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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após DUAS HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 01 a 20
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 1 a seguir para responder às questões 01-16.
Texto 1

Aceita-me? Porque a rejeição dói
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Diz-se que as redes sociais fazem uma espécie de raios-X da personalidade dos seus ocupantes. Há
pessoas que postam suas inseguranças e medos. Há perfis cheios de clichês e regras para a vida — que o próprio
necessita — mas com o rótulo de produto “para os outros”. Uns tentam exibir a sua genialidade única, mas com
conteúdos alheios. Outros chegam ao cúmulo de mendigar likes — leia-se “concordem comigo”. Uns descrevem as
suas preferências e buscam aprovação… A verdade é que todo esse cenário aparentemente assustador é
normalíssimo, demasiado humano. Pode chocar pela excessiva exposição via tecnologia, mas a verdade é que,
todos os dias, desde que acordamos e saímos para a vida, o objetivo é apenas um: ser aceito. E é esse também o
nosso maior desafio.
Porém, essa necessidade escapa à maioria das pessoas. Já presenciei muitas bocas abertas diante dos
gritos dos “não aceitos”. A reação do rejeitado é incompreendida e, rapidamente, ele recebe o rótulo de exagerado,
traumatizado ou problemático. E não deveria ser assim. A rejeição — acadêmica, amorosa, profissional — é
dolorosa e um dos piores sentimentos que se pode experimentar. A sua materialização na vida pública, a exclusão,
atualmente é chamada pelos especialistas de “dor social”. No ambiente de não aceitação — ou na ausência do
sentimento de pertença —, o homem é nocivo a si próprio, à espécie e ao mundo. Nesse cenário, ele se torna mais
agressivo, propenso a trapacear, correr riscos e perde completamente o instinto cooperativo e agregador. Muito
semelhante ao estado de um animal ferido.
Apesar disso, compreendemos pouco a intensidade da dor sentida pelo outro. Mas quando o sofrimento é
nosso, mal sabemos descrevê-lo — “só eu sei a dor que senti”. E apesar de ser um sentimento, a intensidade é tal
que descrevemos como se fosse um sofrimento físico. Usamos expressões como “partiu meu coração”, “fui
esmagado”, “foi um soco no estômago”, “senti na carne”. E não poderíamos estar mais certos. Recentemente, a
ciência descobriu que a dor emocional descrita como uma dor física está longe de ser apenas uma metáfora. Novos
estudos da neurociência descobriram que o cérebro não faz distinção entre um osso quebrado e uma decepção
amorosa. A nossa linguagem — a mando do cérebro — captou algo essencial que nos escapava. Há muito que a
ciência sabe a localização exata da parte do cérebro onde se registra a dor física — daí a eficiência dos
medicamentos para esse efeito. O estudo mostrou que o sofrimento emocional causado pela rejeição é registrado no
mesmo local da dor física. Isto é, o cérebro não faz distinção entre a dor física e a emocional. A rejeição realmente
dói. O estudo revelou algo que intuitivamente já sabíamos. O sofrimento não está apenas na nossa psique, está no
nosso cérebro, logo é físico e psicológico.
