidade do Rio de Janeiro‟.
II. No segmento: “Nunca houve um envolvimento tão grande na história dos jogos, celebrou.” (5º parágrafo), o termo
sublinhado pode ser substituído por „comemorou‟.
III. O segmento “No último dia de funcionamento do espaço, a Casa Brasil teve o recorde de público com 31.833
visitantes.” (6º parágrafo) pode ser substituído por „No último dia de funcionamento do espaço, a Casa Brasil
ultrapassou o número de público visto até aquela data, registrando 31.833 visitantes.‟.
I.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) III, apenas.

E) I, apenas.

04. Com relação aos aspectos sintáticos e semânticos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) No texto: “Da abertura, que encantou o mundo, ao título inédito no futebol e o tri no vôlei, a Rio 2016 foi histórica também
pela festa nas ruas e na praia, bom humor nas arquibancadas e na internet.”, temos a ideia de temporalidade, marcada pelo
segmento: “Da abertura, que encantou o mundo, ao título inédito no futebol e o tri no vôlei,”.
B) No texto: “A Olimpíada mostrou ao mundo o jeitinho brasileiro de torcer – com muito barulho, paixão e bom humor. O
público usou fantasia nos estádios, gritou e cantou.”, o verbo sublinhado exige dois complementos.
C) No texto: “Quando a pira se apagar no Maracanã, na noite deste domingo (18), a maior festa esportiva do planeta encerra
sua primeira edição na América do Sul.”, temos a ideia de que o Brasil foi o 1º a sediar uma olimpíada dentre os países da
América do Sul.
D) No texto: “Para os brasileiros, orgulho. Para os estrangeiros, "Obrigado, Brasil!"”, o termo sublinhado estaria correto
também no seguinte segmento: „Muito obrigada, disse a medalhista do judô brasileiro.‟
E) No texto: “A despedida dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi uma mistura de sentimentos. Do lado dos brasileiros, em especial
os cariocas, a sensação foi de orgulho e dever cumprido. Das pessoas que vieram do mundo todo para ver as competições, a
alegria e a surpresa de descobrir diferentes facetas do Brasil.”, o verbo em destaque poderia ser substituído por „assistir‟, e
o texto estaria, de acordo com as normas gramaticais, se escrito da seguinte forma: „Para assistir as competições, a alegria e
a surpresa...‟
Leia os textos a seguir: (questões de 05 a 10)
Texto 2

Texto 3
Verdades do Tempo
Thiago Brado

Esta é uma canção de amor
Veja onde está o seu coração
Coloque-o na palma da mão
É preciso ofertar
O amor mais sincero
O sorriso mais puro e o olhar mais fraterno
O mundo precisa
Saber a verdade
Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou!
Por isso, ame mais, abrace mais
Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar
Fale mais, ouça mais
Vale a pena lembrar que a vida é curta demais.
Disponível em: https://www.letras.mus.br/thiago-brado/verdades-do-tempo/
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05. Após a leitura dos textos 2 e 3, concluímos que
A) os autores têm opiniões diferentes sobre a brevidade da vida.
B) os dois textos nos levam a pensar mais na brevidade da vida.
C) no texto 2, o autor faz uma comparação marcada pelo conectivo “porque”.
D) no texto 3, não se evidencia a prática da doação.
E) nos textos 2 e 3, registra-se a certeza de um futuro brilhante.
06. Assinale a alternativa que NÃO representa uma síntese da ideia central contida nos textos 2 e 3.
A) “A vida é muito curta! Passar esse momento de forma vil seria um desperdício.”
B) “ „Curta a Vida‟, a Vida é Curta...”
C) “A vida é muito curta para ser gasta nutrindo animosidade ou registrando erros.”
D) “A vida é realmente simples. Nós é que insistimos em torná-la complicada.”
E) “Ontem não existe
Amanhã não sei
Hoje é tudo que tenho.”
07. No segmento do texto 2: “A vida é como uma neblina.”, o termo sublinhado tem valor semântico de
A) concessão.

B) adição.

C) proporção.

D) comparação.

E) explicação.

