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Leia o texto e responda as questões seguintes.

A praga moderna

Nossas pestes - que também as temos - podem ser
menos tenebrosas do que as medievais, que nos faziam
apodrecer em vida. Mas, mesmo mais higiênicas, destroem. E se
multiplicam, na medida em que se multiplica o nosso stress. Ou
melhor: o stress é uma das modernas pragas. Quanto mais
naturebas estamos, mais longe da mãe natureza, que por sua
vez reclama e esperneia: tsunamis, tempestades, derretimento
de geleiras, clima destrambelhado. Ser natural passou a não ser
natural. Ser natural está em grave crise.

O bom mesmo é ser virtual - mas isso é assunto para
outra coluna, ou várias. Porque, se de um lado somos cada vez
mais cibernéticos e virtuais, de outro cultivamos amores
vampirescos, paixões por lobisomens, e somos fãs de
simpáticos bruxos em revoadas de vassouras. Mudaram, os
nossos ídolos. Não sei se para pior, mas certamente para bem
interessantes. Pois nosso lado contraditório é que nos torna
interessantes, em consultórios de psiquiatras, em textos de
ficcionistas. Também na vida cotidiana aquela velhíssima voz do
instinto, voz das nossas entranhas, deixou de funcionar. Ou
funciona mal. Desafina, resmunga, rosna. A gente não escuta
muita coisa quando, por acaso ou num esforço heroico,
consegue parar, calar a boca, as aflições e a barulheira ao redor.

O que somos mesmo, neste período pós-moderno de 
que algumas pessoas tanto se orgulham, é estressados. Não
tem doença em que algum médico ou psiquiatra não sentencie,
depois de recitar os enigmáticos termos médicos: "E tem
também o stress". Para alguns, ele é, aliás, a raiz de todos os
males. Eu digo que é filho da nossa agitação obsessivo-
compulsiva. Quanto mais compromissados, mais estressados: é
inevitável, pois as duas coisas andam juntas, gêmeas siamesas
da desgraça. Porque a gente trabalha demais, se cobra demais e
nos cobram demais, porque a gente não tem hora, não tem
tempo, não tem graça. Outro dia alguém me disse: "Dona, eu não
tenho nem o tempo de uma risada". Aquilo ficou em mim,
faquinha cravada no peito.

Um dos nossos mais detestáveis clichês é: "Não tenho
tempo". O que antes era coisa de maridos e de pais mortos de
cansaço e sem cabeça nem para lembrar data de aniversário dos
filhos (ou da mãe deles), agora também é privilégio de mulher.
De eficientes faxineiras a competentíssimas executivas,
passamos de nervosas a estressadas, stress daqueles de fazer
cair cabelo aos tufos.

Não sei se calvície feminina vai ser um dos preços
dessa nossa entrada a todo o vapor no mercado de trabalho -
pois ainda temos a casa, o marido, os filhos, a creche, o pediatra,
o ortodontista, a aula de dança ou de judô dos meninos, de inglês
ou de mandarim (que acho o máximo, "meu filhinho de 6 anos
estuda mandarim") -, mas a verdade é que o stress nos domina.
É nosso novo amante, novo rival da família e da curtição de todas
as boas coisas da vida.

Que pena. Houve uma época em que a gente resolvia,
meio às escondidas, dar uma descansadinha: 4 da tarde, a gente
deitada no sofá por dez minutos, pernas pra cima... e eis que, no
umbral da porta, mãos na cintura ou dedo em riste, lá apareciam
nossa mãe, avós, tias, dizendo com olhos arregalados:
"Como??? Quatro da tarde e você aí, de pernas pra cima, sem
fazer nada?".

LÍNGUA PORTUGUESA

 Nível Médio

Questão 01
O título, "A praga moderna", faz referência:
A) ao vício de ser "natureba".
B) às tsunamis, tempestades e várias alterações climáticas.
C) ao mundo virtual.
D) ao stress.
E) à mudança de nossos ídolos.

Era preciso alguma energia para espantar os tais
fantasmas. Neste momento, porém, eles nem precisam agir:
todos nós, homens e mulheres, botamos nos ombros cruzes de
vários tamanhos, com prego ou sem prego, com ou sem coroa de
espinhos. São tantos os monstros, deveres, trânsito,
supermercado, dívidas e pressões, que - loucura das loucuras -
começamos a esquecer nossos bebês no carro. Saímos para
trabalhar e, quando voltamos, horas depois, lá está a tragédia
das tragédias, o fim da nossa vida: a criança, vítima não do calor,
dos vidros fechados, mas do nosso stress. Começo a ficar com
medo, não do destino, eterno culpado, não da vida nem dos
deuses, mas disso que, robotizados, estamos fazendo a nós
mesmos.

por Lya Luft
(Veja ed 2141, p28)

Questão 02
Lya Luft, ao usar o paradoxo, "Ser natural passou a não ser
natural.", quis demonstrar:
A) a opção humana por atitudes que agridem a saúde.
B) que somente a virtualidade traz respostas nestes tempos.
C) que o homem está em equilíbrio graças à natureza.
D) que a natureza está se vingando do homem.
E) que, na Idade Média, não havia doenças psicológicas.

Questão 03
Em: "Quanto mais compromissados, mais estressados. . .",
estabeleceu-se uma relação de:
A) adição.
B) proporcionalidade.
C) causa
D) tempo.
E) fim.

