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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                             Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                             Órgão Expedidor                 UF                                                Nº de Inscrição          

                             

 

 

EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO  
 

 

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. 

 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 objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o nível de escolaridade impressos 

estão de acordo com sua opção. 

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

ou preta.  

 Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-

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

 Você só poderá retirar-se da sala 3 (três) horas após o início da Prova. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o recinto 

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

 

 

 

BOA SORTE ! 
 



ENSINO MÉDIO 
 

 

2 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

 

 

Texto 01 para a questão 01. 

 

 
Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=imagens+com+textos+de+augusto+cury&tbm=isch& 

 

01. Após a leitura do texto 01, conclui-se que  

 

A) a vida é rotineira e sem brilho. 

B) o indivíduo precisa errar sempre para ser feliz. 

C) é preciso priorizar metas para os sonhos se realizarem. 

D) a omissão é mais benéfica que a ação. 

E) os alicerces da vida geram infelicidades. 

 

 

Texto 02 para a questão 02. 

 

 
Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?ei=Qj2lXJKsPJiw5OUPz8CWuA4&q=imagens+com+erros+de+separa%C3%A7%C3%A3o+sil%C3%A

1bica+garfield&oq 

 

02. Sobre a tirinha acima, é CORRETO afirmar que  

 

A) no 1º quadrinho, existe um erro de acentuação. 

B) no 2º quadrinho, inexiste erro gramatical. 

C) no 3 º quadrinho, há erro de regência.  

D) tanto no 1º quanto no 2º quadrinho, há erro de ortografia. 

E) no 2º quadrinho, existe um erro em relação à crase. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifoNK2rJ3hAhWUHbkGHYpyCOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.frasesdobem.com.br/augusto-cury&psig=AOvVaw18ENzdqBIldKQToONhDU-F&ust=1553605170842297
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtuY7qsp3hAhXIqlkKHY_HCg0QjRx6BAgBEAU&url=https://babaludecebola.wordpress.com/2010/12/20/tirinha-de-segunda-14/&psig=AOvVaw0PdJWkEFg3trKKTrCdFtFI&ust=1553606843345625
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Texto 03 para as questões de 03 a 05. 

 

 

 

A família é uma árvore de amor 

 

Existem no mundo diferentes famílias. Família grande, família pequena. Família com pai, mãe e filhos, família com casal 

e um cachorro, família com pai e filhos, família com mãe e filhos, família com dois pais ou duas mães, família em que os 

avós são os pais, família de sangue e família de coração. 

 

A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte e que cultivamos e cuidamos constantemente, para que 

brotem belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é a família senão 

vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum, que precisa ser forte para suportar as 

intempéries da vida. 

 

A família é feita de laços para durar. Não importa se é família de sangue ou de coração. O importante é que nela exista 

amor. As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas, que se apoiam incondicionalmente, que querem o bem do 

outro, que se sacrificam reciprocamente sem pedir nada em troca, que celebram as conquistas e alegrias da vida juntas e 

que oferecem os ombros como suporte para a dor e para o choro. 

 

Há famílias que são planejadas, plantadas desde a primeira semente. Há famílias que brotam por acaso, em um solo pouco 

fértil. Mas as famílias realmente felizes são aquelas que nutrem a vida de amor! 

 
Disponível em: https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-familia 

  

03. De acordo com o texto, 

 

A) toda família é feliz, porque nelas reina o amor. 

B) existem famílias desprovidas de qualquer problema. 

C) é preciso sempre se planejar uma família para nela haver felicidade. 

D) o sentimento de amor é essencial para gerar felicidade a toda família. 

E) os laços que unem as famílias são sempre duradouros. 

 

04. Observe o trecho abaixo: 

 

“As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas, que se apoiam incondicionalmente, que querem o bem do outro, 

que se sacrificam reciprocamente sem pedir nada em troca, que celebram as conquistas e alegrias da vida juntas e que 

oferecem os ombros como suporte para a dor e para o choro.” 