08. Ao se ler o texto 3, percebe-se que
A) a ideia do autor é afirmar que se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje.
B) ao citar “futuro não temos”, o autor assegura que viveremos dias felizes.
C) o autor faz um apelo para que tenhamos uma vida plena, tão bem marcado pelos verbos no imperativo.
D) várias práticas foram citadas pelo autor, como “ame mais”, “abrace mais”, “ouça mais”, como algo que abrevia a vida.
E) existe, no autor, uma preocupação pela longevidade humana.
09. No texto 3, o autor utilizou vários termos morfossintáticos. Sobre estes, analise os itens abaixo:
O termo sublinhado do trecho “Veja onde está o seu coração” funciona sintaticamente como adjunto adverbial de
lugar.
II. No segmento: “Veja onde está o seu coração/Coloque-o na palma da mão”, o termo sublinhado está substituindo o
termo “coração”.
III. No segmento “O amor mais sincero/O sorriso mais puro e o olhar mais fraterno!, os termos destacados atribuem,
respectivamente, qualidade aos nomes “amor”, “sorriso” e “olhar”.
IV. No segmento “Por isso, ame mais, abrace mais”, temos a ideia de intensidade, expressa pelo termo “mais”.
I.

Estão CORRETOS
A) I, II e IV, apenas.

B) I, II, III e IV.

C) III e IV, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I e II, apenas.

10. Quanto a alguns aspectos formais e normativos do texto 3, analise as proposições a seguir:
I. O termo “ouça” está grafado com cedilha; assim grafamos, também, a palavra „respiração‟.
II. O termo “está” acentua-se por ser oxítono terminado em „a‟; por essa mesma razão acentua-se o termo „lá‟.
III. No trecho: “Vale a pena lembrar que a vida é curta demais.”, percebe-se que a expressão “a pena” não recebeu o
acento indicativo de crase, assim também a expressão „Escreva sua vida a mão‟.
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em
A) I.

B) II.

C) III.

D) I e III.

E) I e II.

MATEMÁTICA

x
2
2
11. Se x ≠ 0 e 3
 , então podemos afirmar que o valor de x é
x
1 5
3
A) 7

B) 12

C) 3

D) 4

E) 8
4
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12. Carlos tem uma certa quantidade de chocolates e resolve dividir uma parte com seus irmãos e primos. Carlos dá ½
de seus chocolates a seus irmãos e 1/4 a seus primos. Se ainda sobraram 4 chocolates, podemos afirmar que, antes da
divisão, o número de chocolates que Carlos tinha era um múltiplo de
A) 4

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

13. A caixa d’água da casa de João tem a capacidade de 200 garrafas de 4,5 dm3. Qual a capacidade, em litros, da caixa
d’água da casa?
A) 800
B) 500
C) 900

D) 1000
E) 1500

14. Um vendedor de carros usados compra um carro por R$ 22 500,00 e, para vender, ele aumenta o valor do carro em
20%. Passados 15 dias, um cliente afirma que compra o carro, se o vendedor diminuir o valor pedido em 10%. O
vendedor resolve aceitar a proposta do cliente e vende o carro.
É CORRETO afirmar que, na negociação, o vendedor obteve um lucro de
A) R$ 1500,00
B) R$ 1600,00
C) R$ 1700,00
D) R$ 1800,00
E) R$ 1900,00
15. Na prova de matemática de Pedro, uma das questões pedia para resolver a seguinte expressão:


1 
 2 5  
 1,2  0,5 x3,2   :   .
3 
 3 3  

Pedro foi o único aluno da turma que resolveu a questão CORRETAMENTE. Com certeza, a resposta dele foi

2
15
2
B)
3
1
C)
15
1
D)
3
2
E)
5
A)

16. Em uma determinada indústria metalúrgica, uma máquina produzia 500 parafusos por minuto. Um investimento
feito na indústria substituiu a máquina por outra mais moderna, 50% mais veloz. Em quantos minutos, a máquina
mais moderna produzirá a mesma quantidade de parafusos que a máquina substituída produziria em 2 horas?
A) 80
B) 30
C) 50

