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PROVA DE REDAÇÃO (DISSERTAÇÃO)
Escolha um dos temas abaixo e disserte sobre ele, em no mínimo 20 e no máximo 30 linhas,
utilizando a folha de resposta.
O texto deve ser escrito com caneta - azul ou preta.

Tema 1
"Todos conheciam os bandidos e eles já estão presos. Podemos até velejar tranqüilos pela
restinga. O caso será mais um dos resolvidos, mas esses matadores serão colocados em uma
colônia penal, vão receber os parentes, amigos, mulheres; terão drogas, álcool e o mais que
quiserem; e logo, logo estarão de volta à única coisa que sabem fazer: o mal. Sairão pelos
portões da frente de um jeito ou de outro, terão advogados, direitos humanos."
(José N. L. dos Santos. In: Fórum de debates. O Estado de São Paulo, 18 dez.01, p. A2)

Tema 2
"Mais, muito mais escolas de todos os níveis. Mais, muito mais habitações decentes. Mais,
muito mais empregos E não seriam construídas mais e mais prisões."
(Chalil Zabani. Id., ib.)

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Texto 1
1.5.10.15.20.25. "Antes da chegada dos europeus, africanos e asiáticos, o território catarinense
já se encontrava ocupado pelos índios - os donos da terra. Desde que as frentes pioneiras de
colonizadores adentraram o espaço geográfico brasileiro, não levaram em conta a posse, por
direito, das terras das numerosas tribos indígenas. Isso se deve ao fato de os colonizadores
nunca terem considerado os índios como humanos de pleno direito, mas um entrave a ser
removido ou domesticado e disciplinado para o trabalho. Inclusive, o termo tribo, que designa
as sociedades indígenas, traz uma certa carga preconceituosa, pois sugere uma pretensiosa
superioridade das nações européias, e a não existência de civilização entre os ditos povos
primitivos. (...) Quando o território do atual Estado de Santa Catarina começou a ser habitado
por frentes pioneiras de colonizadores europeus, os moradores nativos utilizavam-se de armas
rudimentares para caça, pesca e defesa. Os colonizadores - invasores -, traziam o
conhecimento da bússola, da pólvora e da imprensa. A bússola os trouxe; a pólvora permitiu a
violenta conquista e a imprensa registrou os fatos que marcaram aqueles momentos da
História - nossa e da humanidade. Munidos dessas armas, os conquistadores encontraram
uma terra habitada por um povo atrasado, conforme o olhar que tinham à época (visão que, em
muitos casos, passados cinco séculos, ainda não mudou)."(M. Carmo Ramos Krieger Goulart e
Nilson Cesar Fraga: Vale dos índios, vale dos imigrantes. Blumenau: Cultura em Movimento,
2000, p. 25-26.)
1ª Questão
Assinale a alternativa CORRETA.

a) O texto retrata o preconceito dos colonizadores em relação aos indígenas.
b) As nações européias são superiores às nações indígenas.
c) Para os colonizadores, os índios tinham pleno direito à terra em que moravam, mas
precisavam ser domesticados.
d) Os índios foram exterminados, depois de perderem a dignidade e a liberdade.
2ª Questão
Em dois momentos do texto há expressões em destaque: "ditos povos primitivos" (linha 13) e
"um povo atrasado" (linha 24). Elas enfatizam a idéia de que:
a) para os colonizadores, os índios somente utilizavam armas rudimentares;
b) os colonizadores não reconheciam os índios como um povo com cultura própria;
c) as frentes de colonização encontraram o espaço geográfico brasileiro ocupado por um povo
de costumes rudes;
d) não existia civilização entre os índios.
As questões 3 e 4 referem-se aos fragmentos abaixo.
I. "o território catarinense já se encontrava ocupado pelos índios - os donos da terra" (linhas 1 a
3)
II. "Os colonizadores - invasores - traziam o conhecimento da bússola, da pólvora, e da
imprensa." (linhas 18 a 20)
III. " fatos que marcaram aqueles momentos da História - nossa e da humanidade" (linhas 21 22)
IV. "(visão que, em muitos casos, passados cinco séculos, ainda não mudou - linhas 25 - 26)"
3ª Questão
Assinale a alternativa incorreta.
a) Os travessões, em I, II e III, foram utilizados para realce das expressões que têm valor
explicativo.
b) A expressão "invasores", em II, é a forma como os índios tratavam os colonizadores.
c) Em IV os parênteses mostram que, para os autores do texto, em muitos casos pouco se
alterou, até hoje, a maneira como se olha os índios.
d) O pronome nossa, em III, é possessivo e refere-se a História.
4ª Questão
Aponte a alternativa INCORRETA.
a) Em III, "aqueles momentos da História" completa o sentido de traziam, verbo transitivo
direto; é, portanto, um objeto direto.
b) Em II, a expressão " da bússola, da pólvora, da imprensa" refere-se a conhecimento; é,
portanto, um complemento nominal.
c) Em I, "pelos índios" completa o sentido de encontrava, verbo transitivo indireto; é, portanto,
um objeto indireto.
d) Passando a frase II para a voz passiva, o núcleo verbal fica era trazido.
5ª Questão
Assinale a alternativa em que há transgressão da norma culta da língua.
a) Ela mesma, ao ter o pedido atendido, disse: "Obrigada!"
b) Há pouco eu a vi, às pressas, dobrar aquela rua à direita.
c) Faz vinte anos que não havia casas novas nesta região.
d) Seus argumentos pela discriminação da maconha não tem nada haver; prefiro mais os
argumentos daquele advogado.

