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1ª Parte – Português  

 

 
Observe o texto abaixo. Ele servirá de base para as 
questões 01 e 02. 

 

 
 
01. Julgue as premissas conforme o texto dado. 

 
I. A palavra ninguém é usada quase sempre no texto 

para caracterizar a figura do avô, exercendo papel 
de adjetivo e conotando a idéia de que não seria o 
avô uma figura reconhecida na sociedade. 

II. Na frase: “Mas nunca houve ninguém como ele.”, o 
termo ninguém assume seu papel de pronome 
indefinido significando “pessoa alguma”. 

III. Na oração: “Meu avô não era ninguém”, o termo 
ninguém tem função sintática de predicativo. 

IV. Na frase: “Mas nunca houve ninguém como ele.”, o 
termo ninguém assume função sintática de 
complemento verbal. 

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas IV é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
02. Na oração: “No entanto, que grande homem ele foi 
para mim.”, o pronome que exerce função sintática de: 

 
a) Partícula de realce. 
b) Conjunção subordinativa. 
c) Pronome relativo. 
d) Pronome interrogativo. 
e) Conjunção sindética. 

 
 
 
 
 
 

03. Observe o trecho da música À primeira vista, de Chico 

César. 
 

 
 

Na letra da música observamos recorrentemente o uso de 
uma mesma estrutura sintática: 

 
a) Uma oração subordinada adverbial final. 
b) Uma oração subordinada adverbial causal. 
c) Uma oração subordinada adverbial consecutiva. 
d) Uma oração subordinada adverbial temporal. 
e) Uma oração subordinada adverbial concessiva. 

 
04. “Deve-se observar que é freqüente, na fala e nos 

textos escritos informais, a ocorrência da próclise, quando 
se trata de português do Brasil.” A exemplo do exposto 
temos: 

 
a) “Dê-me um museu e eu o encherei” (Pablo 

Picasso). 
b) “Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro.” 
(Oswald de Andrade) 

c) “Partimo-nos assim do santo templo” 
(Camões) 

d)  Dê-me um cigarro  
Diz a Gramática” 
(Oswald de Andrade) 

e) “Certifico-te, ó Rei, que se contemplo 
Como fui destas praias apartado” 
(Camões) 

 
O texto a seguir é referência para responder as questões 
05 e 06. 

 

 
 
 
 
 
 

Meu avô foi um belo retrato do malandro 
carioca 

 Este texto é sobre ninguém. Meu avô 
não foi ninguém. No entanto, que grande homem 
ele foi para mim. Meu pai era severo e triste, mal 
o via, chegava de aviões de guerra e nem me 
olhava. Meu avô, não. Me pegava pela mão e me 
levava para o Jóquei, para ver os cavalinhos. Foi 
uma figura masculina carinhosa em minha vida. 
(...) 
 Meu avô adorava a vida e usava sempre 
o adjetivo “esplêndido”, tão lindo e estrelado.  A 
laranja chupada na feira estava “esplêndida”, a 
jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era 
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu 
nada; sua única viagem foi de trem a Curitiba, de 
onde trouxe mudas de pinheiros. “Esplêndidas...”  
(...) 
 Meu avô não era ninguém. Mas nunca 
houve ninguém como ele. 
 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2004. P 23 – 27. (fragmento) 

Quando não tinha nada eu quis 
Quando tudo era ausência esperei 
Quando tive frio tremi 
Quando tive coragem liguei 
 
Quando chegou carta abri 
Quando ouvi Prince dancei 
Quando o olho brilhou entendi 
Quando criei asas voei 
(...) 

Seis meses: um balanço 
 Amanhã se completam seis meses desde que 
o Jornal da Tarde passou a castigar seus eleitores três 
vezes por semana com a publicação de uma coluna 
chamada “Xongas”. Nela um sujeito de nome Ricardo 
Freire, que não se sabe de onde veio – consta que 
trabalha com publicidade, ou que escreve sobre 
viagem, ou, pior ainda, que faz as duas coisas – usa o 
espaço privilegiado de um caderno cultural para difundir 
estapafurdices ao vento. Já em sua „crônica‟ de estréia, 
dia 10 de abril, o Sr. Freire disse com todas as letras a 
que vinha. Sob o título pseudoengajado “Manifesto 
Xongas”, ele confessou ser “um sujeito que não 
entende xongas de nada, escrevendo xongas de tudo.” 