Questão 04
"Derivação é o processo pelo qual a partir de uma palavra se
formam outras, por meio do acréscimo de certos elementos que
lhe alterem o sentido primitivo ou lhe acrescentam um sentido
novo". O processo de derivação usado na palavra negritada em:
"... que nos faziam apodrecer em vida" foi:
A) prefixal.
B) sufixal.
C) parassintética.
D) prefixal e sufixal.
E) regressiva.

Questão 05
Em "Nossas pestes - que também as temos - podem ser menos
tenebrosas do que as medievais ", ocorre grau:
A) comparativo de igualdade.
B) comparativo de inferioridade.
C) comparativo de superioridade.
D) superlativo relativo de inferioridade.
E) superlativo absoluto sintético.






Questão 06
O fragmento que apresenta uma conjunção com idéia de
alternância é:
A) "Mas, mesmo mais higiênicas, destroem.".
B) "Porque a gente trabalha demais. . .".
C) "E tem também o stress".
D) "... se de um lado somos cada vez mais cibernéticos...".
E) "Ou funciona mal.".

Questão 07
A sequência de orações: "Desafina, resmunga, rosna." tem
como sujeito o vocábulo em elipse:
A) gente.
B) entranha.
C) instinto.
D) voz.
E) velhíssima.

Questão 08
É CORRETO afirmar sobre a estrutura do texto, em função dos
elementos argumentativos, que se trata de:
A) uma epístola.
B) uma resenha.
C) uma dissertação.
D) uma narração.
E) uma descrição.

Questão 09
Marque a alternativa em que ocorre mudança de sentido no
deslocamento do termo.
A) Nossas pestes/ pestes nossas.
B)Alguma energia/ energia alguma.
C) Nossa agitação/ agitação nossa.
D) Velhíssima voz/ voz velhíssima.
E) Heroico esforço/ esforço heroico.

Questão 10
"Dona, eu não tenho nem o tempo de uma risada." O termo em
negrito, sintaticamente, é:
A) um aposto.
B) um adjunto adverbial.
C) um adjunto adnominal.
D) um vocativo.
E) o núcleo do sujeito.

Questão 11
NÃO foi listado como causa ou consequência do stress:
A) a mudança do gosto literário.
B) o esquecimento de infantes em carros.
C) a alienação ao outro.
D) a negligência à família.
E) ausência de humor.

Questão 12
Da oração, "meu filhinho de 6 anos estuda mandarim", é
INCORRETO afirmar:
A) que há um pronome possessivo.
B) que "meu" é um adjunto adnominal.
C) que "de 6 anos" é adjunto adverbial de tempo.
D) que o predicado é verbal.
E) que "mandarim" é objeto direto.

Questão 13
Conjunção que substituiria adequadamente a vírgula em: "Aquilo
ficou em mim, faquinha cravada no peito".
A) conforme.
B) portanto.
C) todavia.
D) como.
E) mas.

Questão 14
É CORRETO afirmar sobre a estrutura: "Porque a gente trabalha
demais, se cobra demais e nos cobram...":
A) apresentar desvio na colocação pronominal.
B) apresentar desvio de regência verbal.
C) apresentar desvio ortográfico.
D) apresentar desvio de concordância verbal.
E) apresentar desvio de regência nominal.

Questão 15
Substituiria adequadamente o termo assinalado em: "Um dos
mais detestáveis clichês".
A) mentiras.
B) infâmias.
C) lugar-comum.
D) perfídias.
E) expressões eruditas.

Questão 16
Somente em uma das estruturas o que é pronome relativo,
identifique-a:
A) "O que somos mesmo,...".
B) "Eu digo que é filho de nossa agitação...".
C) "Que pena".
D) Lya Luft fala que viramos robôs.
E) Fala-se que os deuses são culpados.

Questão 17
Houve pluralização do verbo em: "todos nós, homens e
mulheres, botamos nos ombros cruzes de vários tamanhos...".
A) por inadequação de concordância nominal.
B) por falha de concordância verbal.
C) para concordar com homens e mulheres.
D) para concordar com o sujeito "todos nós".
E) para concordar com o objeto "cruzes".

Questão 18
Do fragmento: "Houve uma época em que a gente resolvia, meio
às escondidas, dar uma descansadinha", é INCORRETO
afirmar:
A) o verbo haver é impessoal.
B) o uso de "a gente" indica informalidade.
C) o diminutivo foi usado com conotação afetiva.
D) locuções de base feminina pedem acento grave.
E) em "às escondidas", não deveria estar craseado o “a”.

Questão 19
Levam acento pela mesma regra de "calvície":
A) máximo.
B) também.
C) tragédia.
D) simpáticos.
E) época.

Questão 20
"Algum médico ou psiquiatra diagnostica o stress sempre".Ao se
transformar a estrutura para a voz passiva, obter-se-ia:
A) O stress é diagnóstico de todo médico ou psiquiatra sempre.
B) Diagnosticar-se-á o stress algum médico ou psiquiatra
sempre.
C) Sempre se diagnosticou por médicos e psiquiatras o stress.
D) Psiquiatra ou médico diagnostica sempre o stress.
E) O stress sempre é diagnosticado por algum médico ou
psiquiatra.
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MATEMÁTICA

Questão 21
A preparação física de um grupo de guardas é feita diariamente
durante 90 minutos em três etapas, na seguinte ordem: corrida,
ginástica e natação. Sabe-se que o tempo de duração de cada
etapa são diretamente proporcionais aos números 8, 6 e 4.
Quantos minutos dura a etapa da natação?
A) 22
B) 20
C) 5
D) 25
E) 8

Questão 22
Os 45% de uma quantia correspondem a R$2.700,00. Qual é a 
quantia?
A) R$12.150,00
B) R$ 8.600,00
C) R$ 6.000,00
D) R$ 6.800,00
E) R$ 7.200,00

Questão 23
Dentre as 180 pessoas que possuem Rh+, 80 possuem antígeno
A, 30 possuem o antígeno B e 100 são do tipo O. Quantas destas
pessoas são do tipoAB?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 15

Feito exame de sangue em um grupo de 250 pessoas,
constatou-se que 180 delas têm sangue com fator Rh+ e 
70 têm sangue com fator Rh- . A partir destes dados,
responda as questões 23, 24 e 25.