Experimentos à parte, a descoberta não é grande novidade. Há muito tempo, a biologia evolucionista estuda
a nossa necessidade de aceitação. Desde tempos remotos, dependemos dos outros para sobreviver: eles nos
alimentam quando somos bebês, ajudam a coletar alimentos e fornecem proteção contra predadores e tribos
inimigas. Pertencer a um grupo, literalmente, podia ser a diferença entre a vida e a morte. Talvez, assim como a dor
física, a dor da rejeição tenha evoluído como um sinal de ameaça à nossa sobrevivência. E talvez a natureza,
tomando um atalho inteligente, simplesmente “emprestou” o mecanismo existente para registrar a dor física.
Voltando ao estudo, na sua confirmação, verificou-se que a rejeição não precisa ser explícita para acionar o
mecanismo da dor do cérebro: basta uma foto do seu ex-parceiro ou até mesmo um vídeo de rostos reprovadores
para ativar os mecanismos neuronais da dor física. A rejeição é uma dor física e psicológica.
Eu sei o que você está pensando. O paracetamol, o mais barato e acessível fármaco contra a dor física,
também pode diminuir a dor de um desgosto de amor ou a exclusão de um grupo de amigos? Os cientistas também
fizeram a pergunta e a resposta é sim. O estudo clássico — princípio ativo x placebo — foi ministrado em dois
grupos. Cada elemento registrou suas emoções em um diário e o resultado é que o grupo que tomou um analgésico
comum relatou menos sofrimento e mostrou menos atividade cerebral nas regiões de dor após ser rejeitado do que o
grupo que ingeriu placebo.
Isso não significa que é o fim da dor emocional e passaremos a ingerir um medicamento todas às vezes que
alguém nos esnobar. Mas, a descoberta ajuda-nos a entender melhor a nossa luta por aceitação. Ajuda-nos a
sermos mais empáticos, a aceitar melhor a dor do outro e a nossa. Sobretudo, indica que não devemos dramatizar,
mas minimizar o seu impacto, com maturidade e bom senso.
Todos nós experimentamos em maior ou menor grau a rejeição, os golpes na autoestima, a dor da exclusão
sentida “na pele”. Nos primeiros segundos ficamos desorientados e paralisados, perdemos a capacidade de pensar
com clareza e agir. Habitamos um mundo intermediário, desconhecido e estranho. Mas a sensação, por pior que
seja, não dura. Recuperamos os sentidos, lembramos quem somos e onde estamos. E esses momentos, em que
medimos rejeição e pertença, podem ser bons porque nos dão a real dimensão de nós e do outro. Não vivemos
apenas com o outro, mas também através do olhar do outro. Os outros são as nossas âncoras no mundo. Quando
eles se afastam, de alguma maneira deixamos de ser. Mas, não podemos deixar de olhar para nós, de nos
cultivarmos como únicos. E justamente por isso, nunca seremos totalmente aceitos ou atendidos. Mas é exatamente
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essa capacidade de sermos únicos e irrepetíveis que aumenta as nossas chances de reconhecimento e pertença.
São essas as nossas armas para sermos aceitos e para considerarmos que o mundo é a nossa casa.
CARDOSO, Margot. Aceita-me? Porque a rejeição dói. Disponível em: <https://vidasimples.co/colunistas/aceita-me-porque-a-rejeicao-doi/>.
Acesso em: 20 jul. 2019. Adaptado.