 
FREIRE, Ricardo. The Best of Xongas. São Paulo: Mandarim, 

2001.   
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05. Sobre o texto  julgue as premissas: 

 
I. O texto foi escrito por Ricardo Freire na coluna 

Xongas. 
II. Considerando o título e a autoria, causa 

estranhamento o conteúdo do texto. 
III. Em diversos momentos se usa aspas ao longo do 

texto, mas em todos com a intenção de destacar 
nomes próprios. 

IV. As aspas usadas no termo crônica, em “Já em 
sua „crônica‟ de estréia”, têm um tom pejorativo, 
como que questionasse a qualidade do texto. 

 
a) Apenas I é falsa. 
b) Apenas II é falsa. 
c) Apenas III é falsa. 
d) Apenas IV é falsa. 
e) Todas são falsas. 

 
06. O texto é construído de modo que “aquilo que se diz” e 

“aquilo que fica subtendido” constituem uma relação de: 
 

a) Concessão 
b) Conseqüência 
c) Causa 
d) Soma 
e) Tempo 

 
07. Observe o texto abaixo: 

 

 
 

Na tentativa de tentar se definir, o eu lírico, faz uso de: 
 

a) Metonímias 
b) Antíteses 
c) Personificação 
d) Metáfora 
e) Pleonasmo 

 
08. Leia o texto: 

 

 
 

 

Qual das orações abaixo teria seu sentido comprometido 
ou alterado em função do uso da vírgula? 

 
I. A irmã de Janete que é professora chega de 

viagem esta tarde. 
II. Estamos todos prontos conforme o combinado. 
III. As frutas que estavam maduras caíram no chão. 
IV. Cheguei peguei o livro e saí correndo. 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I e IV. 

 
Tome o texto seguinte como base para as questões 09 e 
10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto final 
Eu: ponto de observação. 
Eu: ponto de interrogação. 
Eu, ponto. 
  Discurso 
Sem conclusão. 

SANTANA, Afonso. Poesia reunida, 2004. 

A vírgula maldita 
 

 (...) Uma vírgula esquecida ou mal 
usada afeta o sentido da frase. A maldita pode 
mudar o sentido ou deixar as frases sem 
sentido. Observe a importância da vírgula no 
exemplo abaixo: 
 “Os técnicos foram à reunião 
acompanhados da secretária do diretor e de um 
coordenador.” (...) 
 Se usarmos uma vírgula mudaremos o 
sentido da frase. (...) 

   
SILVA, Sérgio Nogueira Duarte da. Língua viva II, 

1999. 

Pessoas saudáveis que tomam antidepressivo ficam 
menos irritadas 
 

Um estudo feito na Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP) concluiu que tomar baixas doses de 
antidepressivos altera o humor de pessoas saudáveis. 
Elas se irritam menos e ganham mais tolerância e 
eficiência. 

A pesquisa analisou 120 voluntários 
rigorosamente saudáveis – eles não poderiam ter pais, 
irmãos, avós, tios ou primos com nenhum sintoma de 
doença psiquiátrica. Por 12 semanas eles tomaram 
aleatoriamente duas pílulas. Uma continha 40 miligramas 
de antidepressivos – doentes usam doses a partir de 75 
mg – e a outra não tinha nenhum princípio ativo. Depois, 
especialistas analisaram as mudanças em diversas áreas 
da saúde mental e física – agressividade, personalidade, 
sono, alimentação e o cérebro. 

Nas semanas em que tomaram os 
medicamentos, cerca de 30% dos voluntários 
apresentaram sensíveis melhoras no humor. Eles 
passaram a se irritar menos e tolerar mais as situações 
adversas. Além disso, passaram a prestar mais atenção 
em suas tarefas diárias. No trabalho, eles ficaram menos 
aflitos com as exigências simultâneas e erraram menos. 
Nas semanas em que não tomaram os remédios, não 
relataram mudanças.  

Entre os efeitos colaterais da medicação 
estavam sono picado – os pacientes passaram mais 
momentos da noite com sono leve – e aumento ou 
diminuição do apetite. Esses efeitos aconteciam com 
todos os pacientes que passaram pelo tratamento. 