Questão 24
As pessoas que possuem Rh- representam quantos por cento do
grupo de 250 pessoas?
A) 20%
B) 24%
C) 26%
D) 28%
E) 30%

Questão 25
Nesse grupo de 250 pessoas, verificou-se que 80% são
doadoras de sangue. Quantas pessoas deste grupo não são
doadoras de sangue?
A) 50
B) 150
C) 200
D) 80
E) 120

Questão 26
Um plantador de açaí fez um empréstimo de R$10.000,00 e vai
pagá-lo em 10 meses, a uma taxa de juros simples de 1,2% ao 
mês. Após os 10 meses, qual o total (juros+empréstimo) que
será pago pelo plantador?
A) R$12.000,00
B) R$11.200,00
C) R$12.100.00
D) R$14.000,00
E) R$12.600,00

Questão 27
3Uma grande caixa d'água cilíndrica possui um volume de 30m .

Quantos Litros esse volume representa?
A) 300 Litros
B) 3.000 Litros
C) 30.000 Litros
D) 6.000 Litros
E) 60.000 Litros

Questão 28
O perímetro de um terreno retangular mede 150 metros.
Sabendo que o comprimento do terreno tem 25 metros a mais
que a largura. Qual é a área do terreno?

2A) 1250 m
2B) 1520 m
2C) 1500 m
2D) 1525 m
2E) 1320 m

Questão 29
A Escola Feliz tem X alunos. Nesta Escola, serão distribuídos no
Natal 620 brinquedos de forma que todos os alunos recebam a 
mesma quantidade de brinquedos. A Escola Alegria tem (X-2)
alunos e, nesta Escola, serão distribuídos 600 brinquedos e
todos os alunos receberão a mesma quantidade de brinquedos.
Quantos alunos há na Escola Feliz e na Escola Alegria,
respectivamente, se cada aluno de ambas as Escolas
receberem a mesma quantidade de brinquedos?
A) 62 e 60
B) 82 e 80
C) 42 e 40
D) 92 e 90
E) 102 e 100

Questão 30
Antônio vai de bicicleta de casa até seu trabalho em 40 minutos,
percorrendo ao todo 4 Km. Se pedalando no mesmo ritmo ele
leva 1hora e 20 minutos para ir de sua casa até o Mercado Vêr-o-
Peso no centro da Cidade, a distância, em Km, entre sua casa e o
mercado é de:
A) 10 Km
B) 12 Km
C) 8 Km
D) 16 Km
E) 14Km

Dirigindo um ônibus, José sai da cidade M e vai para a
cidade T, passando pela cidade N, conforme mostra a
figura seguinte:

M

N L

Se a distância da cidade N para a cidade T é de 16 Km e a
distância da cidade N para a cidade L é de 25 Km, analise
a figura anterior e responda as questões 31 e 32.
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Questão 31
Qual é a distância entre as cidades M e N?
A) 10 Km
B) 12 Km
C) 16 Km
D) 9 Km
E) 20 Km

Questão 32
De quanto seria o percurso se o motorista fosse da cidade M
direto para a cidade T sem passar pela cidade N?
A) 15 Km
B) 12 Km
C) 20 Km
D) 10 Km
E) 16 Km

Questão 33
Para transportar cestas de alimentos para uma cidade do interior
atingida pelas cheias, foram usados 16 barcos com capacidade

3 3de 5m cada um. Se a capacidade de cada barco fosse de 8 m ,
quantos barcos seriam necessários para o mesmo transporte?
A) 8
B) 10
C) 14
D) 12
E) 13

Questão 34
Uma televisão custava R$580,00 e sofreu um aumento de 20%.
No mês seguinte, a loja entrou em liquidação e ofertou a mesma
televisão com um desconto de 20%. Qual o preço da televisão?
A) R$ 580,00
B) R$ 600,00
C) R$ 556,80
D) R$ 562,30
E) R$ 557,00

Questão 35
Um poste de 300 cm de altura projeta uma sombra de 2,5 metros
de comprimento no mesmo instante em que um prédio projeta
uma sombra de 15 metros. Com estes dados, pode-se afirmar
que a altura do prédio é de:
A) 15,5 metros
B) 16 metros
C) 18 metros
D) 18,5 metros
E) 21 metros

GEOGRAFIA

Questão 36
Entre os aspectos positivos da dinâmica atual da indústria
brasileira, pode-se destacar, EXCETO:
A) o grande potencial de expansão no mercado interno.
B) o aumento nos volumes absoluto e relativo nas importações 
de produtos industrializados.
C) o aumento da produtividade.
D) a melhora da qualidade dos produtos.
E) a maior dispersão espacial dos estabelecimentos industriais
em regiões historicamente marginalizadas.