QUESTÃO 01
Entre os aspectos revelados através dos usos que se fazem das redes sociais, de acordo com a argumentação da
autora, qual é aquele que é inerente à condição de ser humano?
A) Falsidade ideológica.
B) Excesso de vaidade.
C) Desejo de aceitação.
D) Falta de ética.
QUESTÃO 02
Para a construção da sua argumentação, a autora lança mão de fatos e também de opiniões. Assinale a alternativa
que se apresenta como fato no texto.
A) “[...] o sofrimento emocional causado pela rejeição é registrado no mesmo local da dor física.” (Linhas 25-26)
B) “Diz-se que as redes sociais fazem uma espécie de raios-X da personalidade dos seus ocupantes.” (Linha 1)
C) “Talvez, assim como a dor física, a dor da rejeição tenha evoluído como um sinal de ameaça [...]” (Linhas 32-33)
D) “A verdade é que todo esse cenário aparentemente assustador é normalíssimo [...]” (Linhas 5-6)
QUESTÃO 03
Assinale a afirmativa que está INCORRETA, tendo em vista a argumentação da autora.
A) A rejeição pode ocorrer em diferentes instâncias da vida das pessoas.
B) Há pessoas que têm necessidade de aceitação, e outras, não.
C) A rejeição é vivenciada em diferentes intensidades pelas pessoas.
D) O sofrimento causado pela rejeição é registrado pelo cérebro.
QUESTÃO 04
Considere a palavra destacada no trecho: “Há perfis cheios de clichês e regras para a vida — que o próprio
necessita — mas com o rótulo de produto ‘para os outros’”. (Linhas 2-3)
Tendo em vista o sentido em que foi empregada, assinale o termo que representa o antônimo da palavra “clichês”.
A) Originalidades.
B) Repetições.
C) Lugares-comuns.
D) Previsibilidades.
QUESTÃO 05
Verifica-se que, no texto, a autora utiliza vários clichês como recursos de expressão. Assinale a única alternativa em
que esse recurso está ausente.
A) “[...] o sofrimento é nosso, mal sabemos descrevê-lo — ‘só eu sei a dor que senti’.” (Linhas 17-18)
B) “Usamos expressões como ‘partiu meu coração’, ‘fui esmagado’ [...].” (Linhas 19-20)
C) “[...] a dor da exclusão sentida ‘na pele’.” (Linhas 48-49)
D) “[...] a natureza, tomando um atalho inteligente, simplesmente ‘emprestou’ o mecanismo [...]” (Linhas 33-34)
QUESTÃO 06
Ao fazer uso dos clichês, a autora lança mão do recurso de argumentação chamado
A) ironia.
B) oposição.
C) objetividade.
D) intertextualidade.
QUESTÃO 07
Na opinião da autora, a exposição excessiva nas redes sociais é, de fato,
A) chocante.
B) assustadora.
C) normal.
D) desumana.
QUESTÃO 08
Ao longo do texto, a autora faz uso tanto da linguagem denotativa quanto da linguagem conotativa. Assinale a
alternativa em que se verifica apenas o uso da linguagem denotativa.
A) “Usamos expressões como ‘partiu meu coração’, ‘fui esmagado’, ‘foi um soco no estômago’, ‘senti na carne’. E
não poderíamos estar mais certos.” (Linhas 19-20)
B) “Desde tempos remotos, dependemos dos outros para sobreviver: eles nos alimentam quando somos bebês,
ajudam a coletar alimentos e fornecem proteção contra predadores e tribos inimigas.” (Linhas 30-32)
C) “Os outros são as nossas âncoras no mundo. Quando eles se afastam, de alguma maneira deixamos de ser.”
(Linhas 53-54)
D) “São essas as nossas armas para sermos aceitos e para considerarmos que o mundo é a nossa casa.” (Linha 57)
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QUESTÃO 09
Para a autora, a pessoa que se sente rejeitada está propensa a ficar
A) retraída.
B) agressiva.
C) cínica.
D) dramática.
QUESTÃO 10
Considere a relação destacada no trecho: “O estudo clássico — princípio ativo x placebo — foi ministrado em
