
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo  
nº. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da divulgação, devendo utilizar requerimento próprio disponibilizado 
no link correlato ao Processo Seletivo no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas 
no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Processo Seletivo.  
 

04 – T 
 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  AARRTTEESSÃÃOO  CCAAPPSS  
 

Tudo pelo racial 
 

O Brasil está fazendo o possível, nestes últimos tempos, para dar a si próprio algo que até hoje conseguiu não ter: um 
problema racial. Se tantos outros países importantes têm questões sérias de racismo, por que o Brasil também não poderá 
ter a sua? Parece um motivo de desapontamento, na visão das pessoas que foram nomeadas pelo governo para defender 
os interesses da “população negra”, ou nomearam a si mesmas para essa tarefa, que o Brasil seja possivelmente o país 
menos racista do mundo. Que outros poderiam ser citados? Certamente haverá nações que têm número maior de leis 
contra a discriminação, são mais sérias na sua aplicação e adotam medidas de proteção especial a minorias raciais. Mas 
não dá para sustentar, não a sério, que haja mais racismo no Brasil do que em qualquer delas. Como poderia haver, num 
país onde a grande maioria da população não saber dizer ao certo qual é a sua cor, nem demonstra maior interesse em 
saber? “Moreno” é a sugestão de resposta mais frequente, quando a pergunta é feita para a imensa massa de brasileiros 
que não se identificam claramente como brancos, nem pretos, nem qualquer outra coisa.  

Criar um racismo que se preze, num país assim, não é trabalho fácil – mas é possível. Uma das ferramentas mais 
utilizadas para isso é distribuir aos “brancos” uma espécie de culpa geral por tudo o que ocorre de errado aqui dentro. 
Não se citam nomes; só se cita a cor da pele. Tornou-se comum, por exemplo, o uso da expressão “elite branca” como 
símbolo de coisa do mal – com a agravante, em certos casos, de que essa elite, além de branca, pode ser “do sul”. A 
mesma gente, de “pele clara e olhos azuis”, é culpada também pelo que ocorre de errado lá fora, como a crise financeira 
internacional; por essa maneira de ver a vida, os desastres que produziram foram provocados por seu tipo físico, e não 
pelo seu comportamento individual. Outro esforço é criar repartições públicas para cuidar da questão racial – o que tem a 
tripla vantagem de dar uma cara oficial à existência do problema, passar a impressão de que o governo está cuidando dele 
e arrumar empregos para amigos. 

A grande vitória da humanidade contra a discriminação racial foi excluir das leis a palavra “raça”; o objetivo era 
estabelecer que todos têm direitos idênticos, sejam quais forem as suas origens, dentro da ideia de que todos os homens 
pertencem a uma “raça” apenas – a raça humana. No Brasil de hoje, em vez de proibir o uso da noção de raça para dar ou 
negar direitos, tenta-se ressuscitar a tese de que os indivíduos são diferentes uns dos outros, em termos de cidadania, 
segundo a cor que têm.             (Revista Veja, Edição 2108, 15/04/2009, J.R.Guzzo / fragmento) 
 

01) Infere-se do texto que  
A) a maioria da população brasileira não sabe dizer ao certo qual é a sua cor. 
B) não é comum no Brasil, o uso da expressão “elite branca”. 
C) não há racismo no Brasil. 
D) a grande vitória da humanidade contra a discriminação racial foi excluir das leis a palavra “racismo”. 
E) uma imensa massa de brasileiros se identificam claramente como brancos. 

 

02) De acordo com o texto, analise. 
I. Há racismo no Brasil. 
II. Foram criadas repartições públicas para cuidar da questão racial no Brasil. 
III. Todos têm direitos idênticos, sejam quais forem as suas origens. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II  B) II, III  C) III   D) II   E) I, II, III 
 

03) Em “Criar um racismo que se preze, num país assim, não é trabalho fácil – mas é possível.”, o travessão ( – ) foi 
utilizado para 
A) separar palavras de mesma classe gramatical.  D) destacar termos explicativos enfáticos. 
B) indicar numeração.     E) indicar exclamações. 
C) indicar continuação do pensamento. 