D) 40
E) 120

17. Um certo capital foi aplicado a juros simples, a uma taxa de 1,5 % e, no fim de 2 meses, rendeu de juros R$ 120,00.
É CORRETO afirmar que o capital empregado foi de
A) R$ 12000,00
B) R$ 8000,00
C) R$ 10000,00
D) R$ 6000,00
E) R$ 4000,00
5
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18. Um pai pretende dividir R$ 4500,00 em partes diretamente proporcionais às idades de seus filhos: Carlos que tem
12 anos, João que é 3 anos mais velho que Carlos e Pedro que é 3 anos mais velho que João.
É CORRETO afirmar que João receberá
A) R$ 1200,00
B) R$ 1500,00
C) R$ 1700,00

D) R$ 1800,00
E) R$ 1400,00

19. Um tanque tem duas torneiras. A primeira enche o tanque em 6 horas, e a segunda esvazia o tanque em 8 horas.
Estando o tanque vazio, e abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, em quantas horas, o tanque estará
completamente cheio?
A) 15
B) 30
C) 24

D) 38
E) 50

20. Luana tem um número de bolas de gude e as coloca em saquinhos. Se cada saquinho contém 6 ou 7 bolas, sobram 4
bolas. O menor número de bolas que Luana pode ter é
A) 46

B) 35

C) 49

D) 42

E) 52

ESTUDOS SOCIAIS

GEOGRAFIA
21. Sabe-se que a Geografia estuda a relação do ser humano com o Planeta Terra. Para se entender essa relação, é
importante se compreender o conceito de espaço natural e espaço geográfico.
Assinale a alternativa CORRETA sobre as características desses conceitos.
A) Os espaços naturais representam o conjunto de elementos da natureza das grandes cidades, originados pela atividade
humana.
B) Os espaços geográficos são resultantes das atividades humanas, transformando o meio natural.
C) Os espaços naturais podem ser exemplificados por atividades fabris em polos industriais.
D) Os espaços geográficos caracterizam-se por modos de vida das populações de grandes cidades. Como exemplo, temos os
diversos tipos de vegetação encontrados no Brasil.
E) Os espaços naturais são compostos por rios, pontes, florestas, parques, praias, rios, piscinas, dentre outros elementos.
22. Sobre a rosa dos ventos e sua utilização, analise as proposições a seguir:
I.

Os pontos cardeais são: leste, nordeste, norte e sul e podem ser determinados observando-se a direção do pôr do
sol.
II. Os pontos de orientação são: cardeais, colaterais e subcolaterais. Juntos, podem compor a figura conhecida como
rosa dos ventos.
III. O sol é uma importante fonte de informação para definirmos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.
IV. Quando anoitece, é impossível a utilização da rosa dos ventos, já que não se pode observar o sol. Por isso, as
antigas embarcações evitavam navegar ao final do dia.
Estão CORRETAS, apenas,
A) I e II.
B) I e III.
C) I, II e IV.

D) II e III.
E) III e IV.

23. Sobre as coordenadas geográficas, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A linha do Equador é um exemplo das linhas imaginárias da Terra, conhecidas como paralelos.
B) O meridiano de Greenwich divide a Terra em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul.
C) Para se medir a distância entre qualquer ponto da superfície da Terra, pode-se utilizar o cálculo entre as coordenadas.
D) As linhas imaginárias verticais são conhecidas como meridianos ou longitudes.
E) Com os dados de latitude e longitude, podemos localizar qualquer área da superfície da Terra.
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24. Com relação ao Planeta Terra, é CORRETO afirmar que
A) se localiza no sistema solar, entre os planetas Marte e Vênus.
B) possui um formato característico de esfera perfeita, denominado de geoide.
C) congrega zonas térmicas diferentes, com mais calor nos polos do que no Equador.
D) se destaca como o maior planeta do sistema solar.
E) possui satélites naturais, como a lua, dentre outros.
25. Sobre os movimentos da Terra, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O movimento da translação é responsável pelas estações do ano.
B) O movimento de rotação atua em torno de seu eixo imaginário.
C) Os equinócios ocorrem devido ao movimento de rotação, a cada quatro anos.
D) Quando o ano tem 29 dias no mês de fevereiro, denominamos de ano bissexto.
E) O solstício é o momento, em que a duração da noite e do dia apresenta mais diferença.
26. Analise as proposições a seguir sobre a Hidrografia do Brasil:
I.