dois grupos.” (Linhas 40-41)
Assinale a alternativa que contraria essa relação destacada, tendo em vista o significado da palavra “placebo”.
A) Inofensivo x ofensivo.
B) Ativo x inativo.
C) Farmacológico x psicológico.
D) Ativo x sugestivo.
QUESTÃO 11
Entre as estratégias que a autora cita para se lidar com a rejeição, encontra-se:
A) Evitar a convivência com aqueles que nos rejeitam.
B) Fazer uso constante do analgésico paracetamol.
C) Aceitar nós mesmos e o outro como seres únicos.
D) Fazer o outro também sentir na pele a dor da exclusão.
QUESTÃO 12
Considere o trecho: “A verdade é que todo esse cenário aparentemente assustador é normalíssimo, demasiado
humano. Pode chocar pela excessiva exposição via tecnologia, mas a verdade é que, todos os dias, desde que
acordamos e saímos para a vida, o objetivo é apenas um: ser aceito. E é esse também o nosso maior desafio.”
(Linhas 5-8)
Assinale a alternativa INCORRETA, tendo em vista o uso da pontuação de acordo com a norma culta.
A) No segundo período, há dois adjuntos adverbiais intercalados, obrigatoriamente, por vírgulas.
B) No primeiro período, a vírgula foi usada para separar termos da mesma função sintática.
C) No segundo período, os dois pontos foram usados para introduzir um aposto oracional.
D) No segundo período, a primeira vírgula foi usada, facultativamente, para separar orações.
QUESTÃO 13
Considere os dois empregos do verbo haver no trecho: “Há pessoas que postam suas inseguranças e medos. Há
perfis cheios de clichês e regras para a vida [...]” (Linhas 1-2)
Sobre esses empregos, é INCORRETO afirmar:
A) Foram usados com o mesmo valor semântico de “existir” e, com esse sentido, formam orações sem sujeito,
motivo pelo qual estão flexionados na 3.ª pessoa do singular.
B) Se fossem substituídos pelo verbo “existir”, conservariam a flexão na 3.ª pessoa do singular resultando na forma
“existe”.
C) Se fossem substituídos pelo verbo “existir”, deveriam ser flexionados na 3.ª pessoa do plural, resultando na forma
“existem”.
D) Foram usados como verbos impessoais e por esse motivo se encontram flexionados na 3.ª pessoa do singular.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma culta, o uso do sinal indicativo de crase é facultativo.
A) “Porém, essa necessidade escapa à maioria das pessoas.” (Linha 9)
B) “Experimentos à parte, a descoberta não é grande novidade.” (Linha 29)
C) “[...] o homem é nocivo a si próprio, à espécie e ao mundo.” (Linha 14)
D) “[...] tenha evoluído como um sinal de ameaça à nossa sobrevivência.” (Linha 33)
QUESTÃO 15
Considere as palavras e expressões destacadas no trecho.
“Não vivemos apenas com o outro, mas também através do olhar do outro. Os outros são as nossas âncoras no
mundo. Quando eles se afastam, de alguma maneira deixamos de ser. Mas, não podemos deixar de olhar para nós,
de nos cultivarmos como únicos.” (Linhas 52-55)
Essas expressões e palavras destacadas inserem no trecho, respectivamente, as ideias de
A) Adversidade, tempo, adversidade.
B) Adição, consequência, adversidade.
C) Adição, tempo, adversidade.
D) Adversidade, concessão, adição.
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QUESTÃO 16
Tendo em vista a construção do título do texto 1 “Aceita-me? Porque a rejeição dói”, pode-se afirmar que o verbo
“aceitar” encontra-se flexionado de acordo com a pessoa gramatical
A) você.
B) tu.
C) nós.
D) vós.
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 2 a seguir para responder às questões 17-20.
Texto 2