 

Se os termos sublinhados estivessem no singular, qual alternativa aponta a construção CORRETA? 

 

A) A família de verdade são formada por pessoa unida. 

B) Que se apoia incondicionalmente, que querem o bem do outro. 

C) Que se sacrifica reciprocamente sem pedirem nada em troca. 

D) Que celebra as conquistas e alegrias da vida juntos. 

E) Que oferece os ombros como suporte à dor e ao choro. 

 

05. Sobre o trecho abaixo: 

 

“Há famílias que são planejadas, plantadas desde a primeira semana.” 

 

estaria também CORRETO(A) 

 

A) se a vírgula fosse permutada por um ponto. 

B) substituir a forma verbal há por existe. 

C) se a vírgula fosse permutada pelo conectivo “e”. 

D) a frase: Há famílias que são planejadas, plantadas após à primeira semana. 

E) se a vírgula fosse permutada pelo conectivo “mas”. 

 

 

 

https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-familia
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TEXTO 04 para as questões de 06 a 09. 

 

AQUELES 20 MINUTOS QUE SALVAM O DIA 
 

Sabe aquele cochilinho, a famosa siesta? De acordo com a neuro Fiona Kerr, da Universidade de Adelaide na 

Austrália, o cérebro humano foi projetado para dormir duas vezes ao dia. O ideal é tirar um cochilo de 15 a 20 minutos 

após o horário do almoço. Para Kerr, a soneca é necessária para diminuir o estresse, melhorar a concentração, memória, 

disposição e as reações corporais, sendo benéfica para potencializar as atividades neurais e físicas. 
 

Jornal do Commercio. Caderno Social. Página 3. 25 de março de 2019. 

 

06. Após a leitura do texto, conclui-se que o(a) 

 

A) indivíduo precisa dormir o mínimo de 20 minutos ao dia. 

B) soneca é um grande remédio para os adolescentes. 

C) cochilo pode acontecer a qualquer hora do dia. 

D) soneca favorece a redução do estresse. 

E) cochilo cura doenças em fase terminal. 

 

07. Observe os dois termos sublinhados dos trechos abaixo: 

 

I. “(...) o cérebro humano foi projetado para dormir duas vezes ao dia.” 

II. “ (...) sendo benéfica para potencializar as atividades neurais e físicas.” 

 

Ambos apresentam a mesma justificativa em relação à acentuação. 

Em qual alternativa abaixo, a palavra sublinhada segue a mesma regra de acentuação dos termos destacados acima? 

 

A) Dormir bem é essencial não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas, para manter-se saudável, melhorar a qualidade 

de vida e até aumentar a longevidade. 

B) Crianças que dormem mal têm mais chances de ter problemas no seu desenvolvimento físico. 

C) Atualmente, está disponível a opção pelo uso do DAR (dispositivo antirronco), que é um aparelho odontológico usado 

apenas para dormir. 

D) Você é capaz de imaginar como a pessoa levanta no dia seguinte? 

E) Antes de tudo, durma em um local confortável, fresco, escuro e silencioso. 

 

08. Observe o trecho abaixo: 

 

“Para Kerr, a soneca é necessária para diminuir o estresse, melhorar a concentração, memória, disposição e as reações 

corporais, sendo benéfica para potencializar as atividades neurais e físicas.” 

 

Realizando algumas mudanças na construção de alguns trechos, estaria CORRETO dizer que a soneca  

 

A) é necessária do estresse, melhora da concentração e memória. 

B) é benéfica das atividades neurais e físicas. 

C) potencializa às atividades neurais e físicas. 

D) diminui no estresse e melhora para a concentração. 

E) é necessária à diminuição do estresse. 

 

09. Sobre morfossintaxe, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. “Sabe aquele cochilinho, a famosa siesta?”- os termos sublinhados explicam o anterior. A isso dá-se o nome de 

vocativo. 

II. “Para Kerr, a soneca é necessária para diminuir o estresse...” – o termo que introduz o trecho em destaque encerra 

ideia de temporalidade. 