É inegável a importância dos rios para a sociedade humana. Várias comunidades surgiram próximas aos cursos
fluviais, dando, posteriormente, origem a muitas cidades.
II. O Brasil possui grandes bacias hidrográficas. Sua utilização vai desde a agricultura até a captação para
abastecimento público das cidades.
III. Atualmente, muitas cidades vêm sofrendo com o comprometimento da disponibilidade de água em decorrência das
estiagens e poluição dos rios brasileiros.
IV. Importantes bacias estão presentes no Brasil, como exemplo a Amazônica, a do Paraná e a do São Francisco,
dentre outras.
Estão CORRETAS
A) I e III, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

27. Sabemos que o Extrativismo está presente no Brasil desde o período colonial. Sobre as diversas atividades
extrativistas, assinale a alternativa CORRETA.
A) A pesca representa a atividade extrativista de maior representatividade na economia do Brasil.
B) A primeira atividade extrativista do país foi a da cana-de-açúcar a partir do centro-oeste do Brasil.
C) O Brasil exporta diversos produtos do extrativismo mineral, como exemplo o minério de ferro.
D) O conhecido ciclo da borracha foi uma importante atividade extrativista do início do século XX, no Sul do Brasil.
E) No século XVIII, o ciclo do café na região Norte teve importante representação na Economia do Brasil.
28. Analise as proposições a seguir acerca da organização regional do Brasil:
I.
II.

A Amazônia apresenta baixa densidade demográfica.
O Centro-Sul apresenta a maior participação em termos da economia do Brasil, com alto índice de demografia e
industrialização.
III. O Nordeste apresenta maior densidade demográfica nas áreas litorâneas.
IV. Localizado no Nordeste, o Estado de Pernambuco apresenta uma extensão territorial maior, com maior, extensão
leste oeste que extensão norte sul.
Estão CORRETAS
A) I e III, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

29. Com relação aos climas do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) Por sua localização, predominam no Brasil climas quentes e úmidos.
B) O clima pode influenciar o cotidiano das pessoas, mas não atua em formas de relevo ou regimes de rios.
C) Dentre as massas de ar atuantes no Brasil, pode-se exemplificar a equatorial atlântica, a continental e a mediterrânea.
D) Climas semiáridos são caracterizados por apresentarem altas taxas de umidade.
E) O clima subtropical está presente no extremo sul do Brasil, próximo ao Equador.
7
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30. É CORRETO afirmar que a indústria do Brasil possui
A) níveis de industrialização e título de país desenvolvido.
B) seus maiores polos industriais nas regiões Norte e Nordeste.
C) indústria de transformação com pesca, destacando-se a sua porção Oeste.
D) indústrias de bens de produção, como mineradoras e siderúrgicas.
E) parque tecnológico homogêneo em todas as suas regiões.