Questão 37
“Atualmente, há cidades de diferentes tamanhos e densidades
demográficas, de diversas condições socioeconômicas e
ambientais. Algumas desempenham apenas um função urbana 
enquanto outras têm múltiplas atividades. Muitas se
estruturaram há séculos ou até há milênios enquanto outras
começaram a se desenvolver há poucas décadas ou anos. Há
ainda aquelas que apresentam grande desigualdade social e
aquelas nas quais as desigualdades são pequenas. Todos esses
aspectos se refletem na organização do espaço urbano e são
visíveis na paisagem.” (SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João
Carlos. Geografia. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2009. p. 487).
Sobre a Urbanização no Brasil, analise as afirmações seguintes:
I- À medida que as cidades vão se expandindo horizontalmente,
ocorre a conurbação, ou seja, elas se tornam contínuas e
integradas, e os problemas de infra-estrutura urbana passam a 
ser comuns ao conjunto de municípios da metrópole;
II- Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum;
III- Plano Diretor é um conjunto de leis que estabelece as
diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e a
preservação ambiental dos municípios, regulamentando o uso e
a ocupação do território municipal, especialmente o solo urbano.
O Plano Diretor é obrigatório para as cidades com mais de dez 
mil habitantes.
IV- Em um mundo cada vez mais globalizado, há um reforço do
papel de comando de algumas cidades globais na rede urbana 
mundial, como é o caso de São Paulo. A metrópole paulistana é
um importante centro de apoio a atividades produtivas que,
muitas vezes, saem dela em direção a cidades menores.
-Após a leitura das afirmativas, pode-se afirmar que:
A) todas estão corretas.
B) apenas a I e II estão corretas.
C) apenas a I, II e IV estão corretas.
D) apenas a II, III e IV estão corretas.
E) todas estão erradas.

Questão 38
Quais itens influem na configuração socioespacial e na
sustentabilidade ambiental das atividades agropecuárias,
agroindustriais e de serviços que se encontram na zona rural?
I- Os diferentes hábitos alimentares;
II-Aestrutura fundiária;
III-As relações de trabalho;
IV-Acapitalização e a escassez de recursos;
V- O nível de desenvolvimento tecnológico.
Marque a alternativa que indique os itens CORRETOS:
A)Apenas os itens I, III e V.
B)Apenas os itens II, III, IV e V.
C)Apenas os itens I e II.
D)Apenas os itens IV e V.
E) Todos os itens.
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Questão 39
“A agricultura brasileira atual, considerada em sua totalidade
desde as culturas de roça até os complexos agroindustriais, é
responsável por cerca de 9% do PIB brasileiro; contudo, tendo-
se em conta a cadeia produtiva completa envolvida nos
agronegócios, a participação do complexo agroindustrial
alcança cerca de 40% de toda a produção econômica nacional.”
(Fonte: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos.
Geografia. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2009. p. 536.). Sobre a
agricultura brasileira, marque a única alternativa CORRETA:
A) No Brasil, o potencial de crescimento econômico decorrente 
do fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar é
muito pequeno.
B) Além de dificuldades externas para a exportação de produtos
agrícolas, há também fatores internos que reduzem seu
potencial de crescimento: altos custos e precariedades no setor
de transportes; elevada carga tributária; baixa disponibilidade de
crédito e precariedades no setor de incentivo à formação de
cooperativas; e baixa oferta de energia elétrica na zona rural,
inibindo investimentos em irrigação e armazenagem, entre
outros.
C) O protecionismo e os fortes subsídios agrícolas dos Estados
Unidos, da União Européia e do Japão constituem um importante
fator de fortalecimento das exportações brasileiras e de outros
países.
D) Cerca de 80% da força de trabalho agrícola é encontrada em
pequenas e médias propriedades que utilizam mão-de-obra
familiar, mas todos vivem nas mesmas condições.
E) Uma conseqüência da modernização das técnicas é a
completa insubordinação da agropecuária ao capital industrial,
que promove a concentração das propriedades e a
intensificação do êxodo rural.

Questão 40
Analisando os fluxos migratórios e a transição demográfica no
Brasil, NÃO é possível afirmar:
A) Há um crescimento dos fluxos urbano-urbano e
intrametropolitano, ou seja, aumenta o número de pessoas que
migram de uma cidade para outra no mesmo estado ou numa
determinada região metropolitana em busca de melhores
condições de vida.
B) O fenômeno conhecido como êxodo rural consiste no
deslocamento de pessoas que migraram do campo para as
cidades. Na maioria dos casos, este êxodo ocorreu em razão de
uma política agrária que modernizou o trabalho no campo e
concentrou a posse da terra, associado ao processo de
industrialização concentrado nas principais regiões
metropolitanas que se tornam áreas atrativas.
C)Amigração pendular é um movimento de deslocamento diário
da população entre os municípios com forte integração
socioeconômica que integram as regiões metropolitanas. Para
quem faz este movimento diário entre moradia e local de
trabalho, a reestruturação dos transportes coletivos é urgente.
D) A partir da década de 1980, o Brasil começou a se tornar um
país com fluxo emigratório negativo - número de imigrantes
maior que o de emigrantes.
E) O Brasil está passando por uma transição demográfica que se
acelerou bastante a partir da década de 1970, pois vem se
reduzindo a participação da população jovem e aumentando a
de idosos no conjunto total da população, o que é fruto da
redução nas taxas de natalidade e aumento da expectativa de
vida.