6ª Questão

"Ler é gostoso demais. Por isso, é natural que as pessoas gostem. Basta dar uma chance para
que isso aconteça.(...) No caso das crianças, dois fatores contribuem para o interesse pela
leitura: curiosidade e exemplo. Assim, é fundamental o adulto mostrar interesse." (Ana Maria
Machado, in Nova Escola. São Paulo: Abril, nº145, set.01, p. 22)
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Em "para que isso aconteça", isso é pronome demonstrativo e refere-se a "para que as
pessoas gostem de ler".
b) A palavra "fundamental" pode ser substituída na frase, sem prejuízo para a compreensão da
mensagem, por é bom.
c) As palavras "demais" e "Assim" são adjetivos e, como tal, somente podem receber flexão de
número.
d) Em "para que as pessoas gostem" há uma transgressão gramatical, porque o verbo é
transitivo direto e falta seu complemento.

7ª Questão
Observe este texto publicitário:

"Toda mulher muda ao atingir a maioridade.
Nós que a entendemos tão bem, não poderíamos ser diferente.' Karina hair care (In: UMA, ano 2, nº 13, out.01, p.
Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que:
a) falta uma vírgula depois do pronome possessivo, pois a expressão "que a entendemos tão
bem" precisa ficar isolada, por ser uma explicação referente a "Nós".
b) as mensagens publicitárias não precisam obedecer à gramática; assim, o texto está correto.
c) há, na mensagem, um erro de concordância.
d) segundo a mensagem, o anunciante não acompanha a mudança da mulher.
8ª Questão
Sobre as regiões geoeconômicas de Santa Catarina podemos afirmar:
a) No Vale do Itajaí, de colonização italiana, predomina a indústria têxtil.
b) Na Região Nordeste do estado, ou Litoral Norte, predomina a indústria cerâmica.
c) No Sul predomina, no setor primário, a produção de cebola.
d) No Planalto Catarinense, a atividade industrial importante é a indústria alimentar.

9ª Questão
Assinale a alternativa que apresenta o porto catarinense administrado pelo Governo do Estado
de Santa Catarina.
a) Porto de Itajaí
b) Porto de Laguna
c) Porto de São Francisco do Sul
d) Porto de Imbituba

10ª Questão
Sobre as conseqüências da supervalorização do dólar frente ao Real, para a economia
catarinense, é INCORRETO afirmar:

a) O dólar em alta, aumenta os ganhos das indústrias catarinenses com as exportações, nas
mesmas proporções em que aumenta as dívidas atreladas ao dólar e o preço dos insumos
importados.
b) A desvalorização do Real frente ao dólar beneficiaram indústrias exportadoras e prejudicam
empresas que focam o mercado interno.
c) Toda economia foi prejudicada, independente do setor da atividade econômica e do mercado
consumidor.
d) Os produtos catarinenses tornaram-se mais baratos diante dos concorrentes no mercado
externo e as exportações de diversos produtos aumentaram, como geradores elétricos,
revestimentos cerâmicos e calçados.