Os pesquisadores não sabem explicar por que 
os remédios causaram essas mudanças, nem por que as 
alterações aconteceram somente com um terço dos 
voluntários. Essas pessoas eram menos medrosas, 
irritadas e impulsivas e mais resilientes – aceitavam com 
mais facilidade e resignação os problemas da vida. 

 
Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/10/23/
pessoas-saudaveis-que-tomam-antidepressivo-ficam-menos-

irritadas.jhtm 
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09. Pode-se absorver do texto a seguinte informação: 

 
a) Os voluntários foram submetidos a 75mg de 

medicação antidepressiva por um período de 12 
semanas. 

b) Entre os efeitos positivos esperados da medicação 
estavam sono picado e aumento ou diminuição de 
apetite, mas só aconteceram em 1/3 dos 
pacientes. 

c) Na oração: “Os pesquisadores não sabem explicar 
por que os remédios causaram essas mudanças” 
não está claro se as mudanças são as positivas ou 
os efeitos colaterais. 

d) Apenas 1/3 dos pacientes saudáveis submetidos 
ao tratamento apresentaram mudanças no 
temperamento e comportamento. 

e) Nenhuma das opções. 
 
10. Em: “Essas pessoas eram menos medrosas, irritadas e 
impulsivas e mais resilientes – aceitavam com mais 
facilidade e resignação os problemas da vida” o termo 
resilientes significa: 

 
a) Elasticidade física 
b) Flexibilidade 
c) Teimosia 
d) Ignorância 
e) NDR 

 
 

2ª Parte – Informática   

 
 
11. Quando utilizada na Planilha Excel, a expressão 

=soma (H1:H4) faz o somatório das células: 
 

a) Da linha 1 com as células da linha 4. 
b) H1, H2, H3 e H4. 
c) Das linhas 1, 2, 3 e 4. 
d) Da coluna 1 com as células da coluna 4. 
e) H1 e H4 

 
12. Quando utilizada na Planilha Excel, a expressão 

=SOMA (H1;H4) faz o somatório das células: 
 

a) H1 e H4. 
b) Da linha 1 com as células da linha 4. 
c) Da coluna 1 com as células da coluna 4. 
d) Das linhas 1, 2, 3 e 4. 
e) H1, H2, H3 e H4. 

 
13. Uma região em uma planilha eletrônica. 

 
a) É definida recursivamente. 
b) Corresponde a um conjunto retangular de células. 
c) Corresponde a um conjunto trapezoidal de 

células. 
d) Corresponde a um conjunto de células. 
e) Corresponde a um conjunto de células 

impossibilitado de ser deslocado. 
 
14.  Em relação ao MS Excel é correto afirmar que: 

 
a) Os comandos Dividir e Congelar Painéis têm a 

mesma função. 
b) As linhas podem ser ordenadas segundo os 

valores das células de uma coluna escolhida. 
 

c) Todas as colunas de uma mesma planilha devem 
ter a mesma largura. 

d) Não pode haver relação entre o valor de uma 
célula e os valores de outras células. 

e) Uma ou mais colunas ocultas são transferidas 
para um arquivo auxiliar devendo este ser 
acessado para a sua reexibição. 

 
15. No Microsoft Excel 2003, que nome é dado a uma 

seqüência de comandos e funções armazenadas em um 
módulo do Visual Basic para execução de tarefas 
repetitivas? 
 

a) Tabela 
b) Célula 
c) Macro 
d) Gráfico 
e) Formulário 

 
16. Em uma planilha do Microsoft Excel, na sua 

configuração padrão, tem-se na célula C1 a fórmula =A1 + 
B$1. Ao ser copiada para o bloco C2:D2, a célula: 
 

a) C2 ficará com a fórmula =A3 + B$2. 
b) D2 ficará com a fórmula =B2 + B$1. 
c) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$2. 
d) D2 ficará com a fórmula =A3 + D$1. 
e) C2 ficará com a fórmula =A2 + B$1. 