HISTÓRIA
31. Em finais do século XV e início do XVI, os países Ibéricos voltaram suas atenções para uma extensa porção de
terras, que se situavam no Oceano Atlântico. A partir daí, engendraram esforços para povoar e manter o território
conquistado. Em relação ao Brasil colonial, assinale a alternativa CORRETA.
A) Embora o catolicismo fosse considerado a religião oficial da América Portuguesa, segundo a legislação de Portugal, a Igreja
Católica não possuiu um papel relevante no processo de colonização.
B) Na América Portuguesa, a relação entre padres e autoridades administrativas revelava a harmonia entre eles, não existindo
nenhum tipo de conflito.
C) Nomeado pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da Capitania. Esse modelo de Capitania Hereditária
reproduziu no Brasil as estruturas feudais da Europa.
D) Em decorrência da falta de interesse por parte da coroa lusitana, esta delegou a particulares a missão de investir na
colonização das terras da América.
E) O reconhecimento do monopólio do pau-brasil, a transferência de dez por cento dos lucros sobre os produtos retirados da
terra e um quinto dos lucros sobre os metais e pedras preciosas eram algumas das obrigações dos Capitães Donatários.
32. Considerado uma das maiores migrações forçadas de seres humanos do mundo, o tráfico atlântico da Era Moderna
transferiu do continente africano, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 11 milhões de africanos. Destes, cerca de 4
milhões vieram para o território do atual Brasil. O sistema escravista no Brasil foi imprescindível para o êxito da
colonização e posterior desenvolvimento da América Portuguesa e Império do Brasil, embora nem sempre, ou quase
nunca, os escravos aceitassem, de forma pacífica, as normas do sistema escravista.
Em relação às estratégias de resistência escrava no Brasil, é CORRETO afirmar que
A) apesar do controle exercido sobre os escravos, eles reagiam contra a escravidão de várias maneiras. Alguns escravos, por
exemplo, praticavam suicídio, enforcando-se ou envenenando-se.
B) além de fugas individuais, existiam, também, as fugas coletivas. Todos esses escravos, porém, buscavam o mesmo objetivo,
a formação ou integração a um quilombo.
C) as negociações estabelecidas entre senhores e escravos, também, faziam parte do cotidiano da escravidão, mas não podiam
ser consideradas uma forma de resistência.
D) inegavelmente os escravos eram a parte mais fraca nas relações de poder travada entre eles e seus senhores. Isso fazia com
que eles sempre buscassem, na violência, sua única forma de resistir ao cativeiro.
E) os quilombos formados pelos escravos reproduziam, de forma idêntica, as condições em que esses negros viviam na África.
33. Após serem derrotados e expulsos da Bahia, então sede administrativa da América Portuguesa, os membros da
Companhia das Índias Ocidentais prepararam um novo ataque, desta vez, ao coração econômico da colônia de
Portugal, a Capitania de Pernambuco. A Esquadra holandesa, muito maior e mais bem preparada que a
antecessora enviada para Bahia, chegou ao litoral pernambucano, em 14 de fevereiro de 1630.
Em relação ao Período Holandês no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) Ao contrário do que ocorreu na Bahia, o exército holandês conseguiu se estabelecer, com certa facilidade, no território
pernambucano, tendo dominado quase todo o litoral e todo o interior nos dois primeiros anos da invasão.
B) As tropas luso-brasileiras estabeleceram forte resistência contra o exército flamengo. A resistência vinha sendo eficaz, mas
a atuação do proprietário de terras, Domingos Fernandes Calabar, repassando informações para os holandeses, foi decisiva
para minar a resistência liderada por Matias de Albuquerque.
C) A tolerância religiosa foi outra característica marcante do domínio holandês no Brasil. Como os flamengos não
estabeleceram uma religião oficial nas terras conquistadas, toda e qualquer forma de religião estava liberada, beneficiando,
com isso, os escravos que, no período português, se viram tolhidos de professar as religiões originárias da África.
D) Maurício de Nassau administrou o Brasil Holandês entre 1937 e 1944, introduzindo diversas melhorias urbanas no Recife.
Seu prestígio como administrador foi tamanho que a Companhia das Índias Ocidentais aceitou, com muito custo, sua
solicitação de deixar a administração das terras brasileiras em 1644, para que pudesse desenvolver seu trabalho na África.
E) Logo após a saída de Maurício de Nassau, a coroa portuguesa conseguiu estabelecer um acordo de paz com a Holanda, uma