III. “ (...) sendo benéfica para potencializar as atividades neurais e físicas” – a preposição existente nesse trecho 

encerra ideia de finalidade. 

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e II. D) II e III. 

B) III. E) I e III. 

C) II. 
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10. Sobre Figuras e Vícios de Linguagem, numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª. 

 

1 Metáfora ( ) Não conseguia ver com os próprios olhos os  defeitos da filha. 

2 Pleonasmo ( ) Completara 15 primaveras no mês passado. 

3 Catacrese ( ) Maria, vê se você consegue limpar melhor o pé da mesa! 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) 2 – 1 – 3  

B) 1 – 2 – 3  

C) 3 – 2 – 1  

D) 1 – 3 – 2  

E) 2 – 3 – 1 

 

 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

 

 

11. Dados os números  ,  é CORRETO afirmar que 

 

A) b < a < c  

B) a < b < c  

C) a < c < b  

D) c <  b < a  

E) b < c < a 

 

 

12. O resultado da expressão matemática           é igual a 

 

A) 100  

B) 81  

C) 64  

D) 49  

E) 36 

 

13. Dadas as afirmativas sobre operações com dois conjuntos quaisquer, A e B, 

 

I.   

II.   

III.   

IV.   

 

Pode-se afirmar que o número de afirmações CORRETAS é igual a 

 

A) 0.  

B) 1.  

C) 2.  

D) 3.  

E) 4. 

 

14. Um aluno recebeu as notas de: matemática - 1,2; geografia - 3,8; ciências - 1,6; história - 5,4, mas não soube a nota 

de português. No entanto, havia sido informado de que a média aritmética de notas dessas 5 disciplinas tinha sido 4. 

Então, sua nota em português é igual a 

 

A) 8,0.  

B) 7,5.  

C) 6,0.  

D) 5,5.  

E) 5,0. 
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15. Dado o gráfico abaixo: 

 

 
 

NÃO é correto afirmar que 

 

A) é um gráfico de uma função linear. 

B) é um gráfico dado pela função . 

C) os pontos (2; 0) e (0; – 5) pertencem ao gráfico. 

D) é um gráfico crescente a partir de x  2. 

E) se f(x) = 0, então x = 2. 

 

16. Dada a função , é CORRETO afirmar que 

 

A) a soma das raízes dessa função é igual a (– 8).  

B) o produto das raízes dessa função é (– 15).  

C) o vértice dessa função é dado por (4; –1). 

D) essa função tem um ponto de máximo. 

E) o eixo de simetria passa no ponto y = – 1. 

 

17. Sr. José possui um terreno retangular, e um dos lados localiza-se à margem de um rio. Querendo limitar sua área, 

ele comprou 1 km de fio de arame farpado. Pode-se dizer que as medidas desse retângulo, para que a área seja a 

maior possível, são: 

 

A) 300 m; 400 m; 300 m.  

B) 250 m; 500 m; 250 m.  

C) 400 m; 200 m; 400 m. 

D) 150 m; 700 m; 150 m. 

E) 200 m; 600 m; 200 m. 

 

18. Dona Maria é uma artesã de primeira linha. Sua especialização é fazer imagens de São Francisco de Assis. Ela 

fabrica imagens de 25 cm e de meio metro de altura, sendo todas as imagens totalmente semelhantes. Dona Maria 

vende a imagem de 25 cm por R$ 50,00. Nesses condições, para não perder todos os seus investimentos e lucros, a 

imagem de meio metro deve ser vendida por 

 

A) R$ 100,00.  

B) R$ 200,00.  

C) R$ 250,00.  

D) R$ 300,00.  