11ª Questão
Associe a coluna da esquerda (Município) com a coluna da direita (Grupo colonizador),
indicando a colonização correspondente.

Município Grupo colonizador
I - Treze Tílias
II - Blumenau
III - Florianópolis
IV - Lages

( ) Açoriano
( ) Austríaco
( ) Paulista
( ) Alemão

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.
a) III, IV, I e II
b) II, IV, III e I
c) III, I, IV e II
d) IV, II, I e III

12ª Questão
Sobre os mangues, é INCORRETO afirmar que eles servem para:
a) reter a invasão das marés nos rios e impedir que o mar, quando em ressaca, invada o litoral.
b) fornecer lenha e servir de depósito para lixo orgânico.
c) servir de abrigo para moluscos, crustáceos, peixes, aves e alguns mamíferos.
d) servir de maternidade e de rica fonte de alimentos para milhares de animais.
13ª Questão
Durante o Estado Novo, período ditatorial de Getúlio Vargas, os Estados foram governados por
"interventores", homens indicados pelo governo central. Em Santa Catarina o mais conhecido
dos interventores, político de destaque no Estado e no país, foi:
a) Lauro Muller.
b) Hercílio Luz.
c) Irineu Bornhausen.
d) Nereu Ramos.

14ª Questão

Analise as afirmativas abaixo.
I - Os principais produtos agrícolas catarinense são milho, feijão e tomate.
II - Na região Sul do Estado Catarinense, encontramos as maiores indústrias de descartáveis
plásticos.
III - Itapiranga é conhecida como a capital estadual da cebola.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa III é verdadeira.
c) Todas as afirmativas são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

15ª Questão
Assinale a alternativa que indica como se coloca senha de gravação em um arquivo digitado
pelo MS Word 97.
a) Arquivo/Salvar como/Opções;
b) Ferramentas/Opções/Salvar;
c) Arquivo/Opções/Salvar;
d) Ferramenta/Salvar como/Opções.

16ª Questão
Tendo-se um arquivo como demostrado na figura abaixo,
I)
ao ser editado pelo editor de textos MS Word 97, deseja-se salvá-lo como demonstrado na
figura II, ou seja, deseja-se trocar o tipo de formatação ou extensão do arquivo de .doc para
.txt. O procedimento de salvamento a ser tomado é:
II)
a) Em Arquivo / Salvar como; alterar o Salvar como tipo para Somente texto;
b) Em Arquivo / Salvar como; alterar o Nome do arquivo para resumo.txt;
c) Em Arquivo / Versões alterar para Salvar nova versão automaticamente;
d) Em Arquivo / Salvar como; alterar para Salvar nova versão automaticamente.

17ª Questão
Ao ser digitado um arquivo no MS Word 97, possuidor de 10 páginas, deseja-se que somente a
oitava página esteja em configuração de orientação de página para paisagem e todas as outras
nove páginas em orientação de página para retrato; assim, torna-se necessária a inserção de:
a) quebra de página
b) quebra de coluna
c) quebra de seção
d) quebra de página e de linha

18ª Questão
Ao aplicar-se a fórmula I na planilha da figura abaixo, editada no MS Excel 97, tem-se como
resultado o valor 7. Indique qual o resultado obtido ao aplicar-se a fórmula II:

I) =A1+C2
II) =A$1+C$2
a) 21
b) 7
c) 12
d) 16

19ª Questão
A Internet é um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial, além de um
meio para colaboração e interação entre indivíduos. Sobre a Internet é INCORRETO afirmar:
a) funciona em um computador que possua, necessariamente, modem, cd-rom e um browser
como o aplicativo Windows Explorer do Windows 95;
b) endereços iniciados por http:// são destinados a serviços de visualizações de documentos
(páginas HTML), dispostos em qualquer parte do mundo;
c) a maioria dos endereços que contém o caracter @ são destinados a serviços de envio e
recebimento de mensagens;
d) dentre os principais serviços utilizados na Internet estão o envio de mensagens, a visitação
de páginas HTML e pesquisas.

