
 
 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 

Apesar de 
 

 Apesar de ela sempre reclamar do corte de cabelo dele, e de também criticar o seu guarda-roupa 
(―onde é que você desencavou essa calça amarela?‖), ele segue adorando  esta ranzinza porque ninguém 
sabe, como ela, fazê-lo se sentir tão imprescindível na vida de alguém. 
 Apesar de ele nunca querer sair com os amigos dela e implicar com o jeito que ela dirige, ela não o 
abandona nem sob decreto, porque ninguém, como ele, sabe fazê-la se sentir tão desejada. 
 Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. 
Gostar do que é gostável é fácil: gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em 
estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos 
primeiros dias e só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você 
então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata 
os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias 
por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, 
e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro, e agora? 
Agora convoquem o amor para resolver essa encrenca. 
 O par ideal não existe. Essa tal de alma gêmea é uma invenção que colou não sei como, porque é 
só pensar um pouco para ver que não faz sentido: seria uma sorte excepcional sua alma gêmea morar na 
mesma cidade, frequentar o mesmo clube e o mesmo bairro que você. Sua alma gêmea pode muito bem 
viver em Kuala Lumpur ou em Helsinque, como é que você foi cair nos braços do primeiro candidato ao 
posto sem dar um giro pelo mundo antes? 
 O que existe é uma necessidade de extravasar nossos sentimentos mais nobres, uma vontade 
maluca de pertencer emocionalmente a alguém. Existe um sexto sentido que nos conduz em direção a uma 
determinada pessoa, existe uma vontade de estar junto, de trazê-la para o nosso mundo e também de 
entrar no mundo dela, existe uma aversão à solidão que nos impulsiona para o desconhecido — ou para a 
desconhecida. E esses seres estranhos são gentis, bem-humorados, inteligentes, simpáticos, e o que mais? 
Ele deixa a casa esculhambada, ela é péssima cozinheira. Ele é pão-duro, ela gasta insanamente. Ele se 
irrita quando seu time perde, ela desmorona quando é criticada. Ele tem medo de altura, ela tem medo de 
tempestade. Ele chega atrasado, ela nunca está pronta. Ele é muito distraído, ela é muito ciumenta. Ele não 
gosta de sair, ela não gosta de ler. Ele dorme tarde, ela tem insônia. Ele é gremista doente,ela nem sabe o 
que é um escanteio. 
 Mas se adoram, apesar de. 
 
Referência: MEDEIROS, Martha. Apesar de. O Globo, Rio de Janeiro, 12 jun. 2011.Revista, p. 22. 

 
1. "Apesar de", que intitula o poema, é uma locução conjuntiva com significado de: 
 
(a) adição. 
(b) oposição. 
(c) explicação. 
(d) consequência. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.  "Apesar de ela sempre reclamar do corte de cabelo dele, e de também criticar o seu guarda-

roupa (“onde é que você desencavou essa calça amarela?”), ele segue adorando  esta ranzinza 
porque ninguém sabe, como ela, fazê-lo se sentir tão imprescindível na vida de alguém." 
 
 Sobre o fragmento sublinhado, é coerente afirmar: 
 
(a) que é uma fala realizada pela mesma pessoa a que se refere o pronome "ele" em "corte de cabelo dele" 
(no mesmo fragmento). 
 
(b) que a "calça amarela" é uma peça de vestuário que não agrada à pessoa do gênero feminino enfocada.  
 
(c) que "desencavou" é um verbo transitivo direto e foi usado em sentido literal. 
 
(d)  que, se trocássemos "amarela" por "jeans", a intenção da autora não seria comprometida. 
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3.  "Ele se irrita quando seu time perde, ela desmorona quando é criticada."  
 
 A palavra "quando", em destaque no excerto,  apresenta significado de tempo. A única alternativa 
em que a expressão sublinhada possui significado distinto  desse é: 
 
(a) Enquanto Viviane estuda Literatura, Adriano participa de um concerto. 
(b) O time será campeão, assim que completar 70 pontos. 
(c) Fátima se emociona sempre que lê poesias de Fernando Pessoa. 
(d) A carteira de Núbia fica após a de Carina. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.  O texto de Martha Medeiros possui traços de informalidade. Em qual das alternativas, pode-se verificar o 
melhor exemplo dessa afirmação? 
 