E) R$ 400,00. 
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19. Um reservatório de gás tem a forma cilíndrica, conforme figura a seguir: 

 

 

 
 

 

Nessas condições, o gás ocupado nesse reservatório é em unidades de π cm
3
 igual a 

 

A) 1732  

B) 1730  

C) 1728  

D) 1725  

E) 1722 

 

20. Antônio tem um débito de R$ 928,52 aplicado com juros (compostos) de 10% ao mês, durante 3 meses. Nessas 

condições, Antônio vai pagar, de juros, um valor de (considere no resultado final do produto apenas duas casas 

decimais) 

 

A) 278,56  

B) 300,78  

C) 307,34  

D) 310,20  

E) 312,80 

 

 

EESSTTUUDDOOSS  SSOOCCIIAAIISS  

 

 

HISTÓRIA 

 

21. “No seu conjunto, tal movimento de ocupação de terras ditas “virgens” ou innabitadas, erroneamente, levado a 

efeito por sergipanos, alagoanos e paulistas, não se enquadra na versão idealizada que canta a marcha heróica de 

bravos indômitos bandeirantes investindo sobre os sertões, como paladinos da construção territorial do país. E, 

menos ainda, confirma a versão que vê no índio o recurso de mão-de-obra voluntária e “culturalmente” adequada 

ao trabalho.” (Pecuária, Alimentos e Sistemas Agrários no Brasil (Séculos XVII E XVIII) LINHARES, Maria 

Yedda Leite Linhares, 2000.) 

 

Em relação à ocupação do Brasil Colonial, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) As fazendas de gado se caracterizavam pela natureza livre do trabalho nelas realizado por negros alforriados e índios. 

B) A escravidão não teve curso na liberdade que seria o apanágio do trabalho de vaqueiros e peões, sendo esta uma das razões 

dos poucos escravos encontrados nos sertões.  

C) Os índios, inadaptados ao trabalho sedentário da agricultura da cana-de-açúcar, teriam aceitado facilmente viver no 

latifúndio da pecuária. 

D) A ocupação dos sertões sanfranciscano e pernambucano, possibilitando a formação de vastos e sucessivos latifúndios, se 

deveu exclusivamente à monocultura do algodão. 

E) A ocupação das vastas áreas identificadas como sertões se deu com o extermínio das populações indígenas, com dimensões 

de genocídio, na medida em que avançavam as fazendas de gado. 
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22. “Há uma tradição na historiografia brasileira que enfatiza o caráter monocultor da colônia como um destino ou 

uma imposição da classe dominante metropolitana, desde o início da colonização. A partir daí, tem-se omitido o 

estudo sistemático da agricultura de alimentos, atribuindo-lhe papel extremamente limitado no conjunto de uma 

economia que seria dominantemente voltada para a lavoura comercial de exportação, ou seja, o “produto-rei” 

colonial, a cana-de-açúcar.” (Pecuária, Alimentos e Sistemas Agrários no Brasil (Séculos XVII e XVIII) 

LINHARES, Maria Yedda Leite Linhares, 2000.) 

 

Em relação à exploração do Brasil-Colônia, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Desde os primeiros anos de colonização, a lavoura de alimentos, como as de feijão, arroz e hortaliças, foi socialmente 

favorecida, possibilitando ganhos extras aos grandes monocultores do açúcar. 

II. A agricultura de subsistência na América portuguesa permitiu, dentre outras coisas, a ocupação da terra, desbravando-

a e povoando-a; a produção de excedentes permitiu atender, progressivamente, às necessidades dos núcleos urbanos 

em expansão, além de suprir as frotas que se dirigiam ao sul e à África. 

III. A mandioca, tradicional cultivo das primeiras populações indígenas da bacia amazônica; o milho pré-colombiano, que 

correspondia às regiões em contato com as vertentes pré-andinas, e, finalmente, a batata-doce, cujo grande núcleo de 

dispersão parece ter sido a região do Brasil central, são da agricultura indígena pré-colombiana, incorporada aos 

hábitos alimentares dos novos habitantes europeus e africanos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. D) I, II e III. 

B) I e III, apenas. E) I, apenas. 