vez que desde 1640 Portugal não fazia mais parte da União Ibérica. Assim, ficou acordado que a Companhia das Índias
Ocidentais poderia administrar o território conquistado até 1654, quando, então, seria devolvido para o Império Lusitano.
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34. A América Portuguesa, entre finais do século XVII e primeiras décadas do XVIII, foi marcada por uma
instabilidade interna. Revoltas que colocavam, em cheque, o domínio colonial português, como a Conjuração
Mineira (1789), Conjuração Baiana (1798) e Insurreição Pernambucana (1817), prenunciavam a futura
independência.
Sobre essas revoltas, assinale a alternativa CORRETA.
A) A decisão do Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais, de anunciar uma nova cobrança imediata e forçada de
impostos atrasados (derrama), provocou tensão e revolta entre os proprietários de minas. Estes, por sua vez, planejaram um
movimento contra as autoridades portuguesas e a derrama.
B) A coroa portuguesa, sabendo que sua situação era bastante delicada, uma vez que seu governo se fragilizava a cada dia,
procurou não reprimir, de forma violenta, os revoltosos da Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Insurreição
Pernambucana. Com exceção de Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcado e esquartejado, nenhum outro dos
revoltosos foi penalizado, ganhando a liberdade poucos anos após suas prisões.
C) Uma característica comum às três revoltas foi que seus principais líderes eram pobres, brancos, mestiços e negros. Todavia,
no caso da Conjuração Baiana, alguns homens ricos e letrados também participaram do movimento até o seu fim.
D) A Insurreição Pernambucana se caracterizou por ser um movimento em que diversos grupos sociais estavam envolvidos,
possuindo os mesmos objetivos. Esta foi a primeira vez no Brasil em que as elites defenderam, abertamente, o fim da
escravidão.
E) As ideias socialistas que já circulavam na Europa, desde meados do século XVIII foram fundamentais para estimular os
revoltosos da Conjuração Mineira e Conjuração Baiana.
35. Além das revoltas internas ocorridas na América Portuguesa, em finais do século XVIII e início do XIX,
Conjuração Mineira (1789), Conjuração Baiana (1798) e Insurreição Pernambucana (1817), ocorreram, também, no
plano externo, uma série de acontecimentos, como a Revolução Industrial (1770), a Independência dos Estados
Unidos (1776), a Revolução Francesa (1789) e as Revoluções Liberais, que varreram a Europa nas duas primeiras
décadas do século XIX. Todos esses eventos culminaram por contribuir, uns de forma mais direta que outros, para
que, em 1822, o Brasil se tornasse um país independente.
Em relação ao processo de independência do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A) A Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1821, acabou fortalecendo o domínio português sobre sua colônia americana,
pois a volta de D. João VI para Portugal permitiu que a metrópole controlasse melhor a América Portuguesa. Isso afastou a
possibilidade de haver um rompimento entre metrópole e colônia.
B) A fuga da família real portuguesa e da sua corte para o Brasil, no contexto do Período Napoleônico, proporcionou aos
colonos brasileiros uma série de vantagens, que poderiam ser retiradas com a volta de D. João VI para Portugal.
C) As realizações, feitas na colônia durante a estada da família real no Brasil, tiveram como objetivo beneficiar a população
mais pobre. Essas medidas fizeram com que as camadas populares fossem terminantemente contra a Independência.
D) A elevação do Brasil, em dezembro de 1815, à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves foi uma estratégia da coroa
lusitana para conseguir apoio das elites brasileiras. Esse apoio ficou evidente quando estas se posicionaram contra a
independência do Brasil.
E) Os grandes comerciantes e proprietários de terras do Brasil apoiaram as intenções dos deputados das Cortes de Lisboa, no
sentido de diminuir a autonomia do governo brasileiro e da necessidade de o príncipe regente regressar do Brasil para
Portugal.
36. Com a independência consubstanciada em 1822, iniciava-se uma nova fase na história do Brasil, que duraria até
1889. Conhecida como Brasil Império, essa fase da história do Brasil pode ser dividida em três grandes partes: o
Primeiro Reinado (1822-1831); o Período Regencial (1831-1840) e o Segundo Reinado (1840-1889).
Em relação ao Primeiro Reinado, assinale a alternativa CORRETA.
A) O Primeiro Reinado foi marcado por uma série de conflitos no plano interno e externo. Internamente, D. Pedro I precisou
conter a revolta de algumas províncias da atual região Nordeste, que ficou conhecida como Confederação do Equador.