 
17. Com relação ao Microsoft Excel, na sua configuração 

padrão, assinale a alternativa que contém a fórmula 
correta, a ser aplicada na célula A9, para somar os valores 
da célula A1 até a célula A8, inclusive. 
 

a) =A1+A3+A4+A7+A8 
b) =soma(A1:A8) 
c) =soma(A1;A8) 
d) somar(A1:A8) 
e) =A1:A8 

 
18. Em relação à planilha Excel, existe um elemento 

básico no qual aquele aplicativo é organizado. Este 
elemento básico é conhecido como: 
 

a) Tabela. 
b) Célula. 
c) Menu. 
d) Barras de rolagem. 
e) Arquivo. 

 
19. No Microsoft Excel 2003, ao se trabalhar com uma 

planilha eletrônica, em que é transferido um texto de outro 
arquivo proveniente do processador de texto Word para 
uma célula desta planilha, e, posteriormente, ao se salvar 
esta planilha de trabalho no disco rígido, será criada 
automaticamente uma extensão para esse arquivo 
(planilha) no disco rígido. Essa extensão é conhecida 
como: 
 

a) Doc. 
b) Exl. 
c) Wrl. 
d) Rtf. 
e) Xls. 
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20.  É possível inserir a data e hora atual em uma célula no 

Microsoft Excel 2003 selecionando uma célula e 
pressionando:  
  

a) CTRL+; (ponto e vírgula) seguido de ESPAÇO e 
depois CTRL+SHIFT+; (ponto e vírgula) 

b) CTRL+H, mantendo pressionado o CTRL+Alt+D 
c) CTRL+H+; (ponto e vírgula) 
d) SHIFT+H, seguido de SHIFT+D 
e) SHIFT+H+D 

 

 
 

3ª Parte – Atualidades        

 
 
21. “Eleição é todo processo pelo qual um grupo designa 

um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de 
votação. Na democracia representativa, é o processo que 
consiste na escolha de determinados indivíduos para 
exercerem o poder soberano, concedido pelo povo através 
do voto, devendo estes, assim, exercerem o papel de 
representantes da nação.”  
 

(Retirado e adaptado de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o). 

 
Com base no texto acima, assinale a opção que apresenta 
os anos em que se realizarão as próximas eleições para 
Deputado Federal. 
 

a) 2012 e 2016. 
b) 2010 e 2014. 
c) 2010 e 2018. 
d) 2012 e 2020. 
e) 2011 e 2015. 

 
22.  
 

 
(http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/materias2007/dez/legi15191207.htm com 

adaptações) 

 
O texto se refere ao feriado que comemora a Revolução 
Pernambucana de 1817. A data que completa 
adequadamente o texto é: 
 

a) 06 de março. 
b) 24 de abril. 
c) 15 de agosto. 
d) 15 de março. 
e) 17 de fevereiro. 

 
 
 
 
 

23. Leia o texto. 

 
Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/rio/index.asp> 

(Com adaptações) 

 
Pergunta-se: Onde se localiza a nascente deste Rio? 
 

a) Em Januária, Minas Gerais. 
b) No Juazeiro, Bahia. 
c) Em Piranhas, Alagoas. 
d) Em Petrolina, Pernambuco. 
e) Na Serra da Canastra, Minas Gerais. 

 
24. Sobre a transposição do Rio São Francisco, julgue os 

itens que seguem. 
 

I. O projeto de transposição das águas do rio São 
Francisco consiste na transferência de águas do 
Rio São Francisco para abastecer pequenos rios 
e açudes da região Centro-Oeste que possuem 
um déficit hídrico durante o período de estiagem. 

II. A discussão sobre a transposição do Rio São 
Francisco não é recente no cenário político 
brasileiro. 

III. A finalidade da transposição é melhorar as 
condições de vida de milhares de brasileiros que 
vivem na região semi-árida e sofrem com as 
secas. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, V; 
b) V, V, V. 
c) F, F, V. 
d) F, V, V. 
e) F, F, F. 

 
25. Neste ano estão sendo comemorados os vinte anos da 

queda do muro de Berlim. Sobre este tema, julgue as 
afirmações feitas abaixo. 
 

I. A queda do Muro representou o fim da Guerra 
Fria e a reaproximação entre Alemanha  Oriental 
e a Alemanha Ocidental. 

II. O Muro de Berlim foi erguido no início da década 
de 1960, com o objetivo de separar fisicamente a 
Berlim Capitalista da Berlim Socialista. 