C) II e III, apenas 

 

23. A partir de fins do século XVII, o sistema escravista brasileiro passou a escorar-se em uma estreita articulação entre 

tráfico, transatlântico de escravos bastante volumoso e número constante de alforrias. Nessa equação, era possível 

aumentar a intensidade do tráfico com a introdução de grandes quantidades de africanos escravizados, sem colocar 

em risco a ordem social escravista. (A dinâmica da escravidão no Brasil Resistência, tráfico negreiro e alforrias, 

séculos XVII a XIX. MARQUESE, Rafael de Bivar.). Pode-se afirmar que o Sistema Escravista no processo 

mercantilista 

 

I. teve como ideia norteadora o antigo sistema de escravidão empregado na Grécia Antiga e no Império Romano. 

II. só teve sucesso devido ao caráter monocultor das colônias europeias na América e à pequena quantidade de nativos 

nessa região. 

III. foi uma importante fonte de renda para todos os personagens envolvidos no tráfico de escravos. Assim, africanos, 

europeus e brasileiros tinham interesse na manutenção deste. 

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III. 

 

24. “... a razão da moderna nomenclatura para esses 19 anos de democracia no Brasil (1946-1964) - República Liberal - 

baseia-se no fato de todos os importantes representantes do cenário político do país terem ocupado o poder, ainda 

que em breves períodos. Costumava-se rotular tal momento democrático como de predominantemente populista, 

pelas marcantes administrações de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart, símbolos emblemáticos 

dessa corrente.” Disponível em: (https://www.infoescola.com/historia/republica-liberal-no-brasil/). Assinale a 

alternativa CORRETA sobre a gestão desses presidentes. 

 

A) Juscelino Kubitschek criou a campanha designada “O Petróleo é Nosso”, visando conquistar os gigantescos poços 

existentes na Venezuela. 

B) Sobre forte pressão dos partidos da esquerda, o então presidente Getúlio Vargas perdeu parte importante das atribuições do 

seu cargo, virando o Brasil desse período uma nação parlamentarista. 

C) As elites brasileiras, inconformadas com as políticas sociais defendidas pelo presidente João Goulart, as chamadas 

Reformas de Base, alinharam-se aos militares e deram um golpe, depondo Goulart e inaugurando o período ditatorial no 

Brasil. 

D) Com o fim da Alemanha nazista, o governo Vargas perdeu apoio, ficando praticamente insustentável a permanência deste 

na Presidência. Foi então que, a partir de um conluio com o Partido Comunista Brasileiro, Vargas fechou o Congresso e 

outorgou nova constituição. 

E) Vargas, como um neoliberal convicto, sob o slogan “O Petróleo é Nosso”, pretendia desnacionalizar a Petrobras. 

Kubitschek, membro do Partido Comunista Brasileiro, criou o slogan “cinquenta anos em cinco”, como meta para estatizar 

todas as empresas privadas no Brasil. 

https://www.infoescola.com/historia/republica-liberal-no-brasil/
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25. A charge a seguir faz uma crítica ao seguinte período da história do Brasil: 
 

  
 

A) Ditadura Civil-Militar (1964-1985). D) Brasil Império (1822-1889). 

B) República da Espada (1889-1894). E) Nova República (1988-2019). 

C) Estado Novo (1937-1945). 

 

26. Segundo o Dicionário Aurélio, Sedentarismo é a “qualidade do que é sedentário ou ainda conjunto de hábitos 

sedentários”. Sendo sedentário, ainda segundo este, “1 - Que ou quem está quase sempre sentado; 2 - Que ou quem 

sai pouco, fica geralmente em casa ou é inativo; 3 - Que ou quem tem habitação fixa. 
 

Com base nessas definições sobre as inovações que permitiram o processo de sedentarização dos primeiros seres 

humanos, analise os itens abaixo: 
 

I. Surgimento das cidades 

II. Revolução Agrícola 

III. Domesticação do fogo 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 
 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III. 

 

27. “Para os egípcios, a concepção do tempo era baseada em um termo, eternidade, que possuía duas formas de grafia, 

“neheh” e “djet”, o que denota, claramente, uma diferença em seu significado. Tais designações de eternidade foram 

associadas, sob o ponto de vista mítico, a duas divindades: Ra e Osíris. Ambos os deuses sintetizavam uma 

dualidade, uma complementaridade e algo que era infinito. A primeira forma, neheh, estava associada à Ra, e a 

segunda, djed, estava relacionada à Osíris.”  
Disponível em: (http://www.neauerj.com/Nearco/arquivos/numero13/16.pdf). 