Externamente, o Imperador brasileiro se viu imerso em dois grandes conflitos: A Guerra Cisplatina e a Guerra do Paraguai.
B) Em 1823, menos de um ano após a independência, Dom Pedro I já convocava a Assembleia Constituinte para a elaboração
da Constituição do Império. Representantes das diversas capitanias elaboraram um texto favorável à centralização do poder
nas mãos do Imperador, criando, inclusive, o Poder Moderador.
C) Durante o Primeiro Reinado, o agrupamento político, conhecido informalmente como partido português, foi bastante
influente. Contando com o apoio de militares e grandes comerciantes lusitanos, apoiavam a política descentralizadora de
Dom Pedro I e aguardavam uma oportunidade para restabelecer o controle português na sua antiga colônia.
D) A Constituição do Império de 1824 incluía na vida política a grande maioria dos homens, pois o direito de votar e ser
votado dependia da renda. Mulheres, escravos e indígenas foram totalmente excluídos, não podendo participar das eleições.
E) Pela Constituição outorgada de 1824, ficava instituído o catolicismo como religião oficial do Império do Brasil; o Império
passaria a ser integrado por províncias; a escravidão permaneceria legal; o voto seria censitário.
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37. A morte de D. João VI era a grande oportunidade esperada pelo partido português. Pedro I assumindo o trono
português automaticamente iria restabelecer o controle de Portugal nas terras do Brasil. Entretanto, sob forte
pressão das elites brasileiras em abril de 1831, o imperador abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de
Alcântara. Como este à época contava com apenas cinco anos, a Constituição Imperial estabelecia que fosse criada
uma regência, até que o herdeiro do trono completasse a maior idade. Em relação ao período Regencial no Brasil,
assinale a alternativa CORRETA.
A) Como a escolha dos regentes cabia a deputados e senadores, o poder legislativo, de uma maneira geral, passou a exercer
mais poder que no Primeiro Reinado. Essa situação, contudo, não eliminou os conflitos internos que estouravam no Brasil,
desde os finais do século XVIII.
B) O Período Regencial (1831-1840) foi marcado por uma forte unidade das diversas correntes políticas da época. O medo de
desintegração do território fez com que restauradores, liberais exaltados e liberais moderados se harmonizassem na
condução da regência.
C) Entre as primeiras medidas tomadas pelos membros da Regência Provisória, tem-se a deportação dos presos políticos, a
criação do Poder Moderador e o estabelecimento de uma plataforma política conservadora.
D) A possibilidade do golpe da maior idade, que retiraria os conservadores do governo e entregaria este para o príncipe Pedro
de Alcântara, fez explodir uma série de movimentos no Brasil que visavam à defesa dos conservadores no poder. Como
exemplos, temos a Cabanagem no Grão-Pará, a Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada no Maranhão.
E) Em 1835 os senhores de escravos da Bahia viveram momentos de grande pânico. Estourava, nesse ano, em Salvador, um
movimento liderado por escravos africanos, chamados Malês. Influenciados pela tomada do poder por parte dos escravos
no Haiti, os cativos baianos assumiram o controle do governo soteronapolitano. Só após a concessão da anistia de todos os
revoltosos e da alforria dos principais líderes é que o movimento chegou ao fim.
38. Em 1840, o então príncipe regente Pedro de Alcântara foi proclamado Imperador, tornando-se Dom Pedro II. Com
isso, chegava-se ao fim um período de aproximadamente nove anos, nos quais os regentes estiveram à frente do
governo. Um dos primeiros atos de Pedro II foi o restabelecimento do Poder Moderador, de uso exclusivo seu,
dando indícios de que seu governo também se basearia na centralização do poder.
Assinale a alternativa que indica uma das características do Segundo Reinado.
A) Uma relativa paz interna, se comparada ao Primeiro Reinado e Período Regencial, no que diz respeito às revoltas. Com
exceção da Praieira, os outros movimentos que aconteceram não chegaram a questionar o poder central.
B) A segunda metade do século XIX foi marcada pela continuidade das questões sociais e econômicas no Brasil. No que tange
a economia, por exemplo, o Império brasileiro continuou tendo o Açúcar como seu principal produto de exportação, só
deixando de o ser no início do século XX, quando o café se torna mais importante.
C) Muito atrasado em relação aos países europeus, o Brasil só passou a discutir o fim do tráfico de escravos e a abolição da