20ª Questão
O Windows 2000 possui alguns botões de padronização de aparência em suas janelas.
Assinale a alternativa que indica a função dos botões das figuras abaixo, respectivamente.

a) copiar, recortar, colar
b) repetir digitação, recortar, copiar
c) recortar, copiar, colar
d) recortar, colar, copiar

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21ª Questão
O Poder Constituinte geralmente é entendido como o órgão que tem a competência de elaborar
ou reformar a Constituição. Assinale a alternativa que indica quem exerceu o Poder
Constituinte quando da elaboração da Constituição de 1988.
a) Os três poderes constituídos - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário - , fazendo com que
fossem abrangidas todas as áreas do setor público do país.
b) O Senado Federal, pois ele é composto de três representantes de cada Estado da
Federação, garantindo o equilíbrio nas decisões.
c) A Assembléia Nacional Constituinte, composta pelos membros do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados.
d) A Assembléia Nacional Constituinte, eleita unicamente para essa finalidade, composta por
representantes cujo número foi proporcional à população de cada Estado.
22ª Questão
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE, segundo a Constituição, como é
compreendida a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.
a) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios;
b) O Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados;
c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
d) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
23ª Questão
Os direitos e deveres individuais e coletivos se fundamentam na garantia constitucional de
igualdade perante a lei e estabelecem aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Assinale a alternativa que está em desacordo com o Art. 5º da Constituição.
a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo se este
procedimento for necessário para salvaguardar a segurança coletiva.
b) Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
c) É a todos assegurado, independentemente de pagamento de taxas, o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
d) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

24ª Questão
Assinale a alternativa que, segundo a doutrina, enuncia as fontes principais do Direito
Administrativo.
a) A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes.
b) O Congresso Nacional, porque é nesse órgão do Poder Legislativo que as leis sobre esse
assunto são aprovadas.
c) Os decretos autônomos e regulamentares, emitidos pelo Poder Executivo, pois o Direito
Administrativo trata exclusivamente da administração pública, que é exercida por esse poder.
d) As leis, decretos e normas administrativas organizadas em conjunto pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, que se constituem no Código Administrativo Brasileiro.
25ª Questão

De acordo com o que ensina Hely Lopes Meirelles, a administração é dotada de poderes
administrativos, consectários e proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos, que se
constituem em instrumentos de trabalho, adequados à realização das tarefas administrativas.
Assinale a alternativa que apresenta um poder administrativo conceituado incorretamente.
a) PODER DISCIPLINAR - É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos
servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços de Administração.
b) PODER DE POLÍCIA - É a faculdade de que dispõe o Poder Executivo, quando está em jogo
a segurança da coletividade, de empregar a força policial para garantir a tranqüilidade pública.
c) PODER DISCRICIONÁRIO - É o poder que o direito concede à administração, de modo
explícito ou implícito, dentro dos limites permitidos pela lei, para a prática de atos
administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.
d) PODER REGULAMENTAR - É a faculdade de que dispõem os chefes de executivos
(Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta
execução ou expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não
disciplinada por lei.
26ª Questão
Mesmo após a instalação da República no Brasil a elite brasileira continuava a exibir
cruamente a sua mentalidade escravista, como se pode perceber ao analisar uma rebelião de
marinheiros, a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em 1910. Essa revolta foi motivada
essencialmente:
a) pela extinção da chibata, que igualava os marinheiros insubordinados às condições de seus
superiores hierárquicos;
b) pelo alto grau de preparo e conhecimento intelectual de suas lideranças;
c) pelos castigos corporais e pela má alimentação a que estavam sujeitos diariamente os
marinheiros;
d) pela participação de representantes da elite carioca na organização dos deveres dos
marinheiros aprovados na Constituição.