III. Antes da reunificação a Alemanha estava dividida 
em Oriental (capitalista) e Ocidental (socialista). 

IV. Após a queda do Muro, a Alemanha passou por 
grandes dificuldades, porque enquanto a parte 
Ocidental era desenvolvida, a parte Oriental tinha 
uma indústria obsoleta e mal desenvolvida, o que 
gerou altos índices de desemprego. 

 
a) Estão verdadeiras as afirmações I, II, e III. 
b) É incorreto o que se afirma em III e IV. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 

“O projeto de lei que institui o dia __________ como a 
Data Magna de Pernambuco foi aprovado, ontem, em 
primeira discussão na Alepe. A matéria foi bastante 
debatida porque os parlamentares divergiram quanto à 
data ser ou não feriado. Predominou a sugestão de 
torná-la ponto facultativo. A alteração será votada hoje, 
durante a análise da proposta em segunda discussão. 
A iniciativa de criar a Data Magna é da deputada 
Terezinha Nunes (PSDB), que defendeu o feriado. 
„Todos os estados brasileiros já tinham suas datas 
magnas e Pernambuco, que é o mais rico em 
revoluções libertárias, ainda não comemorava‟, 
ponderou a parlamentar.”. 

Um rio que une climas e regiões diferentes 

 
Rio da integração nacional, o São Francisco, 
descoberto em 1502, tem esse título por ser o caminho 
de ligação do Sudeste e do Centro-Oeste com o 
Nordeste. Desde as suas nascentes, até sua foz, ele 
percorre 2.700 km. Ao longo desse percurso, que 
banha cinco Estados, o rio se divide em quatro trechos: 
o Alto São Francisco; o Médio; o Submédio; e o Baixo. 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Vota%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o
http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/materias2007/dez/legi15191207.htm
http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/rio/index.asp
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d) Nenhuma das afirmações apresenta a verdade, 
com exceção da III. 

e) Apenas o que é dito em III não condiz com a 
realidade. 

 
 26. Leia o Texto. 

 
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/atualidades/acordo-eua-

colombia.jhtm> 

 
Sobre o tema apresentado, marque a proposição que foi 
formulada incorretamente. 
 

a) As Farc é o grupo guerrilheiro de caráter 
comunista mais antigo em atividade no mundo. 
Essa organização é responsável pelo controle, 
produção e comercialização de cocaína na 
Colômbia. 

b) As Farc é responsável pelo seqüestro de civis. O 
caso mais famoso é o da candidata presidencial 
Ingrid Betancourt, que depois de passar seis anos 
em cativeiro na selva da Colômbia, foi resgatada 
em de julho de 2008. 

c) De acordo com as diretrizes do acordo os Estados 
Unidos utilizarão as bases colombianas para 
patrulhar rotas aéreas e marítimas que são 
usadas pelos traficantes para escoamento de 
drogas.  

d) Após o acordo a tensão na América Latina 
aumentou, porque as intervenções militares norte-
americanas nos países da América Central e do 
Sul sempre visaram interesses econômicos e 
estratégicos dos EUA. 

e) O presidente colombiano iniciou uma viagem por 
sete dos 12 países que compõem a União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul) na tentativa de 
minimizar as tensões. A Unasul, da qual o Brasil 
não faz parte, tem a finalidade de integrar os 
países da região para constituir concorrência ao 
Mercosul. 

 
27. O texto abaixo foi extraído de uma matéria publicada 

no jornal O Globo em 07/07/2009. Com base na temática 
apresentada por ele julgue os itens que seguem em 
verdadeiro ou falso. 

 

 
O Globo 07/07/2009. 

(   )  O Brasil compra lixo reciclável de forma lícita para 
abastecer a indústria nacional, uma vez que o lixo 
reciclado no País não é suficiente para suprir a 
demanda. 

(   )  O destino do lixo tem se tornado um grande 
problema atualmente, em virtude de a população 
produzir mais lixo a cada dia. Por isso, os 
governos de países subdesenvolvidos têm 
procurado os desenvolvidos para utilizá-los como 
verdadeiros “lixões”. 