(a) "O que existe é uma necessidade de extravasar nossos sentimentos mais nobres". 
(b) "O par ideal não existe." 
(c) "Existe um sexto sentido que nos conduz em direção a uma determinada pessoa, existe uma vontade de 
estar junto, de trazê-la para o nosso mundo". 
(d) "Agora convoquem o amor para resolver essa encrenca." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Sobre o quarto parágrafo: 
 
(a) " seria uma sorte excepcional sua alma gêmea morar na mesma cidade" é uma consequência da 
afirmação de que a alma gêmea é uma invenção que não colou. 
 
(b) Em "Sua alma gêmea pode muito bem viver em Kuala Lumpur ou em Helsinque" , cria-se o efeito de 
que a alma gêmea está mais próxima do que naturalmente se imagina. 
 
(c) "O par ideal não existe" funciona como tese, uma vez que é essa a ideia defendida com a argumentação 
que completa o parágrafo. 
 
(d) A falta de resposta à pergunta que encerra o parágrafo gera incoerência no texto, visto que o leitor não 
consegue, por causa disso, entender o argumento da autora.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. "Existe um sexto sentido que nos conduz em direção a uma determinada pessoa, existe uma 
vontade de estar junto, de trazê-la para o nosso mundo e também de entrar no mundo dela, existe 
uma aversão à solidão que nos impulsiona para o desconhecido — ou para a desconhecida." 
 
 Sobre esse fragmento é correto interpretar que: 
 
(a) a introdução de "ou para a desconhecida" promove uma ambiguidade intencional na palavra 
"desconhecido", citada antes. 
 
(b) o "la", de trazê-la",  se refere à "vontade". 
 
(c) o vocábulo "solidão" foi empregado em sentido metafórico. 
 
(d) "desconhecido" significa necessariamente a pessoa que não se conhece. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. "Essa tal de alma gêmea é uma invenção..." 
 
 Em termos de classe e função, a palavra "invenção", nesse fragmento, se classifica em 
respectivamente: 
 
(a) sujeito e predicativo do sujeito. 
(b) predicativo do sujeito e adjetivo. 
(c) substantivo e adjunto adnominal. 
(d) substantivo e predicativo do sujeito. 
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TEXTO 2 

 
8. Sobre o tema do texto 2, é verdadeiro afirmar: 
 
(a) que há enfoque na evolução tecnológica. 
(b) que, embora a tecnologia tenha mudado a maneira de as pessoas se relacionarem, não existe nenhum 
tipo de distanciamento. 
(c) que o amor está acima de qualquer mudança tecnológica. 
(d) que paradoxalmente, mesmo próximas, as pessoas estão ficando distantes. 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEXTO 3 
 
As sem-razões do amor 
 
Eu te amo porque te amo, 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga. 
 
Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 
na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários. 
 
Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo. 
 
Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 
      
      (Carlos Drummond de Andrade) 
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9. No poema de Drummond: 
 
(a) o título causa estranhamento ao leitor, pois  sugere uma relação entre as palavras "sem" e "cem". 
(b) nota-se um tipo clássico de soneto. 
(c) há clara desvalorização do amor, já que ele é associado à morte na última estrofe.  
(d)  em "Amor é primo da morte", não temos um verso que ilustra de forma satisfatória as particularidades 
da linguagem literária. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.  A ideia de que o amor é imprevisível está melhor expressa em: 

 

(a) Eu te amo porque te amo, 

       Não precisas ser amante. 
 
(b) Amor é estado de graça 
      e com amor não se paga. 
 
(c)  Amor foge a dicionários 
      e a regulamentos vários. 
 
(d)  Eu te amo porque não amo 
       bastante ou demais a mim. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MATEMÁTICA 
 
11.  Um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possuem áreas de mesma medida. Assim, 

pode-se afirmar que a razão  é igual a: 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12. O retângulo ABCD abaixo possui comprimento igual ao dobro da altura: AB = 2.BC. Os pontos M e P 
são os pontos médios dos lados AB e BC, respectivamente. A área do triângulo PMD representa que 
porcentagem do retângulo ABCD? 
 