 

04) Em “Que outros poderiam ser citados?”, o ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para 
A) indicar citações.      D) emoldurar o aposto. 
B) indicar gíria inevitável.     E) finalizar uma interrogação direta. 
C) suprimir o verbo. 

 

05) Quanto à classe de palavras, assinale a alternativa que apresenta a relação INCORRETA. 
A) “Certamente haverá nações que têm um número maior de leis contra a discriminação.” (advérbio) 
B) “Outro esforço é criar repartições públicas para cuidar da questão racial...” (verbo) 
C) “A grande vitória da humanidade contra a discriminação racial foi excluir das leis...” (adjetivo) 
D) “O Brasil está fazendo o possível, nestes últimos tempos,...” (substantivo) 
E) “Tornou-se comum, por exemplo, o uso da expressão...” (pronome) 
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06) A palavra “racismo” quer dizer 
A) atitude de pessoa que gosta de aparecer, de sobressair. 
B) preconceito ou discriminação em relação a indivíduo(s)  considerado(s) de outra(s) raça(s). 
C) fazer que pareça honesto, decente. 
D) tornar solitário; deixar só. 
E) pessoa de inteligência incomum. 

 

07) “Mas não dá para sustentar, não a sério, que haja mais racismo no Brasil do que em qualquer delas.” A palavra 
destacada anteriormente exprime circunstância de 
A) condição.      D) explicação. 
B) conclusão.      E) tempo. 
C) oposição.  

 

08) Assinale a afirmativa que apresenta regência INCORRETA. 
A) Sua atitude implicará demissão.    D) Ela agia sem visar a lucros. 
B) Tal direito assiste o negro.    E) Quero a meus colegas. 
C) Todos os preconceitos procedem da hipocrisia. 

 

09) A crase foi utilizada INCORRETAMENTE em: 
A) Ela está à procura de ajuda.    D) Saímos às quatro horas. 
B) José perdoou à mulher.     E) Assisti àquele filme. 
C) Estou disposto à perdoar. 

 

10) Assinale a afirmativa que apresenta a concordância correta. 
A) Algum de nós entregaremos o prêmio.   D) Paulo era as emoções da casa. 
B) Haviam muitos negros na universidade.   E) Fazem dois anos que ele saiu. 
C) São bem mais de uma hora. 

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) Sendo f(x – 3) = 3x + 5 e g(x + 2) = 2x – 4, então (fog)(x) é igual a 
A) 8x + 14  B) 4x + 8            C) 5x – 12           D) 6x – 10            E) 9x + 6 

 

12) A soma de todos os números naturais pertencentes ao domínio da função f(x) = 
x32

4x

++++−−−−

++++−−−−
  é igual a 

       A) 6                        B) 9                      C) 8                 D) 10   E) 7   
 

13) A tangente do maior ângulo agudo de um triângulo retângulo é 2,4. Sendo a hipotenusa desse triângulo igual a 
26cm, então seu menor cateto mede 
A) 10cm          B) 14cm              C) 12cm           D) 8cm              E)  16cm 

 

14) Qual dos pares de funções a seguir são, respectivamente, crescente e decrescente?                  

A) f(x) = (2 2  – 3)x + 3; g(x) = (2 3 – 3)x + 6         D) f(x) = ( 3− + 2)x – 7; g(x) = (2 5 – 4)x + 2         

B) f(x) = ( 5− + 4)x – 2; g(x) = ( 32− + 4)x – 8         E) f(x) = (3 32− )x + 2; g(x) = (– 5 + 3 2 )x + 7         

C) f(x) = (3 2 – 4)x + 5; g(x) = (– 6 + 4 2 )x + 9     
 

15) O gráfico de uma função quadrática y = ax2 + bx + c intercepta o eixo y no ponto de ordenada 5 e apresenta 
como vértice o ponto (3, – 4). Sobre essa função, é correto afirmar que 
A) a menor raiz é negativa.     D) não apresenta raízes reais. 
B) o gráfico tem concavidade voltada para baixo.   E) o produto das raízes é ímpar. 
C) a maior raiz é par. 

 

16) O valor de x para que a sequência 







,...