Questão 41
“As atividades humanas começaram a causar maior impacto na
natureza nos últimos 250 anos, a partir da Revolução Industrial,
que promoveu a produção em massa e a substituição das fontes
de energia renováveis e limpas pelo carvão e, posteriormente,
também pelo petróleo...A industrialização intensificou o
consumo de matérias-primas que são retiradas do solo, do
subsolo, dos mares, dos rios e das florestas...”(Fonte: LUCCI,
Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio.
Território e Sociedade no mundo globalizado. 1. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005. p. 473). Como pode ser verificado, a intensa
apropriação da natureza pelo homem gerou e continua gerando
inúmeros problemas ambientais, dentre eles analise os itens
seguintes:
I- A Chuva ácida consiste em um fenômeno em que a água da
chuva reage com o dióxido de enxofre (SO ) e o dióxido de2

nitrogênio (NO ), gases resultantes principalmente da2

combustão do carvão mineral e do petróleo e seus derivados.
II- A poluição atmosférica é um dos problemas mais sérios das
grandes cidades ou mesmo das pequenas e médias que têm
indústrias muito poluentes ao seu redor. Ela é resultado do
lançamento de enorme quantidade de gases e materiais
particulados na atmosfera, podendo causar problemas na visão
e no aparelho respiratório;
III- O gás carbônico mesmo acumulado em excesso na
atmosfera permite a entrada da radiação solar, mas impede a
liberação de boa parte do calor, que fica aprisionado na baixa
atmosfera, próximo à superfície. Isso faz com que haja uma
ampliação do calor retido no planeta e, consequentemente, da
temperatura. Este fenômeno é conhecido por destruição da
camada de ozônio.
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa que
contenha as afirmações com as definições CORRETAS:
A)Apenas os itens I e II estão corretos.
B)Apenas os itens II e III estão corretos.
C)Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Não há itens corretos.

Questão 42
As diferentes atividades econômicas são tradicionalmente
agrupadas em três setores: primário, secundário e terciário.
Sobre a definição de cada um deles, relacione a Coluna I com a
Coluna II e marque a alternativa CORRETA:
Coluna I
1) Primário.
2) Secundário.
3) Terciário.

Coluna II
a) reúne os diversos ramos industriais;
b) agrupa as atividades agropecuárias, o extrativismo vegetal e a
pesca;
c) reúne as atividades comerciais e de serviços (educação,
comunicação, saúde, bancos, transportes, turismo,
administração pública, etc.)
A) 1a; 2b; 3c.
B) 1c; 2a; 3b.
C) 1b; 2c; 3a.
D) 1b; 2a; 3c.
E) 1a; 2c; 3b.
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Questão 43
Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão
regional do Brasil em três regiões geoeconômicas ou complexos
regionais. Essa divisão tem por base as características histórico-
econômicas do Brasil, ou seja, os aspectos da economia e da
formação histórica e regional. Quais são estas 03 regiões?
A) Norte, Sul e Centro-Oeste.
B) Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
C)Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste.
D)Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
E) Norte, Noroeste e Sul.

Questão 44
Idealizada para apoiar programas e ações regionais e territoriais
pelo Brasil afora, a PNDR (Política Nacional de Desenvolvimento
Regional) tem, como uma de suas prioridades, o incentivo aos
sistemas produtivos locais. Esses sistemas são chamados
oficialmente de ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ou
simplesmente APL's, e representam um dos mais promissores
caminhos de mudanças para a população e a nação brasileira.
São exemplos regionais deArranjos:
I- Na Região Norte: localizado na Bacia do Rio Amazonas, o APL
abrange os municípios amazonenses de Atalaia do Norte,
Benjamim Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença,
Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins. Ali estão sendo
instalados dois frigoríficos, nos municípios de Tabatinga e Santo
Antônio do Içá, e 12 unidades flutuantes de recepção do pescado
em comunidades pesqueiras selecionadas. O trabalho
compreende toda a cadeia produtiva da pesca, desde a captura
do peixe até seu beneficiamento e comercialização. Por lá,
também já acontecem cursos de capacitação de pessoal para a
administração do negócio. Na segunda etapa do projeto, será
construído, em Tabatinga, um pólo de processamento de
pescado, com uma indústria de processamento e uma fábrica de
farinha de peixe.
II- Na Região Sudeste, compreende 105 municípios de Minas
Gerais, extremo sul da Bahia (Região Nordeste) e norte do
Espírito Santo, tendo seus principais núcleos urbanos em São
Mateus (ES); Teófilo Otoni (MG); Porto Seguro, Eunápolis e
Teixeira de Freitas (BA). O APL de Cachaça e Alambique
recebeu apoio na organização de seu sistema de produção, no 
aparelhamento das instalações e no trabalho de divulgação para
que as marcas ficassem conhecidas no mercado. Foi criada,
ainda, a Escola de Mestre de Alambiqueiro e uma unidade de
produção, padronização, envelhecimento, armazenamento e
engarrafamento e comercialização do produto, no município de 
Taboa da Serra (MG).
III- Na Região Centro Oeste, a Chapada do Araripe é uma das
áreas prioritárias da PNDR e abriga 103 municípios, sendo 25 no
sul do Ceará, 60 no leste do Piauí e 18 no oeste de Pernambuco.
Os criadores de cabras e bodes recebem cursos de capacitação,
instalações e equipamentos para melhorar a qualidade de seus
rebanhos e o processamento da carne e do leite. Com isso,
passam a oferecer produtos de mais qualidade e obtêm maior
retorno financeiro desta atividade. Os produtores de mel são
capacitados para melhorar seu produto e contam com unidades
de beneficiamento e desenvolvimento dos derivados de mel,
tanto para exportação como para o mercado interno. Já no setor
gesseiro, os trabalhadores aprendem como aumentar sua
capacidade de produção e como aprimorar a qualidade de seu
produto final. Dessa forma, podem vender peças mais bem
acabadas obtendo, assim, melhores preços.
A)Apenas os itens I e III.
B)Apenas os itens I e II.
C)Apenas o item III.
D)Apenas o item I.
E)Apenas o item II.

