
CADERNO DE QUESTÕES

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

01 – Você está recebendo o material listado abaixo:

02 – Verifique se este material está completo e se seus dados no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA 
OFICIAL estão corretos. Caso contrário, chame IMEDIATAMENTE um dos responsáveis pela sala.

03 – Não é permitido utilizar, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem como 
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.

04 – A devolução deste CADERNO DE QUESTÕES, no final da prova, é obrigatória.

05 – O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DO EXAME É DE 3h40min. (TRÊS HORAS E QUARENTA 
MINUTOS).

A) Este caderno, com o enunciado das questões relativas à prova de língua portuguesa (redação), à prova 
de matemática (objetiva), à prova de interpretação de textos (objetiva) e à prova de conhecimentos 
gerais (objetiva);
B) 02 (duas) folhas pautadas, destinadas à prova de língua portuguesa (redação). A FOLHA OFICIAL da 
prova de redação é a que está etiquetada com seus dados; a outra, em branco, pode ser utilizada como 
rascunho;
C) 01 (um) CARTÃO-RESPOSTA, destinado às respostas da prova de matemática (objetiva, questões 
de 1 a 15), da prova de interpretação de textos (objetiva, questões de 16 a 30) e da prova de 
conhecimentos gerais (objetiva, questões de 31 a 45).

BOA SORTE!

COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2014



TEMA 1 - As redes soc ia is como prob lema: 
i so lamento e d is tanc iamento en t re as pessoas no 

co t id iano.
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ORIENTAÇÕES

- Analise os dois temas propostos abaixo.
- Escolha UM dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido para sua 
redação.
- CRIE UM TÍTULO coerente com seu tema e escreva uma DISSERTAÇÃO.
- Desenvolva sua redação seguindo as instruções.
- A prova deverá ser escrita à tinta e de forma legível.
- A redação deve ter, sob pena de desclassificação no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 
linhas, sob pena de desclassificação do candidato.

TEMA 2 - A impor tânc ia da cu l tu ra e saberes 
adqu i r idos na esco la para a v ida pro f iss iona l .

Para cada quatro minutos na rede, os brasileiros dedicam um a atualizar seu perfil e bisbilhotar o 
dos amigos, segundo dados do Ibope Nielsen Online. [...] Recentemente, sociólogos, psicólogos e 
antropólogos concluíram que esse vasto ponto de encontro de contatos superficiais não consegue 
suprir as necessidades afetivas mais profundas dos indivíduos. É o oposto do que, segundo 
escreveu o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), de fato aproxima os amigos: "Eles precisam 
de tempo e de intimidade; como diz o ditado, não podem se conhecer sem que tenham comido 
juntos a quantidade necessária de sal". (Adaptado de : http://veja.abril.com.br/080709/nos-lacos-fracos-
internet-p-94.shtml)

“Quanto maior o estoque de educação com o qual iniciamos a vida profissional, mais ganhamos. 
Ou seja, no dia em que pleiteamos um emprego, o mercado valoriza o que aprendemos na escola. 
[...] Nossa carreira depende do esforço para continuar a aprender. (CASTRO, Claudio de Moura. A 
mágica da educação. Veja, São Paulo: Abril, ed.2.311, ano 46, n10, 06/03/2013, p.20.)

Fontes:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/945108_463631817066399_2145356334_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969677_618001538221931_93095903_n.jpg



INSTRUÇÕES GERAIS
- Todas as questões são objetivas e possuem apenas uma alternativa a ser assinalada.
- As respostas devem ser preenchidas no CARTÃO-RESPOSTA, conforme instruções 
apresentadas no cartão, marcando-se apenas a alternativa escolhida.
- A marcação de 02 (duas) ou mais alternativas em uma mesma questão implicará na anulação 
da questão.