(   )  É mais barato para as empresas enviarem o lixo 
para outros países do que desenvolver e construir 
uma infra-estrutura adequada para tratar e reciclar 
os dejetos. 

(   )  O lixo é formado por uma parte tóxica, proveniente 
de hospitais e equipamentos eletrônicos, que deve, 
necessariamente, ir para aterros sanitários ou 
lixões a céu aberto, para que possam passar pelo 
ciclo do nitrogênio e se degradarem mais 
facilmente, se reincorporando à natureza. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) V, V, V, F. 
b) V, F, F, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, F, V. 
e) F, F, V, F. 

 
28. O mundo está envelhecendo. A expectativa de vida 

que era de 50 anos em 1900, passou para 79 em 2000. As 
pessoas estão vivendo mais. Podemos dizer que são 
causas do “envelhecimento” do mundo, exceto: 
 

a) Aperfeiçoamento do tratamento das doenças 
transmissíveis como a tuberculose, que matava 
muitas pessoas no início do século passado. 

b) Aumento do consumo de produtos 
industrializados e/ou artificiais. 

c) Melhora nas condições e cuidados de saúde e 
alimentação (nutrição). 

d) Controle de natalidade, que faz com que a 
quantidade de jovens diminua em relação à 
quantidade de idosos. 

e) Melhores condições de vida da população. 
 
29. Quem era o Ministro de Minas e Energia quando 

aconteceu o apagão de 10 de novembro de 2009? 
 

a) Edson Lobão 
b) Dilma Rousseff 
c) Fernando Haddad 
d) Marcelo Lobão 
e) Cristiano Chaves 

 
30. “O Nobel da Paz é concedido a pessoas ou 

organizações cujas ações promoveram a paz entre as 
nações e contribuíram para solucionar conflitos”. Foi 
Barack Obama quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz deste 
ano, no dia 09 de outubro de 2009. Que outros dois 
presidentes americanos foram contemplados com o prêmio 
durante o mandato fora Obama? 

 
a) Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson. 
b) Jimmy Carter e Theodore Roosevelt. 
c) Woodrow Wilson e Jimmy Carter. 
d) Ronald Reagan e Jimmy Carter. 
e) Woodrow Wilson e Ronald Reagan. 

 

“SÃO PAULO - Dezesseis contêineres carregados com 
lixo tóxico foram importados irregularmente da 
Inglaterra para o Porto de Santos, no litoral paulista. O 
lixo, que saiu da Inglaterra em fevereiro e passou por 
vários países antes de chegar a Santos, pesa 290 
toneladas. No lixo foram encontrados, entre outros, 
resíduos de alimentos, cabos de computadores e um 
travesseiro molhado. A empresa importadora e a 
contratada para o transporte serão multadas em R$ 
155 mil, segundo o Instituto Nacional do Meio 
Ambiente(Ibama) em Santos, e a carga terá que ser 
devolvida. Os contêineres deveriam conter plástico 
para reciclagem.” 

Um acordo entre Colômbia e Estados Unidos – para 
ampliar as bases militares norte-americanas em 
território colombiano – gerou tensão na Venezuela e no 
Equador. A Colômbia alega que o plano é necessário 
para combater o narcotráfico e lutar contra o grupo 
guerrilheiro comunista Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc). 




http://educacao.uol.com.br/atualidades/acordo-eua-colombia.jhtm
http://educacao.uol.com.br/atualidades/acordo-eua-colombia.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2008/07/02/ult1859u240.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u30.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u31.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
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31. "Nós não vamos aceitar uma força supranacional 

cuidando de nossas fronteiras. Que a Colômbia cuide da 
sua, nós cuidamos da nossa", afirmou Chávez em 
Caracas. Hugo Chávez tem causado polêmica mundial. 
Ele é o presidente de qual dos países representados no 
mapa? 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
32. Durante a Idade Média a Europa viveu o feudalismo, 

sistema socioeconômico próprio e que caracterizou este 
período, tornando-o diferente da antiguidade clássica e do 
mundo moderno. Sobre este período, assinale a opção 
correta. 
 

a) O feudalismo se caracterizou pela saída da 
população das cidades para o campo e pela 
economia predominantemente manufatureira, 
marcada pelas corporações de ofício. 

b) A Idade Média foi o período onde houve mais 
exploração de mão-de-obra escrava da história. 

c) O período medieval foi marcado pelo 
teocentrismo exacerbado, com idéias 
provenientes sobretudo da doutrina anglicana e 
calvinista e em segundo plano, pelo ideário da 
Igreja Católica. 

d) A sociedade feudal era estamental, isso significa 
dizer que ela era dividida em grupos rigidamente 
definidos e sem possibilidade de mobilidade 
social, entre eles estavam os senhores feudais 
(donos das terras) e os servos. 

e) Durante o apogeu do período feudal houve o 
crescimento do comércio em detrimento da 
atividade agrícola. 