Questão 45
Atualmente, como está definida a divisão regional do Estado do
Pará?
A) Nas regiões do Tapajós, Xingú, Araguaia, Carajás, Lago de
Tucuruí, Capim, Tocantins, Guamá, Metropolitana, Caeté,
Marajó, BaixoAmazonas.
B) Nas regiões do Tapajós, Xingú, Araguaia, Carajás, Capim,
Tocantins, Guamá, Metropolitana, Caeté, Marajó, Baixo
Amazonas.
C) Nas regiões do Tapajós, Xingú, Araguaia, Carajás, Lago de
Tucuruí, Capim, Tocantins, Guamá, Caeté, Marajó, Baixo
Amazonas.
D) Nas regiões do Tapajós, Xingú, Araguaia, Carajás, Lago de
Tucuruí, Capim, Tocantins, Guamá, Metropolitana, Marabá,
Marajó, BaixoAmazonas.
E) Nas regiões do Tapajós, Xingú, Araguaia, Carajás,
Traquateua, Capim, Tocantins, Guamá, Metropolitana, Caeté,
Marajó, BaixoAmazonas.

Questão 46
Analisando a atual economia paraense, pode-se afirmar,
EXCETO:
A) A economia do Pará baseia-se no extrativismo mineral (ferro,
bauxita, manganês, calcário, ouro, estanho) e vegetal (madeira),
na agricultura, na pecuária, na indústria e no turismo.
B) A mineração é atividade preponderante na região sudeste do
Estado, sendo Parauapebas a principal cidade produtora. A
atividade pecuária - com um rebanho calculado em mais de 14
milhões de cabeças de bovinos - está mais presente no sudeste;
já a agricultura é mais intensa no nordeste.
C) O Pará é o maior produtor de pimenta-do-reino do Brasil. São
Félix do Xingu é o município com maior produção de banana do
País.
D) A indústria concentra-se mais na região metropolitana de
Belém, encabeçada pelos distritos industriais de Icoaraci e
Ananindeua, e nos municípios de Marabá e Barcarena.
E) Pela característica natural da região, destaca-se também
como forte ramo da economia a indústria açucareira.

Questão 47
Sobre o Projeto Serra Leste aprovado pelo Governo do Estado 
do Pará, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa
CORRETA:
I- O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará (Coema)
aprovou, durante reunião ordinária ocorrida em Belém, o projeto
Serra Leste, de exploração de minério de ferro sob a
responsabilidade da companhia Vale;
II- A área da lavra do Projeto está situada no município de
Carajás, distrito de Serra Pelada, a sudoeste, a 550 km de Belém
e 30 km da PA-275 no sentido Marabá/Parauapebas;
III- De acordo com os Estudos de Impactos Ambientais (EIA)
apresentado à Secretaria de Estado de MeioAmbiente (Sema), o
projeto é representado por um conjunto de estruturas para a área
de mina e usina, composto por uma estrada para escoamento do
minério, que liga a área de produção ao pátio de embarque, e por
duas linhas ferroviárias que serão construídas paralelamente à
Estrada de Ferro Carajás;
IV- O projeto Serra Leste está inserido na Província Mineral de
Carajás, onde serão lavrados 29 milhões de toneladas de
minério de sete milhões de estéril ao longo da vida útil da mina,
de 14 anos e meio.Aprodução anual está estimada em 2 milhões
de toneladas de granulados e finos, que vai atender o mercado 
mundial.Ainda de acordo com o EIA, na fase de instalação serão
gerados 600 empregos no pico da obra e 351 empregos diretos
na etapa de operação.
A) Todos os itens estão corretos.
B)Apenas os itens I e II estão corretos.
C)Apenas os itens I, II e III estão corretos.
D)Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
E)Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
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Questão 48
São características das Metrópoles apenas:
I- cidades populosas;
II- cidades adaptadas à economia globalizada, que não
necessariamente formam uma megacidade;
III- cidades que concentram as principais universidades, bancos
e empresas;
IV- são grandes centros de investimentos.
A) os itens I e II.
B) os itens I, II e III.
C) os itens I, II, III e IV.
D) os itens I e IV.
E) os itens II e III.