147

100
,

x

20
,

3

4
seja uma progressão geométrica é 

A) 21  B) 27                   C) 15                  D) 25                 E) 33 
 

17) Sejam log7 = p  e log2 = q. Assim, o valor do logaritmo de 2450 na base 3,5, expresso em função de p e q, é 
igual a 

A)  
q2p

1p

−

+
          B) 

pq

3pq

−

+−
          C) 

pq2

1qp

−

−+
              D) 

qp

2qp2

−

+−
            E) 

qp

2q

+

−−
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18) Para uma festa foram encomendados bombons com recheios de abacaxi, de coco e de abacaxi com coco. Sabe-
se ainda que 
• o número de bombons com apenas um dos dois recheios é igual a 56. 
• dois terços de todos os bombons são de abacaxi com coco. 
• há 12 bombons de abacaxi a mais que de coco. 
Quantos bombons foram encomendados? 
A) 174                    B) 168             C) 144                 D) 138                E) 186 

 

19) Qual das divisões a seguir tem como quociente um número irracional? 

A) 18 ÷ 32  B) 32 ÷ 50    C) 12  ÷ 24    D) 27 ÷ 48        E) 8  ÷ 50        
 

20) O número de soluções inteiras da inequação quociente 
x4

3x2

++++−−−−

++++
≤ 0 é igual a 

A) 3  B) 4                  C) 5                    D) 6                    E) 7 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21) Sobre os direitos da pessoa portadora de transtorno mental, de acordo com a Lei nº. 10216, de 6 de abril de 
2011, analise. 
I. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 
II. Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 

involuntária. 
III. Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 
IV. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) II, III  B) II, III, IV  C) I, IV   D) I, II, III  E) I, II, III, IV 

 

22) Sobre manifestações artísticas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As acepções a respeito do que é a arte podem variar de cultura para cultura. 
(     ) A arte está presente na história humana. 
(     ) A arte digital é produzida em ambiente gráfico computacional. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) F, F, V 

 

23) Sobre os tipos de tecidos, relacione as colunas a seguir. 
1. Lã. 
2. Linho. 
3. Seda. 

(     ) Tem bom isolante térmico, grande poder de absorção e grande capacidade de recuperação. 
(     ) É forte, leve, de toque agradável e retém bem as cores. 
(     ) É fresco e resistente bem à sujeira. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3  B) 2, 3, 1  C) 1, 3, 2  D) 3, 2, 1  E) 1, 2, 3 

 

24) Sobre tricô, analise as afirmativas. 
I. Laçada em meia é trazer o fio para frente do trabalho, depois passá-lo de novo sobre a agulha, voltando para trás, e 
continuar o trabalho. Na carreira seguinte, deve-se tricotar a laçada como um ponto normal. 

II. Nunca corte o fio rente ao nó, pois a tendência da maioria dos fios e desfiar com o uso e com as lavagens. 
III. Fazer um acabamento adequado, evita que a peça se desmanche facilmente. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II, III   B) I, II    C) III   D) I, II, III  E) II 

 

25) Sobre a agulha utilizada para alguns tipos de fios, marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As agulhas de alumínio não combinam com fios leves, pois deslizam facilmente. 
(     ) Ao utilizar a lã, deve-se evitar as agulhas de madeira. 
(     ) As agulhas de plástico devem ser utilizadas com cuidados especiais, para que não quebrem ou entortem. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) V, V, F  E) V, F, V 

 

26) Sobre pinturas em desenhos, analise. 
I. Em toda a pintura, deve-se usar clareador como base, antes de colocar qualquer cor sobre o tecido. 
II. Os pincéis mais usados são os chatos de cerdas duras. 
III. Deve-se pegar tinta somente com o cantinho do pincel, para que a pintura não fique muito carregada. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II   B) I, II, III   C) I, II   D) III   E) II, III 
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27) Observe o ponto apresentado e assinale a alternativa correspondente. 

A) Ponto pé-de-flor.      

B) Ponto lançado.       

C) Ponto sombra. 

D) Ponto de cordão. 

E) Ponto cheio. 
 

 

28) Sobre técnicas de desenho, relacione as colunas a seguir. 
1. Aguada. 