27ª Questão
O lema de governo de Juscelino Kubitschek era "50 anos em 5". Para isso criou um plano de
governo no qual se destacavam cinco prioridades para o desenvolvimento do país: energia,
transporte, educação, alimentação e indústria de base. Esse plano de governo foi denominado:
a) Reformas de Base;
b) Plano de Metas;
c) Estado Novo;
d) Milagre Econômico.
28ª Questão
"Atrás de portas fechadas,à luz de velas acesas,entre sigilo e espionagemacontece a
Inconfidência."(Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência)
Esses versos estão relacionados à Inconfidência Mineira, que aconteceu em Vila Rica, hoje
Ouro Preto, na segunda metade do século XVIII.
Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta: Por que essa Inconfidência
não obteve êxito?
a) Faltou organização militar e apoio popular;
b) Seus participantes eram todos das camadas mais humildes da população mineira;

c) O líder principal - Tiradentes -, delatou seus companheiros ao rei de Portugal;
d) Defendiam a subordinação da colônia à sua metrópole, com medo de perderem as
concessões das minas de ouro.
29ª Questão
A chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, foi marcada por uma série de
medidas que tanto significaram uma margem maior de autonomia comercial e política para a
então colônia, quanto fortaleceram a sua dependência econômica da Inglaterra. Dentre essas
medidas, podemos destacar:
a) a decretação da abertura dos portos brasileiros a todas as nações consideradas amigas de
Portugal, tornando-se a colônia sede da monarquia portuguesa.
b) a atração de imigrantes europeus para o Sul do Brasil, visando substituir a mão-de-obra
escrava.
c) a invasão da Cisplatina, para facilitar a exportação da produção catarinense pela bacia do
Prata.
d) a proibição de quaisquer estabelecimentos comerciais controlados por portugueses no
Brasil.

30ª Questão
Recentemente foi discutido, no Congresso Nacional, a modificação em alguns itens da CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas), acordada em 1943, durante o período governado por
Getúlio Vargas. As leis trabalhistas, porém, já estavam presentes na Constituição de 1934,
assegurando alguns direitos básicos aos trabalhadores, EXCETO:
a) jornada de trabalho não superior a oito horas.
b) proibição do trabalho aos menores de 14 anos.
c) férias não remuneradas.
d) salário mínimo.

31ª Questão
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao envolvimento dos países que hoje fazem parte
do Mercosul:
a) Durante a Guerra do Paraguai, no século XIX, Brasil, Argentina e Uruguai uniram-se contra o
Paraguai.
b) O Brasil derrotou a Argentina, na Guerra das Malvinas.
c) O Brasil foi anexado ao Uruguai, no século XVIII, com o nome de Província Cisplatina.
d) No século XIX a Argentina proibiu ao Brasil e ao Uruguai a livre navegação nos rios da Bacia
Platina.

32ª Questão
Sobre a população da Europa, analise as seguintes afirmativas:
I - Embora detentora de grande população absoluta, a Europa possui, atualmente, um ritmo de
crescimento populacional muito baixo. Alguns países alcançaram o crescimento zero, e alguns
outros acusam até mesmo uma regressão populacional.
II - Os principais efeitos do decréscimo populacional na Europa são: o aumento do número de
idosos na população total e a diminuição progressiva da população ativa (carência de mão-deobra).
III - Os países mais urbanizados da Europa, localizam-se na porção centro-ocidental do
continente, sendo Paris, a maior região metropolitana de toda a Europa, em termos
populacionais.
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente a afirmativa III é falsa.
b) Todas as afirmativas são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e II são falsas.
d) Somente a afirmativa II é verdadeira.
33ª Questão
Sobre o comportamento das taxas de natalidade e mortalidade no Brasil, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Há uma forte tendência de aumento das taxas de mortalidade, principalmente a infantil,
devido a melhoria na vacinação infantil e no saneamento básico de bairros mais pobres.
b) Houve um nítido decréscimo, atualmente, das taxas de natalidade no Brasil, reduzindo
dessa forma, o ritmo de crescimento populacional no país.
c) É evidente um forte aumento do número de jovens no contexto populacional brasileiro nas
próximas décadas, devido ao declínio da expectativa de vida do brasileiro.
d) As taxas de natalidade no Brasil vem decaindo desde a década de 50, comparando-se,
atualmente, a dos países desenvolvidos da Europa Ocidental.