escravatura porque foi obrigado pela Inglaterra a fazê-lo sob pena de perder sua soberania.
D) O movimento republicano não possuiu praticamente força alguma ao logo do Segundo Reinado. A proclamação da
República só foi efetivada graças ao comando dos militares que, adeptos ao positivismo, garantiram a mudança do Regime.
E) Com o fim do tráfico atlântico de escravos para o Brasil em 1850, o governo se viu obrigado a incentivar a vinda de
imigrantes europeus. Era necessária a reposição da mão de obra, pois a economia agroexportadora precisava de muitos
braços. A escolha dos trabalhadores europeus foi criticada, pois, na época, eram considerados menos aptos ao trabalho, se
comparados aos africanos.
39. O ano de 1889 marcou o fim do período do Brasil Império (1822-1889). A transição do regime monárquico para o
republicano, porém, não alterou as condições de vida da maior parte das camadas populares nem o caráter
agroexportador da economia, bem como deixou de promover uma significativa inclusão da população na vida
política.
Sobre as primeiras décadas republicanas, assinale a alternativa CORRETA.
A) Entre outras medidas pelo governo republicano destaca-se a instituição do federalismo, transformando as antigas províncias
em estados-membros da República Federativa. Essa atitude denotava o caráter descentralizador que seria adotado nos
primeiros anos do Brasil República.
B) Mesmo proporcionando algumas mudanças em relação ao antigo regime, as continuidades foram muito maiores. Uma delas
foi a permanência da união entre Estado-Igreja e a permanência do catolicismo como religião oficial do Brasil.
C) No plano econômico, o governo provisório, que tinha Rui Barbosa como Ministro da Fazenda, desenvolveu a política
financeira conhecida como encilhamento. Esta tinha por objetivo estimular o crescimento econômico, principalmente do
setor industrial.
D) Ao contrário do que todos pensavam, a primeira Constituição Republicana foi outorgada pelo Marechal Deodoro da
Fonseca e garantia para o chefe do executivo o Poder Moderador, antes exclusivo do Imperador.
E) Em relação à Constituição do Império de 1824, que restringia a participação da maioria da sociedade nas eleições, a
Constituição Republicana de 1891 garantia o voto universal para todo o tecido social.
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40. Getúlio Dornelas Vargas foi o político brasileiro, que ocupou, por mais tempo, o cargo de presidente na história.
Chegou à primeira vez, em 1930, depois de uma tumultuada eleição e cancelamento dos seus resultados,
permanecendo por 15 anos, quando fatores externos e internos o impediram de continuar. Todavia, retornou ainda
ao cargo em 1950, por voto direto, deixando a presidência, sem completar seu mandato, uma vez que se suicidou.
Sobre a economia brasileira durante o segundo governo Vargas, assinale a alternativa CORRETA.
A) Vargas, logo em seu primeiro ano de governo, adotou uma política econômica, baseada no neoliberalismo e estabeleceu um
programa para a valorização da moeda brasileira.
B) Com a finalidade de resolver a situação econômica herdada do governo anterior e pensando em desenvolver uma política
econômica liberal, Getúlio Vargas facilitou as importações, o que permitiu a entrada de produtos estadunidenses no Brasil.
C) A política econômica dos primeiros anos do governo Vargas gerou dependência econômica do capital estrangeiro, além de
aumentar a inflação e o desemprego.
D) Para resolver a situação econômica deixada após os quinze primeiros anos de seu governo (1930-1945) e o Governo de
Dutra, Vargas investiu na valorização do produto nacional, formulando uma política de investimento nas indústrias de base.
E) O principal debate sobre o desenvolvimento econômico do governo Dutra girava em torno da extração do petróleo no
Brasil. Para o governo, essa matéria-prima deveria ser explorada por uma empresa estatal que monopolizaria sua produção.
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ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de
múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Língua Portuguesa,
10 questões de Matemática e 20 questões de Estudos Sociais (Geografia e História).



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do
Prédio e o Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade,
a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um CartãoResposta (Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões,
coincide com o seu Número de Inscrição.



As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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