2. Desenho a lápis. 
3. Aquarela. 

4. Pastel. 

(     ) Não oferece possibilidade de retoque. Obtêm-se belas transparências de luz e cor. 
(     ) É feito com tinta, mediante o emprego de pena e pincel, sobre um suporte de papel. 
(     ) Feito com auxílio de giz artificial que desliza sobre um suporte de papel ou cartão. 
(     ) Empregado frequentemente como um estudo preliminar de uma pintura; pode ser 

feito com lápis natural ou articial. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4 B) 4, 3, 1, 2  C) 3, 1, 4, 2  D) 4, 2, 1, 3  E) 2, 3, 4, 1 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de São Domingos do Prata, analise as afirmativas correlatas. 
I. “Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade 
remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.” 

II. “É vedado ao servidor público municipal desempenhar atividade que não seja própria do cargo de que foi titular, 
exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) Apenas a afirmativa I está correta.    D) As afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa II está correta.    E) As afirmativas I e II estão incorretas. 
C) As afirmativas I e II estão incompletas. 

 

30) “São estáveis após __________ de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público.”                                                        (Art. 41 da Constituição da República Federativa do Brasil) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a assertiva anterior. 
A) 1 ano  B) 30 dias  C) 3 anos  D) 6 meses  E) 2 anos 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31) A educação vem se tornando cada dia mais uma prioridade internacional na relação entre os diversos povos, 
principalmente no que tange a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU), através da Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Sobre o analfabetismo no Brasil e no mundo, é 
correto afirmar que 
A) os maiores índices de analfabetismo no Brasil são detectados na região Norte. 
B) na América do Sul, a Bolívia ocupa a melhor posição no que diz respeito à educação, com cerca de 90% de sua 

população alfabetizada. 
C) os índices de analfabetismo no Brasil são semelhantes entre as áreas urbanas e rurais, com uma média de 60% da 

população alfabetizada.  
D) no Brasil é um direito do cidadão, garantido pela Constituição, o Ensino Fundamental para aqueles que não o 

obtiveram na idade própria. 
E) o Brasil possui cerca de 20% de analfabetos funcionais que são aquelas pessoas que terminam o ensino médio, 

mas não possuem capacidade intelectual de análise e interpretação adequada ao nível de escolaridade alcançado. 
 

32) Analise as afirmativas sobre a questão agrária no Brasil. 
I. O agronegócio tem como base a grande propriedade rural e a monocultura em produção automatizada e 
significativa produção voltada à exportação. 

II. Fundado na década de 1990, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se fortaleceu pela prática 
de ocupação organizada e legalmente a fazendas e prédios públicos. 

III. Por ser uma das mais importantes bandeiras do PT, a reforma agrária teve prioridade no governo de Lula que criou 
um órgão específico para tratar a questão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

IV. A reforma agrária prevê o assentamento de famílias em terras públicas que podem ser produtivas, fazendas 
particulares improdutivas e desapropriadas e terrenos públicos ocupados ilegalmente por fazendeiros.   

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II  B) III, IV  C) I, IV   D) II, III  E) I, III 
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33) “Dezoito meses após sua inauguração, o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, atinge o limite 
máximo de energia previsto em sua construção. No dia 30/03, colisões de prótons na máquina produzem uma 
energia de 7 tera (ou trilhões) de elétron volts. A marca é sete vezes maior que os recordes obtidos por outros 
aceleradores de partículas.” 
Através dos experimentos realizados com os choques entre os prótons, os físicos do LHC objetivam 
A) estudar condições similares à grande explosão que teria originado o universo, denominada Big Bang. 
B) descobrir o princípio ativo que norteia a sobrevivência física singular das espécies animais, em especial, o ser 

humano. 
C) desenvolver nova fonte de energia econômica produzida pela utilização de recursos não renováveis. 
D) produzir a mais poderosa arma de destruição nuclear do planeta, capaz de ser projetada a longas distâncias. 
E) inaugurar uma nova fase no estudo da física com a superação de antigos paradigmas e apresentação de novas 

fórmulas e definições conceituais. 
 

34) Com forte atuação no cenário internacional recente surgiu, em 1999, um novo grupo composto por ministros 
das finanças e presidentes de bancos centrais de 19 países, além da União Europeia. Esse grupo recebeu a 
denominação de G-20 e abriga países dos cinco continentes da Terra, muito bem exemplificados na seguinte 
alternativa: 
A) Austrália, Brasil, China, Nigéria e Suécia.  
B) Argentina, Bélgica, Estados Unidos da América, Japão e Nova Zelândia.  
C) África do Sul, China, Espanha, Nova Zelândia e Reino Unido. 
D) Alemanha, Austrália, China, Egito e México.  
E) África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Brasil e França. 