(a) 33% 
(b) 37,5% 
(c) 40% 
(d) 42,5% 
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13.  João tomou 500 reais emprestado com um amigo e negociou o pagamento dessa dívida em 4 parcelas, 
sem juros, da seguinte forma: 
1ª parcela: pagamento de 10% da dívida; 
2ª parcela: pagamento de 20% do restante da dívida após o pagamento da 1ª parcela; 
3ª parcela: pagamento de 30% do restante da dívida após o pagamento da 1ª e 2ª parcelas; 
4ª parcela: pagamento do restante da dívida após o pagamento da 1ª , 2ª e 3ª parcelas. 
 
 Nessas condições, o valor da 4ª parcela a ser paga por João será de: 
 
(a) 200 reais 
(b) 252 reais 
(c) 264 reais 
(d)300 reais 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14. Considere dois números inteiros a e b. Sabe-se que a divisão de a por b possui quociente 6 e resto 4. 
Por outro lado, a divisão de 10b por a possui quociente 1 e resto 40. Assim, a + b é igual a: 
 
(a) 59 
(b) 75 
(c) 81 
(d) 88 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15. Dados x e y tais que x + y = 6 e x² + y² = 68, então podemos afirmar que o valor numérico da expressão 

 é: 

 

(a) 8 
(b) 8 

(c) 16 
(d) 16 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16. O trapézio isósceles ABCD possui perímetro igual a 32 cm. Além disso, tem-se que AB = BC = AD = 6 

cm. Se o ângulo  = , então o valor do seno do ângulo  é igual a: 

 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17. André e Pedro fizeram 1litro de refresco de caju, cada um de duas maneiras diferentes. André diluiu 
uma parte de suco concentrado para três partes de água. Pedro diluiu uma parte de suco concentrado para 
quatro partes de água. Misturando-se de forma homogênea as duas quantidades de refresco que ambos 
fizeram em uma jarra, pode-se afirmar que uma pessoa que beber 200 ml desse refresco beberá de suco 
concentrado o equivalente a: 
 
(a) 31 ml 
(b) 38 ml 
(c) 45 ml 
(d) 50 ml                5 



18. Para enfeitar uma festa, serão utilizados três rolos de fita, que medem, respectivamente, 36 metros, 48 
metros e 180 metros. Serão cortados pedaços de mesmo tamanho e de maior comprimento possível. 
Assim, qual é a quantidade de pedaços de fita obtida nessas condições? 
 
(a) 12 
(b) 18 
(c) 20 
(d) 22 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19.  Em uma pesquisa de opinião, perguntou-se aos 150 entrevistados sobre o gosto relacionado a dois 
tipos de telefone celular: 
 

TIPO Número de pessoas 

A 35 

B 95 

Nenhum 

deles/ 

Não 

opinaram 

35 

 

 
 Sorteando ao acaso um desses entrevistados, a probabilidade de se escolher uma pessoa que 
gosta somente de um tipo de telefone celular é: 
 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20.  A figura abaixo apresenta três circunferências tangentes. As circunferências de centros A e B possuem 
o mesmo raio. A medida do raio da circunferência de centro C é igual ao dobro da medida do raio da 

circunferência de centro A. Se a soma das áreas das três circunferências mede 72 cm², a medida do 
perímetro do triângulo ABC é igual a: 
 

(a)  cm 

(b)  cm 

(c)  cm 

(d)  cm 
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FÍSICA 
 

21. Para visitar sua mãe, que mora numa cidade muito distante, Juca dividiu a viagem de automóvel em três 

partes. Na primeira ele percorreu 120 Km em 2 horas, na segunda ele percorreu 50 Km em 30 minutos e na 

terceira ele percorreu 130 Km em 1 hora e 30 minutos. Assim, sua velocidade média foi: 

 (a) 80 Km/h 

 (b) 75 Km/h 

 (c) 70 Km/h 

 (d) 65 Km/h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
22. Juca, aluno do CEFET/RJ, ao término da aula pegou um ônibus em frente à escola. Em um determinado 

instante, o ônibus deu uma freada brusca e Juca, que não estava segurando firme, acabou caindo. Isso 

pode ser explicado pela: 

 (a) 1ª lei de Newton, pois, como Juca estava em movimento quando o ônibus parou, ele continuou em 
 movimento e acabou caindo. 

 (b) 2ª Lei de Newton, pois, quando o ônibus fez uma força nele, acabou empurrando Juca para  frente. 