MUITAS PESSOAS
SÃO PORTADORAS,
E NEM SABEM

E TODOS
SOFREMOS
COM ISSO!

PODE SER TRANSMITIDO
PELOS PAIS, AMIGOS DA
ESCOLA E ATÉ PELA TEVÊ!

PRECONCEITO SE
TRATA COM
EDUCAÇÃO!

E TEM
CURA?
TEM!

Disponível em: <https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR818BR818&q=tirinha+mafalda&tbm>. Acesso em: 20 jul. 2019.

QUESTÃO 17
O texto apresenta palavras que constroem um campo semântico com o objetivo de comparar o preconceito a uma
enfermidade. Assinale a alternativa cujo termo foge a esse campo semântico.
A) Portadoras.
B) Transmitido.
C) Tevê.
D) Trata.
QUESTÃO 18
Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista os textos 1 e 2.
A) Dialogam em relação às temáticas abordadas.
B) Apresentam a mesma proposta de intervenção.
C) Pertencem ao mesmo gênero textual.
D) Fazem críticas diretas a instituições educativas.
QUESTÃO 19
Sobre a concordância verbal feita na fala “E todos sofremos com isso!”, é CORRETO afirmar:
A) Se a opção fosse pela concordância do verbo com o núcleo do sujeito, haveria alteração semântica na fala da
personagem.
B) Caso se optasse pela concordância gramatical, o verbo deveria ser flexionado na 3ª pessoa do singular, não
havendo alteração semântica na fala da personagem.
C) A concordância, gramatical ou ideológica, não produz qualquer alteração semântica na fala da personagem.
D) A concordância, gramatical ou ideológica, resulta na flexão do verbo na 3.ª pessoa do plural, provocando
alteração semântica na fala da personagem.
QUESTÃO 20
Análise as afirmativas a seguir, tendo em vista as ideias contidas no texto 2.
I - Todas as pessoas são essencialmente preconceituosas.
II - Apenas algumas pessoas sofrem com o preconceito.
III - O preconceito pode partir daqueles que deveriam educar.
IV - A escola pode ser um lugar de combate ao preconceito.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
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PROVA DE GEOGRAFIA
Questões numeradas de 21a 30
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento do texto.
A população brasileira está em trajetória de envelhecimento e, até 2060, o percentual de pessoas com mais
de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. É o que aponta
projeção divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a pesquisa, a fatia de pessoas com mais de 65 anos alcançará 15% da população já em 2034,
ultrapassando a barreira de 20% em 2046. Em 2010, estava em 7,3%. A pesquisa mostra que, em 2039, o
número de idosos com mais de 65 anos superará o de crianças de até 14 anos, o que acelerará a trajetória de
envelhecimento da população. Atualmente, a população com até 14 anos representa 21,3% dos brasileiros e
cairá para 14,7% até 2060, segundo o IBGE.
Disponível em: <https://www.g1.globo.com>. Acesso em: 10 jun. 2019. Adaptado.