34ª Questão
Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita, indicando o continente correspondente.
Relacione o país ao continente a que ele pertence:
País
1 - Líbia
2 - Suriname
3 - Romênia
4 - Birmânia
5 - Austrália

Continente
( ) Americano
( ) Asiático
( ) Europeu
( ) Africano
( ) Oceania

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.
a) 4, 2, 1, 5 e 3
b) 2, 4, 3, 1 e 5
c) 3, 4, 5, 2 e 1
d) 2, 3, 4, 1 e 5
35ª Questão
Sobre o Afeganistão, é CORRETO afirmar:
a) Os massacres que os milicianos da Aliança do Norte impingiram aos membros do Taleban,
durante a luta pelo poder, com o apoio americano, constituem uma sinistra rotina no
Afeganistão.
b) O Taleban era uma aliança do Norte, que governou o Afeganistão com o apoio dos russos.
c) A burka, presídio utilizado por Osama Bin Laden para prender as mulheres ficava na capital
afegã de Kandahar e foi destruído por tropas da ONU.
d) O Pentágono, a Al-Qaeda e o Ira uniram-se contra o imperialismo americano e destruíram
World Trade Center.
36ª Questão
Assinale a alternativa que NÃO apresenta argumento verdadeiro para justificar que a maior
parte da população brasileira encontra-se na fachada Atlântica.

a) Os interesses mercantis no início da colonização, impondo maior proximidade com a
Europa.
b) Os fatores naturais, dificultando a penetração para o interior, quando da colonização.
c) A presença de grandes quantidades de ouro no litoral.
d) êxodo rural.

37ª Questão
Com relação ao clima brasileiro, é INCORRETO afirmar:
a) O clima tropical predomina na maior parte do Brasil. Durante uma parte do ano é chuvoso e
na outra, é mais seca. No litoral faz calor e chove mais.
b) No clima equatorial as temperaturas são altas, isto é, faz calor e chove durante todo ano.
c) O clima tropical de altitude é próprio das regiões mais baixas, onde faz mais frio. É uma
variação do clima tropical.
d) No clima subtropical as temperaturas são as mais baixas do Brasil. No inverno chega cair
neve em alguns pontos.
38ª Questão
Com relação à formação étnica do povo brasileiro, é CORRETO afirmar:
a) O Brasil recebeu, principalmente no período compreendido entre 1887 e 1914, um grande
número de imigrantes, entre eles, italianos, espanhóis, alemães, poloneses, sírios-libaneses e
japoneses.
b) A miscigenação de nossa população foi acelerada a partir de 1880, quando um grande
grupo de imigrantes passou a se dirigir ao Brasil, atraídos pela lavoura cafeeira.
c) Do cruzamento do branco com o índio resultou o mameluco; do negro com o branco, o
cafuzo e do índio com o negro o mulato.
d) O cruzamento do branco com o índio ocorreu inicialmente no sertão e, mais tarde, foi intenso
no litoral brasileiro.

39ª Questão
Sobre energia elétrica no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
a) A utilização do álcool como combustível foi uma tentativa de diminuir o consumo de energia
elétrica e evitar o "apagão".
b) Durante o governo de Jucelino Kubitschek o Brasil tentou desenvolver programas nucleares
e encomendou diversas usinas da Alemanha
c) As usinas de Angra dos Reis são responsáveis por 100% da produção de energia nuclear no
Brasil.
d) O Brasil não possui uma política energética, por isso, não desenvolveu a energia nuclear,
sendo muito mais barata do que a energia hidrelétrica.

40ª Questão
Observe a tabela abaixo:

Produção Brasileira de Petróleo
Ano

Barris/dia

1974

182 mil

1980

188 mil

1990

654 mil

2000

1,24 mil

2005

1,85 milhão *

* Expectativa
Fonte: ISTOÉ no 1642 - 21/03/2001, p. 26

Levando em consideração a tabela acima e que o mercado consumidor brasileiro está
estimado em 1,75 milhão de barris por dia, assinale a alternativa CORRETA.
a) Por muito que a produção brasileira de barris de petróleo aumente, os dados da tabela
deixam claro, que o Brasil nunca vai alcançar a auto-suficiência nesse energético.
b) O grande problema de difícil superação, na corrida do Brasil, pela auto-suficiência em
petróleo é o fato de nosso país não dominar a tecnologia de extração em grandes
profundidades.
c) Mantido as expectativas no crescimento da produção brasileira de petróleo, o Brasil
alcançará a auto-suficiência antes de 2006.
d) Se não fosse o acidente com a plataforma de petróleo P36, na Bacia de Campos, a autosuficiência seria alcançada ainda em 2001, como demostra a tabela.
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