HISTÓRIA

Questão 49
“No Brasil, instalou-se um tipo de colonização baseado na
lavoura da cana-de-açúcar e no trabalho escravo, que oferecia
grandes lucros aos colonos que se dispusessem a explorar essa
atividade, para a qual o Nordeste do Brasil oferecia condições
favoráveis.”(LIMA, Antônio Pedro Lizânias de Souza. História da
Civilização Ocidental. 2. ed. São Paulo: FTD, 2005. p. 196).
Sobre a sociedade açucareira na época em que o Brasil era
colônia portuguesa, analise os itens seguintes e marque a
alternativa CORRETA:
I- Os lucros da empresa açucareira eram repartidos entre os
colonos e os ricos negociantes que aplicavam seus capitais na
produção e na comercialização do açúcar;
II- O Estado participava da empresa açucareira apoiando e
incentivando os colonos que quisessem vir para o Brasil e
dedicar-se à lavoura de cana-de-açúcar;
III- Os colonos das empresas açucareiras se transformaram na 
camada social de senhores de terra, que, por muitos séculos,
dominaram o cenário social e político do Brasil;
IV- O engenho de açúcar, incluindo as terras, as instalações e as
habitações, era a unidade básica de produção no Brasil colonial.
A)Apenas os itens I e II estão corretos.
B)Apenas os itens II e III estão corretos.
C)Apenas os itens III e IV estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Todos os itens estão errados.

Questão 50
São considerados fenômenos que acompanharam a economia
da mineração, EXCETO:
A) O crescimento populacional bastante acentuado.
B)Aurbanização do Centro-Sul.
C) O surgimento de várias atividades profissionais livres, como o
trabalho de artesãos, de pequenos comerciantes, lojas,
armazéns, etc.
D) O aumento da possibilidade de enriquecimento junto ao
comércio subsidiário à economia mineradora.
E) Uma grande possibilidade de ascensão profissional.

Questão 51
“Em outubro de 1807, aproveitando-se da difícil situação em que
Portugal se encontrava, o representante inglês em Lisboa, lorde
Strangford, impôs a D. João de Bragança, o príncipe regente,
um acordo secreto.” (LIMA, Antônio Pedro Lizânias de Souza.
História da Civilização Ocidental. 2. ed. São Paulo: FTD, 2005.
p.276). Do que se tratava este acordo secreto?
A) Tratava-se da transferência da família real e da sede do
governo português para o Brasil sob a proteção da poderosa
esquadra inglesa.
B) Tratava-se do apoio que Portugal iria conferir à Inglaterra na
invasão da França.
C) Tratava-se do Bloqueio Continental que Portugal faria junto
com os ingleses aos demais países da Europa.
D) Tratava-se da intervenção na economia portuguesa por meio
do domínio inglês.
E) Tratava-se do casamento entre o príncipe português e a
princesa da Inglaterra.

Questão 52
Sobre a agricultura cafeeira, pode-se afirmar:
I- Os anos de 1837 e 1838 registraram números surpreendentes.
A agricultura cafeeira, já se estendendo em direção a São Paulo,
superou a produção do açúcar, e o café passou a ser o principal
produto de exportação;
II- O café só começou a despertar interesse econômico com a
decadência da mineração e com o chamado renascimento
agrícola;
III- As regiões em que o café se adaptou melhor foram parte do 
Rio de Janeiro, sudoeste de Minas Gerais, São Paulo e Rio
Grande do Sul;
IV- O Nordeste não tinha capital suficiente, mas tinha condições
climáticas propícias para o desenvolvimento da lavoura cafeeira.
Marque a alternativa que contenha apenas as afirmativas 
CORRETAS:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e IV.
E) II e IV.

Questão 53
A Inglaterra aprovou a Lei Aberdeen, em 1845, que afirmava:
“será lícito ao alto tribunal do almirantado e a qualquer tribunal de
Sua Majestade ... julgar qualquer navio que faça o tráfico de
escravos africanos...”. O Brasil protestou contra a ingerência nos
assuntos internos, mas a Inglaterra não tomou conhecimento.
Assim sendo, não tendo saída, pois seria muito difícil para um
país de economia agrária e dependente enfrentar a maior
potência mundial da época, o Brasil se viu obrigado a ceder,
publicando uma Lei em que ficava extinto o tráfico de escravos
entre o Brasil e a África. Como foi denominada esta Lei,
publicada em 04 de setembro de 1850?
A) Lei Dom Pedro II.
B) Lei do Ventre Livre.
C) Lei Eusébio de Queirós.
D) Lei Áurea.
E) Lei Marquês de Pombal.

Questão 54
Pode-se afirmar sobre Cabanagem, Revolução ocorrida no
Pará, EXCETO:
A)ACabanagem em muito difere das demais revoluções havidas
no Brasil, principalmente durante o período da Regência, pois
viera, realmente, de baixo para cima.
B) A Cabanagem foi eminentemente um grito da burguesia
contra a aristocracia.
C) Buscava-se através da Cabanagem uma liberdade não
meramente política, mas também econômica e social.
D) No início de 1835, o Pará era um vulcão em véspera de
erupção. A situação chegara a um ponto que nada mais poderia
impedir que os ânimos, há bastante tempo exaltados pelas
pregações revolucionárias do cônego Batista Campos e de
outros líderes menores, estourassem de vez.
E) O idealista, o cérebro pensante da Revolução, o
arregimentador das massas, o líder inconteste dos exaltados
nacional is tas, que era Bat ista Campos, morrera
prematuramente antes da vitória.
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Questão 55
Sobre os Presidentes Cabanos, é CORRETO afirmar:
A) Eduardo Francisco Nogueira Angelim foi o único Presidente
Cabano nascido em Belém.
B) Todos os 06 Presidentes Cabanos que assumiram o Governo
eram membros da burguesia e/ou aristocracia.
C) Batista Campos, maior líder da Revolução Cabana assumiu o
Governo da Província do Pará em 1835.
D) Francisco Pedro Vinagre foi o primeiro Governador Cabano, 
tendo entregado o governo ao enviado da Regência, Marechal
FelixAntônio Clemente Malcher.
E) Felix Antônio Clemente Malcher foi o primeiro Presidente
Cabano e morreu assassinado pelos próprios cabanos.