 

35) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado um recordista na utilização de medidas provisórias, 
ato executivo com força de lei, que pode ser melhor definido como 
A) norma jurídica que disciplina os assuntos de interesse interno do Congresso Nacional, incluindo o Senado e 

Câmara dos Deputados. 
B) norma jurídica com poder de ação independente e inferior a Constituição Federal, voltada especificamente a 

questões ambientais. 
C) dispositivo implantado para complementar ou regulamentar a Constituição Federal em áreas não abrangidas pela 

mesma. 
D) norma jurídica direcionada à nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais dos cidadãos 

brasileiros. 
E) ato que visa agilizar decisões urgentes que não podem aguardar o tempo normal de tramitação no Congresso 

Nacional. 
 

36) O Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) possui vários instrumentos utilizados para avaliação da qualidade do ensino e rendimento da 
educação no Brasil. Um deles foi criado em 1988 com o objetivo principal de avaliar o desempenho dos 
estudantes ao término do ensino médio. Essa avaliação é nacionalmente conhecida pela seguinte sigla 
A) Saeb.  B) Ideb.  C) Sinaes.  D) Enem.  E) Enade. 

 

37) Em sua história, o Brasil viveu momentos econômicos distintos, nos quais revezaram no posto de maiores 
parceiros comerciais nações da Europa ou do próprio continente americano. No entanto, desde 2009, parte 
significativa dos produtos que circulam pelos portos brasileiros vêm da Ásia, onde se encontra o maior 
parceiro comercial do Brasil. Trata-se da(o) 
A) Japão.  B) China.  C) Índia.  D) Rússia.  E) Irã. 

 

38) Analise as afirmativas correlatas: 
I. “Em consequência da política desenvolvimentista dos anos 1950 e 1960, responsável pela implantação das 
montadoras de carros no Brasil, a matriz dos transportes no país hoje se concentra nas rodovias.” 

II. “O investimento em ferrovias e hidrovias no Brasil foi superado pela priorização dos transportes rodoviários e 
aéreos por serem estes mais econômicos e velozes.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) Ambas as afirmativas estão incorretas.   D) Apenas a afirmativa II está correta. 
B) Apenas a afirmativa I está correta.   E) Ambas as afirmativas estão corretas. 
C) As duas afirmativas estão parcialmente corretas. 
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39) A data de 20 de abril de 2010 ficou marcada pelo acidente que deu início ao maior vazamento acidental de 
petróleo da história e um dos maiores desastres ambientais das Américas. Sobre este fato NÃO é correto 
afirmar que 
A) ocorreu na costa do Alaska, atingindo o litoral dos estados de Mississipi, Texas e Flórida.  
B) foi uma desastrada operação para conter o vazamento no mar durou quase três meses. 
C) numa explosão da plataforma, morreram 11 engenheiros da empresa que a operavam. 
D) teve início com a explosão e o naufrágio da plataforma de petróleo Deepwater Horizon. 
E) a exploração era de responsabilidade da petroleira britânica Beyond Petroleum (BP, ex-British Petroleum). 

 

40) Sobre a relação da literatura sul-americana com uma das mais importantes premiações mundiais na área de 
literatura – o Prêmio Nobel – analise. 
I. Em sua última edição – em 2010 – a condecoração foi concedida ao escritor peruano Mário Vargas Llosa que já foi 
candidato à presidência do Peru, perdendo para Alberto Fujimori. 

II. No Brasil, uma mesma família já recebeu esta premiação duas vezes, sendo a primeira na década de 1930, com o 
escritor Mário de Andrade, fundador do movimento modernista e a segunda, na década de 1970, através do poeta 
Carlos Drummond de Andrade.  

III. A poesia chilena foi duas vezes agraciada com esta premiação através de Gabriela Mistral, na década de 1940 e 
Pablo Neruda, na década de 1970. 

IV. O escritor José Saramago, autor da clássica obra “Cem Anos de Solidão”, foi o único colombiano a conquistar o 
famoso prêmio de origem norte-americana.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 