QUESTÃO 21
Sobre a situação exposta no texto, assinale a alternativa que contém uma possível consequência.
A) Redução nos gastos com educação e saúde, pois a população idosa não necessitará desses serviços.
B) Crescimento da população economicamente ativa (PEA), uma vez que os aposentados continuarão trabalhando.
C) Aumento dos gastos previdenciários, o que exigirá mudanças nas regras de aposentadoria para aumentar o
tempo de contribuição para a previdência.
D) Queda nos indicadores sociais, pois a qualidade de vida tende a diminuir com o envelhecimento da população.
QUESTÃO 22
O cerrado ocupa cerca de 50% do território mineiro e se destaca como um dos principais biomas desse estado.
Sobre esse bioma, no estado de Minas Gerais, assinale a alternativa CORRETA.
A) A ocorrência dessa vegetação destaca-se no leste e no sul do estado, devido à influência do clima tropical úmido,
com predominância da estação chuvosa.
B) A atividade econômica que mais se destaca no cerrado mineiro está relacionada à agropecuária, notadamente o
cultivo de produtos para exportação.
C) As características dessa vegetação no estado de Minas Gerais apresentam pequena alteração, pois o relevo do
estado é montanhoso.
D) O cerrado mineiro destaca-se como o mais preservado do Brasil, em função da criação de unidades de
conservação, como os parques.
QUESTÃO 23
A atividade agrícola é responsável por percentual importante da economia brasileira, entretanto traz impactos
ambientais significativos.
Sobre os problemas ambientais relacionados à expansão da atividade agrícola, assinale a alternativa CORRETA.
A) O uso de agrotóxicos, como pesticidas e fungicidas, provoca a poluição do solo, mas não contamina os rios, pois
são purificados pela água.
B) A erosão dos solos é um impacto provocado pelo retirada da vegetação natural e o uso intenso do solo para a
agricultura e a pecuária extensiva.
C) O desmatamento não tem efeito sobre a biodiversidade, haja vista que os animais têm a capacidade de se
adaptarem a um novo habitat.
D) A agropecuária, com uso de tecnologias modernas, não causa impacto no meio ambiente, mas o custo dessas
tecnologias é alto.
QUESTÃO 24
A aproximação da geografia e, consequentemente, da cartografia com a tecnologia proporcionou avanços
imagináveis na criação dos mapas. Com as novas tecnologias aplicadas à cartografia, os problemas para confecção
dos mapas foram minimizados significativamente, quando não extintos por completo.
Sobre as novas tecnologias aplicadas à cartografia, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os satélites que compõem o Sistema de Posicionamento Global (GPS) estão localizados sobre o território dos
Estados Unidos e são geoestacionários.
B) Com dados das novas tecnologias da cartografia, é possível prever, com antecedência de meses, a ocorrência de
terremotos.
C) Mesmo com dados provenientes de satélites, não podemos afirmar que há aumento da temperatura do planeta
Terra.
D) As imagens de satélites são usadas para estudo das alterações climáticas e o monitoramento do desmatamento.
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QUESTÃO 25
A mineração é uma atividade econômica que traz recursos e empregos para o local onde ocorre. Entretanto, há
vários problemas socioambientais provocados por essa atividade.
Sobre os problemas decorrentes da mineração, assinale a alternativa CORRETA.
A) O ganho econômico das empresas mineradoras é muito pequeno, por isso usam medidas pouco eficazes para
mitigar os problemas ambientais.
B) A poluição ambiental provocada pela mineração pode ser eliminada, e seus efeitos podem ser totalmente
corrigidos, no entanto é necessário alto investimento em tecnologia.
C) Os problemas ambientais decorrentes da mineração afetam diretamente a população próxima à área de extração,
colocando a saúde e a vida dessas pessoas em risco.
D) A extração do minério de ferro tem como principal problema ambiental a poluição do ar, uma vez que a queima do
minério emite gases poluentes na atmosfera.
QUESTÃO 26
A Lei n.° 11.662/2008 modificou a quantidade de fusos horários no Brasil. Essa medida legal foi tomada com a
justificativa de que essa nova configuração do fuso horário no território brasileiro provoca maior integração nacional.
Sobre o novo fuso horário brasileiro, assinale a alternativa CORRETA.
A) O território brasileiro está localizado a oeste do Meridiano de Greenwich (fuso zero), abrangendo 3 fusos horários:
o fuso (-2), fuso (-3) e fuso (-4).
B) O Pará é único estado brasileiro, de acordo com a Lei n.° 11.662/2008, que apresenta dois fusos horários: o fuso
(-3) e o fuso (-4).
C) A ilha de Fernando de Noronha está no mesmo fuso horário do estado da Bahia (-3 horas), haja vista que
pertence a esse estado.
D) O novo fuso horário brasileiro eliminou o fuso (-2) que abrangia as ilhas que ficam no oceano Atlântico, mais
próximas do Meridiano de Greenwich.
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento do texto.
Região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, o Matopiba compreende o bioma
cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por grande parte da produção
brasileira de grãos e fibras. A área, até pouco tempo considerada sem tradição forte em agricultura, tem
chamado atenção pela produtividade cada vez crescente. Nos últimos quatro anos, somente o estado do
Tocantins expandiu sua área plantada ao ritmo de 25% ao ano, segundo dados da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
A topografia plana, os solos profundos e o clima favorável ao cultivo das principais culturas de grãos e
fibras possibilitaram o crescimento vertiginoso da região, que até o final da década de 1980 se baseava
fortemente na pecuária extensiva. Porém, a área também é considerada complexa, o que torna ainda mais
audacioso o desafio de garantir uma agricultura moderna e sustentável.
Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: 15 jun. 2019. Adaptado.

QUESTÃO 27
Sobre o assunto abordado no texto, assinale a alternativa CORRETA.
A) A região denominada Matopiba apresenta altas taxas de desmatamento devido à expansão da agricultura
empresarial.
B) O crescimento econômico da região tratada no texto é pequeno, pois há escassez de indústrias.
C) Os estados que compõem a região Matopiba estão no nordeste e têm a caatinga como tipo de vegetação.
D) O clima do Matopiba é o semiárido, por isso existem grandes projetos de irrigação para a agricultura.
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INSTRUÇÃO: Análise o mapa a seguir.

Fonte:Laboratório de Geoprocessamento da Unimontes, 2010.