Questão 56
Canudos, cidade localizada no Estado da Bahia, foi palco de
inúmeros confrontos entre expedições militares e o beato
Conselheiro com seus seguidores. Sobre o evento, pode-se
afirmar:
A) Logo após a independência do Brasil, Conselheiro e alguns de
seus seguidores reagiram publicamente à cobrança de impostos
pelo governo.
B) O beato Conselheiro decidiu fundar junto com seus
seguidores uma povoação, deixando de ser peregrino, a qual
denominou de Belo Monte, mas, devido à abundância de um tipo
de vegetação denominado canudo-de-pito, o lugar ficou
conhecido como Canudos.
C) Em novembro de 1896 foi enviada a terceira expedição militar
a Canudos que exterminou os conselheiristas.
D) Apenas em 1897, foi enviada uma expedição com mais de 20
mil homens que, após 1 ano de combate lançaram as ofensivas
finais.
E) No último confronto, aceitando um acordo proposto pelo
comando militar, um grupo de mil pessoas, composto por
mulheres, crianças e velhos, em sua maioria, resolveu se
entregar, os quais foram reinseridos na sociedade baiana.

Questão 57
São características do Coronelismo, EXCETO:
A) Típico das áreas rurais.
B) Decorrente da concentração de grandes extensões de terras
nas mãos de poucos fazendeiros que exerciam a chefia política
local desde o regime monárquico.
C) Existia o voto de cabresto, em que o coronel recorria até
mesmo à violência para obrigar o eleitor a votar em seu
candidato.
D) O coronel, em troca do voto, oferecia benefícios à população
mais pobre.
E) O poder público era apropriado de forma privada pelos grupos
dominantes do Brasil, que representavam a grande maioria da
população.

Questão 58
As eleições de 1950 incendiaram o país. A marchinha de
campanha de Vargas virou sucesso nacional: “Bota o retrato do
velho outra vez/Bota no mesmo lugar/ O sorriso do velhinho faz a
gente trabalhar.” Sobre o governo de Getúlio Vargas, pode-se
afirmar:
I- Na primeira fase do governo Vargas (de 1951 a 1953),
procurou-se estabilizar a economia, detendo a inflação e
equilibrando as finanças públicas;
II- Em 1953, foi criada a Petrobras, empresa que deteria o
monopólio do refino e da exploração de petróleo, fundamental,
no entender dos nacionalistas, para a soberania do Brasil;
III- Vargas promoveu um verdadeiro confisco nos lucros dos
exportadores de açúcar, recolhendo uma parte de suas receitas
para financiar outros setores da economia;
IV- As greves operárias tornaram-se cada vez mais freqüentes
em função das profundas perdas salariais.

Após a leitura das afirmações anteriores estão CORRETOS
apenas os itens:
A) I e II.
B) II e III.
C) I, II e III.
D) I, II e IV.
E) I e IV.

Questão 59
Durante o Período da Ditadura Militar, um aparato repressivo foi
montado para combater a oposição. Marque a alternativa que
NÃO faça parte desteAparato.
A) Destacamento de Operações e Informações (DOI).
B)Agência Intervencionista (AI).
C) Serviço Nacional de Informações (SNI).
D) Operação Bandeirantes (Oban).
E) Centro de Operações de Defesa Interna (Codi).

Questão 60
O governo de Figueiredo deu continuidade à distensão ensaiada
por Geisel. O último presidente militar pôs em prática a política
da “abertura”, concedendo a anistia política e permitindo a
reorganização político-partidária. Sobre a abertura política e o
fim da ditadura militar é CORRETO afirmar:
A) Procurando manter o ritmo gradualista da liberalização do
regime, Figueiredo sancionou, em agosto de 1979, a Lei da
Anistia, que beneficiou mais de 4 mil pessoas penalizadas
durante os anos da ditadura.Amaior restrição ficou por conta dos
condenados pelos chamados “crimes de sangue” cometidos
pelos guerrilheiros opositores ao regime. Por outro lado, a lei
incluía o perdão incondicional aos integrantes dos órgãos de
repressão envolvidos em torturas e assassinatos de presos
políticos.
B) O retorno dos exilados e a restituição de seus direitos políticos
enfraqueceram a oposição. Novas lideranças passaram a
estabelecer contatos com os novos dirigentes sindicais,
intelectuais, estudantes e políticos do MDB.
C)Amovimentação operária serviu como divisor de águas para o
processo de abertura política. Primeiro porque as demandas
sociais decorrentes da crise econômica da segunda metade da
década de 1980 aceleraram as medidas de liberalização política.
Segundo porque se definiram os limites de abertura. Enquanto
governava com as elites, o regime procurava manter a repressão
sobre a classe trabalhadora. Para o pacto da transição
democrática, a classe operária não estava convidada. Mas
impunha-se de forma surpreendente.
D) Apesar de constituir um passo decisivo para a abertura
política, ao expressar mais claramente os interesses atuantes na
sociedade brasileira, a permissão para o surgimento de novos
partidos tinha como objetivo fortalecer a oposição, acentuando
suas diferenças ideológicas e estimulando as disputas eleitorais.
E) Em janeiro de 1989, era escolhido o primeiro presidente civil
do país depois de mais de 20 anos de ditadura. Apesar das
pressões populares, prevaleceu o pacto das elites e as regras
definidas pelos militares.
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