 
33. Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. No 

início do seu governo, foram trazidas uma série de 
inovações para o cenário brasileiro. Entre elas não 
podemos destacar: 
 

a) Permissão do voto feminino. 
b) Criação do Código Eleitoral. 
c) Obrigatoriedade do ensino primário. 
d) Criação de legislação trabalhista, incluindo o 

direito de livre associação sindical, a 
regulamentação do trabalho feminino e infantil, a 
jornada de trabalho de oito horas diárias, o 
descanso semanal remunerado, as férias 
remuneradas e o direito à aposentadoria. 

e) Instituição de eleições indiretas para todos os 
cargos do Poder Executivo, o que permitiu o 
conhecido “voto de cabresto” imposto pelos 
coronéis. 

 
34. Durante a Antiguidade Clássica foi adotado como 

sistema de trabalho o regime de escravidão, enquanto que 
na Idade Média foi utilizado o regime de servidão. Assinale 
a alternativa que apresenta a diferença entre esses dois 
sistemas. 
 

a) Não existe nenhuma diferença substancial entre 
ambos, mas de forma genérica podemos dizer 
que a única diferença é que os servos recebiam 
salários enquanto que os escravos recebiam 
moradia e comida. 

b) Os escravos eram ligados à terra enquanto que 
os servos eram tidos como propriedade dos seus 
senhores. 

c) Os servos eram ligados à terra e, por isso, 
poderiam ser livremente vendidos pelos seus 
senhores assim, como os escravos, que embora 
fosse propriedade de seus donos, também 
poderiam ser livremente vendidos. 

d) Os escravos eram tidos como bens móveis de 
seus donos, poderiam ser vendidos, mas, apesar 
disso, na Grécia antiga, não eram totalmente 
desprovidos de direitos e os servos eram 
trabalhadores rurais que estavam ligados à terra e 
não eram propriedade de seus senhores, por isso 
não poderiam ser vendidos.  

e) Nenhuma das afirmações anteriores apresentam 
a diferença entre os regimes de servidão e 
escravidão. 

 
35. Leia o texto. 

 
Neste contexto, Portugal foi o pioneiro na expansão 
marítima. Dos itens abaixo, são fatores que determinaram 
esse pioneirismo: 
 

I. Precoce centralização política. 
II. Posição geográfica privilegiada. 
III. Maior desenvolvimento marítimo-bélico. 
IV. Grupo mercantil próspero e ambicioso. 
V. Governo forte e bem articulado com a burguesia 

nacional. 
VI. Domínio árabe (mouros) no território. 

 
a) I, II, III, IV e V. 
b) II, III, V e VI. 
c) I, II, IV e V. 
d) III e VI. 
e) Todos são fatores determinantes do pioneirismo 

português. 
 
 
 

“Para revitalizar a economia européia seria necessário, 
porém, buscar opções para obter metais preciosos e 
ampliar as possibilidades de comércio, oferecendo 
produtos a preços mais baixos. Isso só seria possível 
com uma nova rota para o Oriente – na medida em que 
o Mediterrâneo era controlado pelos italianos – e a 
conquista de outros mercados. Portanto, tornava-se 
necessário dar início à expansão marítima, 
desbravando o continente africano.”. 
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36. Em novembro deste ano completamos 220 anos da 

Proclamação da República. Sobre esta marque a opção 
incorreta. 
 

a) O povo brasileiro, em especial as camadas 
populares, participou ativamente do golpe que 
derrubou D. Pedro II e instituiu a república no 
Brasil. 

b) Pode-se dizer que a abolição da escravatura foi 
um dos fatores que determinaram o fim do 
império e a Proclamação da República em 15 de 
novembro de 1889. 

c) A proclamação da República representou a 
aliança dos cafeicultores paulistas com os 
militares do exército. 

d) Após a proclamação, o primeiro a governar o País 
foi o Marechal Deodoro da Fonseca, seguido pelo 
Marechal Floriano Peixoto.  

e) Pouco tempo após a proclamação os grupos que 
lideraram o movimento já possuíam interesses 
distintos, havendo dissenso entre eles. 