 (c) 2ª lei de Newton, pois, como Juca estava em movimento quando o ônibus parou, ele continuou em 
 movimento e acabou caindo. 

 (d) 3ª Lei de Newton, pois, quando o ônibus parou, ele sofreu a reação e foi jogado para a frente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23. Para comparar o calor específico de duas substâncias, A e B, Zeca fez a seguinte experiência. Ele 

aqueceu num forno 500g de cada uma, inicialmente a 50°C, até que elas atingissem 70°C. Sendo cA o calor 

específico da substância A e cB o calor específico da substância B, e sabendo que a potência do forno foi a 

mesma para as duas substâncias e que a substância B atingiu 70°C mais rápido que a substância A, ele 

concluiu que: 

 (a) cA < cB 

 (b) cA > cB 

 (c) cA = cB 

 (d) não foi possível determinar qual das duas substâncias tinha o maior calor específico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24. Zé comprou duas lâmpadas cujas potências máximas eram 60W e 100W. Se ele ligar as duas em série 

numa fonte de tal forma que as elas acendam com suas potências máximas, poderemos afirmar que: 

(a) A ddp será igual para as duas lâmpadas 

(b) A corrente elétrica será diferente para as duas lâmpadas 

(c) A potência elétrica será igual para as duas lâmpadas 

(d) A corrente elétrica será igual para as duas lâmpadas 

7 



QUÍMICA 
 
Com base no texto a seguir, responda as questões 25 e 26. 
 
 ―... o serviço autônomo de água e esgoto de Governador Valadares, uma das cidades atingidas pela lama, 
fez uma análise química da água do rio Doce. A análise encontrou alto índice de ferro, o que era esperado, 
mas também "uma grande quantidade de mercúrio". O mercúrio é altamente tóxico. Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente, ele pode "afetar o cérebro, o coração, os rins e pulmões e o sistema imune dos seres 
humanos". Isso se as pessoas forem expostas a grandes quantidades de mercúrio e por tempo prolongado. 
Ainda não é certo que o mercúrio tenha vindo especificamente da lama de rejeitos, mas essa é uma 
possibilidade que precisa ser analisada.‖  

 
CALIXTO, Bruno - Estes são alguns dos danos ambientais causados pela lama da barragem da Samarco; 
Danos vão de risco de intoxicação até a morte do rio Doce. [online] disponível na URL 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2015/11/estes-sao-alguns-dos-danos-
ambientais-causados-pela-lama-da-barragem-da-samarco.html, acessado em 08/11/2016. 
 
25. O mercúrio, embora tóxico, tem grande utilidade na fabricação de lâmpadas, na refrigeração, em 
termômetros entre várias outras aplicações. Na forma metálica sua densidade é de 13,5 g/mL. Um professor 
solicitou ao aluno que enchesse um balde com a massa de água correspondente a 1,35 L de mercúrio. Qual 
o volume de água que o aluno usou? Considere densidade da água igual a 1 g/mL.   
 

(a) 18 225 mL 

(b) 1,85 L   

(c) 10 L 

(d) 100 mL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
26. O número atômico do mercúrio 80 e seu número de massa é 200. Esse metal forma íon 2+ (Hg

2+
). Esse 

metal pode se ligar ao cloro formando cloreto de mercúrio II. Podemos dizer que o número de elétrons 
existentes na camada de valência do átomo de mercúrio, a fórmula do cloreto de mercúrio II  e o tipo de 
ligação formada nesse sal é, respectivamente:  
 
(a) 6, HgCl2, covalente  
(b)  2, Hg2Cl, iônico  
(c) 6, Hg2Cl, Covalente 
(d) 2, HgCl2, iônico 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
27. A queima de compostos com enxofre pode produzir anidrido sulfuroso, que pode ser transformado em 
anidrido sulfúrico, que ao chegar na atmosfera reage com as gotículas de água da chuva e formam ácido 
sulfúrico. Assim, a chuva contendo ácido sulfúrico (H2SO4) é conhecida como chuva ácida, a qual tem 
provocado vários prejuízos ao homem. Para neutralizar completamente uma molécula de ácido sulfúrico 
pode ser usado: 
 
(a) 2 HCl 
(b) 1 Mg(OH)2 
(c) 1 NaOH 
(d) 3 HCl  
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BIOLOGIA 

 
28. As células possuem diversas estruturas com funções específicas. Determinada substância X em contato 
com uma célula compromete a chamada permeabilidade seletiva. Marque a alternativa abaixo que contém o 
nome da estrutura celular afetada pela substância X. 
 