QUESTÃO 28
Sobre a rede urbana de Minas Gerais, representada no mapa, assinale a alternativa CORRETA.
A) As regiões Norte e Noroeste de Minas apresentam rede urbana densa, devido à presença de várias cidades
industrializadas.
B) A maior quantidade de cidades está na parte centro-sul do estado, por ser a região com maior PIB, por isso a
rede urbana é mais articulada.
C) O estado de Minas Gerais possui a menor quantidade de cidades do Brasil, pois possui poucos municípios e, em
cada um, há apenas uma cidade.
D) As cidades que são polo agropecuário se apresentam como eixos rodoviários, pois precisam escoar a produção
para outras áreas, enquanto as área industriais usam as ferrovias.
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento de texto abaixo.
A China é o principal destino dos produtos brasileiros no exterior há anos. Em 2018, foram exportados para lá
US$ 64,2 bilhões, salto de 35% ante o ano anterior. Metade do crescimento veio do aumento nas vendas de
produtos que antes sofriam mais pesadamente com a concorrência americana, segundo estudo feito pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o Estado.
Disponível em: <https://www.economia.estadao.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2019.

QUESTÃO 29
Sobre o assunto apresentado no texto, assinale a alternatica CORRETA.
A) A disputa e os conflitos comerciais entre a China e os EUA favoreceram as exportações brasileiras, o que tornou
a China a maior parceira comercial do Brasil.
B) O Estados Unidos, por possuir o maior mercado consumidor do mundo, é o principal destino dos produtos
brasileiros.
C) O crescimento da economia brasileira, nos últimos dez anos, foi provocado pelo aumento das exportações para a
China.
D) A China, por estar em guerra contra os Estados Unidos no Oriente Médio, decretou bloqueio comercial ao país
americano, logo prejudicou a economia brasileira.
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INSTRUÇÃO: Análise o mapa a seguir.

Fonte: SENE, E. de; MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. Ensino médio. v. único. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2018. (Adaptado)

QUESTÃO 30
O conhecimento geológico é de extrema importância para saber quais são as principais jazidas minerais existentes
no subsolo e a sua quantidade.
Sobre a estrutura geológica do Brasil e sua relação com a mineração, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os escudos cristalinos foram formados na era cenozoica, ou seja, período recente da escala geológica, e
apresentam pouca riqueza mineral.
B) A bacia sedimentar de maior extensão no Brasil é a do São Francisco e destaca-se pela presença de carvão
mineral de alta qualidade.
C) Na área de escudo cristalino do Brasil Central, estão as maiores jazidas de minerais fósseis, o que explica a
riqueza do estado de Goiás.
D) As bacias sedimentares apresentam intensa deposição de sedimentos de origem marinha, por isso é possível
encontrar petróleo e carvão mineral nessa área.