 

Em relação à religião no Egito Antigo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os principais deuses egípcios estavam relacionados a um sistema hierárquico definidos pela condição de gênero. 

B) Foi um dos poucos locais do mundo antigo que não passou por uma experiência monoteísta. 

C) A mumificação do corpo, prática muito comum em toda a sociedade egípcia, estava ligada à possibilidade da ressureição do 

corpo. 

D) A noção que fortalecia o mito da realeza divina era justamente o fato de Hórus ter herdado o trono do Egito, que lhe é 

transmitido por um acordo no tribunal presidido por Geb. 

E) A sucessão régia não estava fundamentada na própria sociedade egípcia, pois o faraó não possuía realeza divina. 
 

28. Sobre o período feudal, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Apesar da rígida divisão social, existia mobilidade entre os estamentos. 

II. Longe de ser a “Idade das Trevas” como propagado, esse período está marcado por diversas contribuições, como a 

criação das primeiras universidades. 

III. Poucas vezes na história, a igreja católica pôde exercer tanto poder como durante a Idade Média. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 

http://www.neauerj.com/Nearco/arquivos/numero13/16.pdf
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29. Sobre as características da Primeira Revolução Industrial, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Aconteceu de forma simultânea na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Japão, sendo um evento de proporção mundial. 

B) Até meados do século XIX, na Inglaterra, a produção de bens industriais era exclusivamente manufatureira, ou seja, uma 

indústria cuja produção era predominantemente manual. 

C) Ao contrário do que ocorreu na II Revolução Industrial, os trabalhadores das fábricas inglesas possuíam condições de 

trabalho salubre, além de salários relativamente altos. 

D) O desenvolvimento do dínamo e do motor à combustão foi um importante passo para o desenvolvimento da indústria têxtil. 

E) As fábricas empregavam homens, mulheres e crianças. Elas permitiam que crianças trabalhassem e produzissem tanto 

quanto um adulto, porém recebendo um salário muito menor. 

 

30. “No início do século XX, havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na 

disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesses entre as nações. Ao 

mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se 

protegerem, ou atacarem, no futuro próximo. Esta corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os 

países, onde um tentava se armar mais do que o outro.” Foram causas da I Guerra Mundial: 

 

A) Corrida Armamentista, Nacionalismo Exacerbado, Imperialismo. 

B) Regimes Totalitaristas, Pangermanismo, Imperialismo. 

C) Revolução Russa, Pan-eslavismo, Corrida Armamentista. 

D) Corrida Espacial, Nacionalismo exacerbado, Revolução Chinesa. 

E) Neocolonialismo, Corrida Espacial, Totalitarismo. 

 

GEOGRAFIA 
 

31. Sobre as coordenadas geográficas, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os paralelos e meridianos permitem localizar algum ponto na superfície terrestre. 

B) Os meridianos também são conhecidos como latitudes e variam até cem graus. 

C) O astrolábio foi o primeiro aparelho a indicar localização digital precisa do espaço. 

D) O Trópico de Capricórnio localiza-se ao Norte do Equador. 

E) Altas latitudes indicam a localização das regiões tropicais. 

 

32. Analise as proposições sobre representações do espaço geográfico: 

 

I. As maquetes são modelos em miniatura de parte da superfície terrestre.  

II. Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) são métodos anacrônicos de localização geográfica. 

III. A aerofotogrametria registra imagens aéreas e pode ser utilizada para a produção de mapas. 

IV. A hipsometria permite quantificar as cotas altimétricas das regiões. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 

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

C) II e IV, apenas.  

 

33. Sobre os climas da Terra, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Climas tropicais possuem médias térmicas baixas e precipitação de neve em todas as estações. 