(a) Membrana plasmática 
(b) Retículo endoplasmático rugoso 
(c) Núcleo 
(d) Retículo endoplasmático liso 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
29. Um organismo possui as seguintes características: unicelular, procarionte e heterótrofo. Assinale a 
alternativa abaixo que contém o nome do Reino ao qual esse organismo pertence: 
 
(a) Animal 
(b) Fungi 
(c) Protista 
(d) Monera 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
30. Durante o processo de digestão, os alimentos sofrem transformações químicas e físicas que resultam 
em substância absorvíveis pelo corpo. Marque a opção abaixo que possui o nome das substâncias 
resultantes da digestão de proteínas: 
 
(a) Açúcares 
(b) Gliceróis 
(c) Aminoácidos 
(d) Ácidos graxos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HISTÓRIA 

 

31. O tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor 
do comércio colonial, realizado pelos mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa 
‗mercadoria‘.  

Novais, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777 – 1807). 2ª edição. São Paulo: Hucitec, 
1983 (Adaptado)  

A escravidão africana no Brasil apresentou-se bastante complexa. Existiram diversos interesses nesta 
prática, entre os quais se destaca:  

(a)  a necessidade de mão de obra para as lavouras que se especializaram para a produção voltada para o 
mercado interno.  

(b)  o interesse de parcela da população africana em buscar melhores condições de vida nas Américas.  

(c) a quantidade de escravos vindos para o Brasil foi menor que aquelas para o restante da América devido 
a questões climáticas.  

(d)  a escravidão africana no Brasil atendeu a um interesse mercantil devido ao valor comercial dos 
escravos.  
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32. Em 24 de agosto de 1572, começa em Paris o massacre da noite de São Bartolomeu, cometido contra 
protestantes. As matanças duraram vários meses e se espalharam por outras cidades francesas, resultando 
na morte de entre 30 mil e 100 mil protestantes franceses, chamados huguenotes, com assassinatos, 
depredações e estupros.  

Disponível em www.operamundi.uol.com.br. Aceso: 11 Fev. 2016 (Adaptado)  

Os padres jesuítas, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, ao mesmo tempo que zelavam pelos 
índios, pretendendo torná-los súditos da sua fé, diziam que "são cães em se comerem e se matarem, e são 
porcos nos vícios e na maneira de se tratarem".  

Disponível em www.multirio.rj.gov.br. Acesso: 15 Jun. 2016.  

Comparando-se os textos é possível concluir que:  

(a)  somente os europeus agiam violentamente, pois a sociedade cristã tinha valores expansionistas.  

(b) a capacidade de agir violentamente é inerente ao ser humano, independente de sua cultura.  

(c)  a sociedade indígena deveria ser integrada à europeia para desenvolver a civilização.  

(d)  a superioridade da cultura indígena sobre a europeia, pois lutavam pela sobrevivência.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.  

 

Andreas Cellarius. Harmonia macrocósmica, 1661. Disponível em: http://www.museutec.org.br. Acesso em: 10 Jun. 
2016.  

O desenho acima representa o diagrama do sistema elaborado por Nicolau Copérnico. As descobertas de 
Copérnico representaram importante momento de mudança de paradigma compreendido:  

(a)  no reconhecimento de uma ciência popular, livre da influência da Igreja e dos valores medievais.  

(b)  nos novos valores anticristãos representados na negação da tradição religiosa.  

(c)  no reconhecimento da necessidade de experimentação para a elaboração do conhecimento.  

(d) na representação artística do universo, de caráter humanista, em oposição à arte teocêntrica medieval.    
10 



34. Se um homem muito rico e empreendedor, pretendendo comprar uma boa fazenda, leva emprestada de 
um vizinho uma parte do capital, por que razão aquele que empresta não poderá tirar algum lucro do 
rendimento, até que haja recebido o dinheiro de volta?  

João Calvino, In Delumeau, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. São Paulo, Pioneira-Edusp, 1989.  