PROVA DE HISTÓRIA
Questões numeradas de 31 a 40
QUESTÃO 31
O início da colonização do território brasileiro dá-se com a implantação das Capitanias Hereditárias, a partir de 1532.
Do ponto de vista administrativo, os donatários podiam
A) vender a capitania a quem oferecesse melhores preços, no mercado europeu.
B) fundar as vilas, doar sesmarias, aplicar a justiça e alistar colonos para fins militares.
C) dividir a capitania a terceiros, que podiam ajudá-los na tarefa de defesa e povoamento.
D) extinguir a capitania quando quisessem, facilitando a organização da justiça.
QUESTÃO 32
O mercantilismo é um conjunto de teorias e práticas de intervenção econômica que vigorou nos estados nacionais da
Europa Moderna, desde meados do século XV. NÃO pode ser considerado(a) relacionado(a) ao mercantilismo:
A) A política de livre concorrência entre as nações.
B) A aplicação de uma política protecionista entre os estados.
C) A criação de companhias comerciais para estimular o comércio colonial.
D) O estímulo às exportações, com controle das importações.
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QUESTÃO 33
Leia atentamente as afirmativas abaixo, relacionadas ao pensamento iluminista ao longo da segunda metade do
século XVIII. Marque C para as corretas e I para as incorretas.
( ) A ideia principal do iluminismo reside no fato de a gestão da sociedade estar submetida ao império da razão e
esta razão não se submeter a nenhuma autoridade, pois é soberana e livre.
( ) O pensamento iluminista foi monolítico, homogêneo, razão pela qual se limitou à França e não se difundiu pelo
restante do continente europeu.
( ) Os filósofos iluministas criticaram a sociedade do antigo regime, condenando a monarquia absolutista, o
mercantilismo e o cristianismo teocêntrico.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) C; C; I.
B) I; I; C.
C) C; I; C.
D) I; C; I.
QUESTÃO 34
As afirmativas abaixo estão relacionadas à Revolução Francesa (1789-1799). Leia-as com atenção e marque C para
as corretas e I para as incorretas:
( ) A Revolução Francesa pode ser entendida como um conjunto de manifestações e eventos de setores sociais
com interesses e objetivos diversos.
( ) Um fato que se destacou ao longo do processo revolucionário francês foi a ausência de participação popular,
já que o povo foi excluído dos eventos pela burguesia.
( ) Um dos fatores que levaram à eclosão da Revolução Francesa foi o fato de os nobres não pagarem o imposto
direto, ou seja, a cobrança dos tributos era feita de forma desigual.
( ) A Revolução Francesa foi a primeira revolta feita em nome da causa socialista e sua importância se dá porque
levou o primeiro governo de uma nação a realizar uma reforma agrária na história.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) C; C; I; I.
B) C; I; C; I.
C) I; C; I; C.
D) C; C; C; C.
QUESTÃO 35
Leia atentamente as afirmativas abaixo relacionadas à Inconfidência Mineira, em 1789, e marque C para as corretas
e I para as incorretas:
( ) Os inconfidentes tinham a intenção de proclamar a República, tomando como modelo a Constituição dos
Estados Unidos.
( ) Os inconfidentes, liderados por homens como Alvarenga Peixoto e Álvaro Maciel, propunham o fim da
escravidão na futura República.
( ) Como fato material, o movimento de rebeldia não chegou a se concretizar; contudo, a relevância da
Inconfidência Mineira deriva de sua força simbólica e de sua mitificação em torno de Tiradentes.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) C; I; C.
B) C; C; C.
C) I; I; C.
D) I; C; I.
QUESTÃO 36
Acerca da política interna do Brasil, ao longo do Segundo Reinado (1840-1889), pode-se afirmar que:
A) Entre os dois partidos havia grandes diferenças ideológicas, além de bases sociais completamente opostas.
B) O Partido Liberal era representante do povo brasileiro e foi responsável direto por aprovar, no Parlamento, a
abolição da escravidão.
C) O Partido Conservador tinha maior força em São Paulo e Minas Gerais e defendia a bandeira do Federalismo.
D) Os dois grandes partidos do período, o Conservador e o Liberal, “governavam” ao lado do imperador D. Pedro II.
QUESTÃO 37
O período entre guerras (1919-1939) é caracterizado por importantes eventos cujos impactos vão contribuir para a
configuração de todo o restante do século XX. Assinale a alternativa abaixo que contém um evento que NÃO
pertence a esse período:
A) A Guerra Civil Espanhola.
B) A ascensão do Nazismo na Alemanha.
C) A Quebra da Bolsa de New York.
D) A Guerra Russo-Japonesa.
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QUESTÃO 38
Acerca das consequências da Segunda Grande Guerra Mundial (1934-1945), podem ser apontados:
A) A hegemonia da França e Inglaterra.
B) O congresso de Viena e a criação da Liga das Nações.
C) O mundo bipolar e a Guerra Fria.
D) A colonização de territórios na África e na Ásia.
QUESTÃO 39
Na história do Brasil republicano, o regime Parlamentarista vigorou durante um curto período. Tal fato se deu no
governo do presidente
A) João Goulart.
B) Jânio Quadros.
C) José Sarney.
D) Itamar Franco.
QUESTÃO 40
Após o final do Período Militar (1964-1985), o Brasil foi governado por presidentes eleitos de vários partidos e de
diferentes espectros ideológicos. Assinale a alternativa que NÃO faz parte do quadro político-econômico brasileiro a
partir da presidência de José Sarney, até os dias atuais:
A) Impedimento de presidentes.
B) Renúncia de primeiros-ministros.
C) Criação de novas moedas.
D) Congelamento de preços e salários.
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