B) Climas equatoriais apresentam médias térmicas quentes e ocorrem em regiões próximas ao Equador.  

C) Climas desérticos são marcados por escassez de chuvas e grande amplitude térmica. 

D) Climas temperados possuem estações bem definidas e são característicos de regiões localizadas em médias latitudes.  

E) Climas frios de montanhas ocorrem em regiões com altitude elevada e baixas médias térmicas. 

 

34. Analise as proposições sobre as Cidades e a produção do Espaço: 

 

I. As atividades econômicas produzem espaços diferentes, como as do setor secundário, que produzem paisagens com 

fábricas e polos industriais. 

II. O comércio e os serviços em geral também são responsáveis pelo processo de uso e ocupação dos diversos 

territórios nas cidades.  

III. Algumas cidades possuem infraestrutura voltada para atividades turísticas com espaços públicos de lazer, hotéis e 

pousadas. 

http://www.historialivre.com/medieval/salacomercio.htm
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IV. A configuração das cidades também é influenciada pelo fluxo de pessoas, mercadorias e investimentos.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, apenas.  B) I e II, apenas. C) II e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

35. Sobre a população do espaço brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A região Norte apresenta a maior taxa de população urbana do Brasil. 

B) A região Nordeste apresentou seus primeiros núcleos urbanos no litoral. 

C) A região Sudeste foi a terceira mais populosa do país no século XX. 

D) A região Centro-Oeste foi marcada pela maior imigração europeia do Brasil.  

E) A região Sul teve sua ocupação com projetos de colonização a partir do século XIV. 

 

36. Analise as proposições sobre a América Latina e América Anglo Saxônica: 
 

I. A América Anglo Saxônica é formada pelos Estados Unidos e Canadá. 

II. A América Latina contempla países desde o México até a América do Sul.  

III. Países da América Anglo Saxônica são considerados subdesenvolvidos. 

IV. A colonização por exploração foi baseada no trabalho livre e assalariado. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas.  B) I e II, apenas. C) II e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

37. Sobre a região Platina, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Banhados pela bacia platina, o Brasil e a Bolívia pertencem à América Platina. 

B) A Bacia do Prata, ou Platina, contempla a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 

C) A América Platina corresponde ao grupo de três países localizados na América do Sul.  

D) A cidade de Assunção possui um comércio fluvial, que permite exportar diversos produtos. 

E) A Argentina é um exemplo de país industrializado da região Platina. 

 

38. Sobre o Japão, é CORRETO afirmar que apresenta 

 

A) crescimento em sua taxa de natalidade desde o século XX. 

B) média de expectativa de vida semelhante à África do Sul. 

C) predominantemente relevo com extensas planícies sedimentares. 

D) denominação de país arquipélago em decorrência de numerosos tsunamis. 

E) inegavelmente uma economia, que está entre as maiores do Planeta. 

 

39. Sobre rede e hierarquia urbana, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Regiões metropolitanas são cidades de mesmo porte, formadas por um município central e municípios independentes.  

B) A relação de atração e influência de cidades pode mensurar o nível de rede urbana a partir de uma hierarquia de 

classificação. 

C) A cornubação é o resultado da retração da mancha urbana entre cidades de pequeno porte. 

D) Municípios pequenos ou recentes congregam os maiores investimentos em indústria, comércio e lazer do país. 

E) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define anualmente, por meio de voto, duas regiões metropolitanas 

por cada região do País. 

 

40. Analise as proposições abaixo sobre a organização regional do Brasil: 

 

I. Ao longo de décadas, a divisão regional do Brasil passou por diversas modificações. 

II. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável tanto pelo estudo como pela 

elaboração da organização regional oficial do País. 

III. Órgãos públicos, como SUDENE, SUDAM e SUDECO, contribuíram para o desenvolvimento regional do Brasil. 

IV. A regionalização do Brasil oficial divide o território brasileiro em cinco grandes regiões a partir de seus aspectos 

naturais e socioeconômicos.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, apenas.  B) I e II, apenas. C) II e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 
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