As ideias de João Calvino representaram um momento de grande transformação na sociedade ocidental. 
Contextualizado no período turbulento do século XVI, identificamos em Calvino:  

(a)  a defesa da manutenção da hierarquia social feudal, com uma sociedade dividida em três ordens.  

(b)  um conjunto de ideias que contribuíram para justificar a crescente classe burguesa, tais como a 
predestinação e a valorização do trabalho.  

(c)  a condenação da liberdade de interpretação da Bíblia, que deveria ser restrita aos líderes protestantes.  

(d)  a defesa das atividades agrícolas e a condenação do comércio e da cobrança de juros.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
35. Observe este trecho da Carta da Jamaica, de autoria de Simon Bolívar:  

―não somos nem índios nem europeus, mas uma espécie que se coloca de permeio entre os legítimos 
donos destas terras e os usurpadores espanhóis‖.  

Simon Bolívar. Trecho da Carta da Jamaica, 1815 (Adaptado).  

No decorrer de quase três séculos de colonização espanhola, percebemos que a sociedade que se 
desenvolveu na América colonial hispânica teve como característica:  

(a)  a formação de uma elite agrária criolla, descendentes de espanhóis.  

(b)  a constituição de uma elite mestiça descendente da nobreza inca e asteca.  

(c)  uma população altamente miscigenada em oposição à elite espanhola.  

(d)  uma comunidade em que os chapetones conseguiram a posse permanente das terras.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GEOGRAFIA 

 
 
36. 

 
 
 O debate em torno do envelhecimento da população se torna cada vez mais importante, devido não 
só à questão previdenciária, mas também a questão da qualidade de vida do idoso em nosso país. Com a 
estabilização do crescimento demográfico, o envelhecimento da população é inevitável. O Brasil vive um 
momento em que a soma do número de idosos e crianças é menor que o da população adulta. Este 
momento é conhecido como:             11 



(a) Bônus demográfico 

(b) Retração populacional 

(c) Incremento populacional 

(d) Renovação populacional 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
37. 

 

https://confins.revues.org/8153?lang=pt 

 O mapa acima mostra a incorporação do cerrado brasileiro ao circuito da economia agroindustrial. A 

incorporação desta área, a despeito das controvérsias ambientais e sociais, permitiu ao Brasil se tornar um 

dos ―players‖ do agronegócio internacional. A incorporação desta área se deu devido à expansão da 

seguinte cultura: 

(a) Cana de açúcar 

(b) Fruticultura irrigada 

(c) Café 

(d) Soja  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
38. 

 
A quarta revolução industrial bate à nossa porta. Novas tecnologias substituirão costumes e 

produtos que hoje fazem parte de nosso cotidiano. Novos equipamentos e softwares substituirão 
funções tradicionais no mercado de trabalho, como motoristas, por exemplo. Essa substituição 
provocará um aumento de uma forma de desemprego conhecida como: 
 

(a) Desemprego de demanda 

(b) Desemprego conjuntural 

(c) Desemprego estrutural 

(d) Desemprego momentâneo  

12 



39. 
 
 O rompimento da barragem de Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015, deixou um rastro de 
destruição para trás, matando pessoas, animais, destruindo casas e alterando, até mesmo, a geografia 
da região, com o desvio de rios, criação de novas ilhas fluviais e provocando danos ao solo. Neste 
processo destrutivo, foi tragada uma forma de vegetação fundamental para a saúde dos rios, pois 
estando às margens dos mesmos ela funciona como filtro, impedindo ou atenuando a entrada de 
poluentes e de sedimentos que agravariam o quadro de assoreamento.  Esta vegetação é conhecida 
como: 
 

(a) Matas ciliares 

(b) Vegetação arbustiva 

(c) Matas de terra firme 

(d) Vegetação de áreas elevadas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
40. 

 
 O medo da violência permeia o cotidiano das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, 
e faz com múltiplos sentimentos sejam despertados na população, como o preconceito de classe, entre 
outros. O medo da violência cria um sentimento de necessidade de proteção, de isolamento, fazendo 
com que as parcelas mais abastadas da população procurem áreas mais seguras, como condomínios e 
shopping centers. Esses modelos de áreas cercadas são conhecidos como: 
 

(a) Áreas de socialização 

(b) Enclaves fortificados 

(c) Áreas de livre circulação 

(d) Áreas autônomas em relação ao Estado 
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