 
37. “Nova York – A Assembléia Geral da ONU decretou 18 

de julho Dia Internacional Nelson Mandela, para imortalizar 
a obra do antigo Presidente sul-africano a favor da cultura 
da paz. África do Sul patrocinou esta resolução durante a 
Assembleia Geral da ONU na terça-feira, adotada por 
consenso pelos 192 Estados membros da ONU.”. Diante 
do texto pergunta-se: quem é Nelson Mandela? 
 

a) É o principal líder da luta contra a dominação 
européia na África. 

b) É o principal líder da luta contra o racismo 
estabelecido pelo Apartheid,  na África do Sul. 

c) É o atual Presidente do Congo. 
d) É o principal líder da luta contra o racismo 

estabelecido pelo Apartheid,  na África 
Setentrional. 

e) É o ícone da luta contra a discriminação contra os 
deficientes na África Central. 

 
18. O texto abaixo caracteriza que guerra da qual o Brasil 

participou? 

 

 

Cláudio Vicentino - História do Brasil. Ed. Ampl. e atual. 2004. 

 
a) Guerra do Paraguai. 
b) Guerra de Oribe e Rosas.  

c) Revolução Farroupilha. 
d) Guerra dos Mascates. 
e) Guerra do Prata. 

 
39. Escola literária do final do século XIX e início do XX 

que se caracterizou pelo “retorno ao clássico, com todos 
os seus ingredientes: o princípio do belo na arte, a busca 
do equilíbrio e da perfeição formal.” Teve como principal 
representante Olavo Bilac, que imprimiu traços de 
sensualidade e patriotismo às suas obras, tendo, inclusive, 
escrito a letra do Hino à Bandeira. A descrição se refere: 
 

a) Ao Romantismo. 
b) Ao Simbolismo. 
c) Ao Realismo. 
d) Ao Modernismo. 
e) Ao Parnasianismo. 

 
40. No dia 1º de setembro deste ano, o Ministro do STF 

Carlos Alberto Menezes Direito faleceu. O Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva indicou o então Advogado Geral da 
União em substituição ao referido Ministro. A indicação foi 
aprovada no dia 30 de setembro pelo Senado Federal e a 
sua posse realizou-se no dia 23 de outubro do presente 
ano. Qual o nome do novo Ministro do STF? 
 

a) Carlos Alberto Menezes Direito. 
b) José Antonio Dias Toffoli. 
c) Luís Inácio Adams. 
d) Gilmar Ferreira Mendes. 
e) César Asfor Rocha. 

 
 
 

FIM DO CARDERNO 

 Mas a guerra provocou um sério problema 
para o Brasil, na medida em que praticamente inexistia 
um exército brasileiro até então. 
[...] 
 Para formar o grosso da tropa, o governo 
imperial decretou, em novembro de 1886, que os 
escravos que voluntariamente se apresentassem para 
lutar na guerra alcançariam a liberdade. Muitos se 
alistaram de maneira voluntária; mas outros foram 
obrigados a fazê-lo, normalmente para substituir os 
filhos de seus senhores que haviam sido recrutados. 
Daí o grande número de negros na tropa. 
 Em 1866, o Brasil alcançou expressiva vitória 
na batalha de Tuiuti. Destacou-se o general Osório, 
que comandava as tropas. Nesse ano ainda, Luís Alves 
de Lima e Silva, o barão de Caxias, assumiu o 
comando das forças militares imperiais e, rapidamente, 
venceu importantes batalhas como as de Itororó, Avaí, 
Angosturas e Lomas Valentinas, ocorridas no mês de 
dezembro e, por isso, conhecidas por “dezembradas”. 




http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/10/23/saiba-mais-sobre-carreira-de-jose-antonio-toffoli-novo-ministro-do-stf-797426587.asp