PARTE 1 - MATEMÁTICA
Questão 1

1 
2 
3      
4 
5

Questão 2

Um pai resolve abrir uma  caderneta de poupança para 
sua filha. Pretende começar com R$10,00 e aumentar 
R$5,00 por mês, ou seja, depositar R$15,00 no 
segundo mês, R$20,00 no terceiro e assim por diante. 
Após efetuar o décimo terceiro depósito, a quantia total 
depositada por ele será:

420,00
380,00
480,00
520,00
620,00

Questão 3

Na indústria de alimentos KIDELÍCIA o custo (em 
Reais)  para produzir  um determinado produto,  em 
função da quantidade (em quilos), é dado pelo gráfico.

R$ 1.720,00
R$ 1.600,00
R$ 1.500,00
R$ 1.550,00
R$ 1.780,00

Após sofrer aumento de 20% sobre o preço original de 
tabela, certo modelo de televisor estocado em uma loja 
de eletrodomésticos passou a custar R$1.440,00. Esta 
loja lançou uma nova campanha de vendas, que 
ofereceu as seguintes condições promocionais, com 
base no preço original de tabela:

 I. uma entrada de 25% e o restante em cinco 
parcelas iguais mensais;
    ou
 II. uma entrada de 60% e o restante em oito 
parcelas iguais mensais.
O cliente que comprar o televisor nesta promoção 
pagará em cada parcela:

Questão 4

R$ 55,00, se escolher a opção II.
R$ 66,00, se escolher a opção I.
R$ 192,50, se escolher a opção II.
R$ 180,00, se escolher a opção I.
R$ 112,50, se escolher a opção I

Questão 5

O custo total de fabricação de x unidades de um produto 
é dado pela equação C = 100 + 2x. Cada unidade é 
vendida pelo preço p = R$3,00. Para que haja lucro total 
de R$ 300,00, qual deverá ser a quantidade de peças 
vendidas?

200
300
350
400
450

A altura média do tronco de certa espécie de árvore  
evolui desde que é plantada, segundo o  modelo 
matemático: h(t) = 1,5 + log  (t + 1), com h(t) em metros e 3

t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando 
seu tronco atingiu 2,5m de altura, o tempo (em anos) 
transcorrido do momento da plantação até o do corte foi 
de:
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  y  (reais) 
 
 
          400 
      
 
          120              
               
                           14       x (quilos) 

Considerando as informações apresentadas no gráfico 
pode-se concluir que o custo para produzir 80 quilos do 
produto é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)



Questão 7

As medidas dos lados de um triângulo retângulo são
2(x +1),  (2x)  e ( x  + 1) e estão em progressão aritmética. 

Desta forma o perímetro deste triângulo é: 

5
7    
12 
10
9

Questão 6

Em janeiro  de 2010, o salário de um técnico de 
laboratório era de R$ 2.500,00.  Nos anos seguintes, 
2011, 2012 e 2013, esse salário foi aumentado em 5%, 
7% e 4%, respectivamente. O salário desse funcionário 
após o aumento de 2013, passou a ser de:

R$ 2.821,00 
R$ 2.740,50
R$ 2.821,60
R$ 2.900,00 
R$ 2.921,10

Questão 8

6
7
8
22
12

3 2O valor da expressão[5+3x4-(2 -7)(-3) -4+21:7] é de:

Questão 9

A equação reduzida da reta representada no gráfico 
abaixo é:

y = -x+4
y = x-4
y = -x-4
y = x+8
y = 8

Questão 10

Um laboratório testou a ação de uma droga em uma 
amostra com 720 animais. Constatou-se que a lei 
matemática de sobrevivência do lote era dada por
v(t) = -at² + b, onde  v (t) é o número de elementos vivos 
no tempo t (meses). Sabendo-se que o último animal 
morreu quando t =12 meses após o início da 
experiência, a quantidade de animais que ainda estava 
viva no 10º mês é de: 

Questão 11

A parábola apresentada na figura está representando o 
comportamento do lucro obtido pela venda de um 
determinado produto, em função do seu preço de 
venda, dado em reais. Pela análise do gráfico pode-se 
concluir que:

I - se o preço de venda for inferior a R$5,00, haverá 
prejuízo
II - para os preços de venda de R$8,00 e R$20,00, o 
lucro será o mesmo 
III -  a lei matemática que foi aplicada ao caso é

2L(x) = - x  +28x -115
IV - a lei matemática que foi aplicada ao caso é

2L(x) =  x  - 28x +115
Das afirmações apresentadas:
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Somente a I é correta
As afirmativas I, II e III estão corretas
Somente a II está errada
As afirmativas II e IV estão erradas
Somente as alternativas I e IV estão corretas

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

80
100
120
220
300

23

81
45

5 8 14

Máximo

(x) Preço Venda

L(x) (Lucro)



PARTE 2 - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Todas as questões desta parte estão 
relacionadas a textos. Para respondê-las, 
leia-os atentamente.

As questões 16 a 19 estão relacionadas ao fragmento 
do texto “Capitalismo: êxito ou fracasso?”, de Mailson 
da Nóbrega, publicado pela Revista Veja, em 
10/07/2013, à p. 20.

 O capitalismo é a forma natural e mais bem 
sucedida de organização econômica desde a 
Antiguidade. Inexiste substituto melhor. Frei Beto, 
porém, não pensa assim. Ele duvida do êxito do 
capitalismo. Em entrevista à rádio CBN (15/6/2013), 
disse: “Enquanto o Evangelho prega a 
so l i da r i edade ,  o  cap i t a l i smo  p rega  a  
competitividade” (ele quis dizer competição, 
concorrência). “Enquanto nós cristãos pregamos 
que o ser humano tem de estar acima de tudo, com 
seus direitos preservados, ele prega que a 
prioridade reside no capital” (não há prova dessa 
afirmação). Sua conclusão: “O capitalismo é bom 
apenas para um terço da humanidade. Todo mundo 
fala no fracasso do socialismo. Engraçado, 
ninguém fala do fracasso do capitalismo para dois 
terços da humanidade”.
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Questão 12

Quatro amigos resolveram fazer um “bolão” para jogar 
na loteria, cujo prêmio estava acumulado em 
R$200.000,00. A aposta do grupo foi de R$100,00, 
dividida da seguinte forma:  o primeiro jogador 
participou com R$ 5,00;  o segundo participou com o 
triplo do terceiro e o quarto jogador com o triplo do 
primeiro. 
Se o prêmio sair unicamente para esses quatro amigos, 
será dividido proporcionalmente e respectivamente em:

R$10.000,00,R$120.000,00,R$40.000,00  e 
R$30.000,00
R$20.000,00,R$90.000,00,R$30.000,00 e 
R$60.000,00 
R$15.000,00,R$90.000,00,R$65.000,00 e 
R$30.000,00 
R$10.000,00,R$105.000,00,R$35.000,00  e 
R$ 50.000,00 
R$20.000,00,R$99.999,99,R$33.333,33 e  
R$ 60.000,00

Um loteamento foi mapeado de forma que cada 2 cm do 
mapa representa 300m da realidade (escala de 2 : 300). 
Se um lote aparece no mapa com forma retangular de 
2,8 cm de comprimento, por 1,8 cm de largura, sua área 
é de:

2151.200 m
295.000 m

2110.400 m
2 85.800 m

2113.400 m

Questão 13

Uma piscina com todas as dimensões lineares tem 8,5 
metros de comprimento, 4 metros de largura, 1 metro de 
profundidade na parte mais rasa e 2 metros na parte 
mais funda. Quantos litros de água são necessários 
para encher a piscina até sua borda?

14.000 litros
30.000 litros
51.000 litros
62.000 litros
45.000 litros

Questão 14

Questão 15

Uma indústria de brinquedos, fabricante de bolas 
plásticas com raio de 10 cm cada uma delas, pretende 
acondicioná-las para facilitar a entrega à seus clientes, 
em caixas de papelão de 80 cm x 60 cm x 40 cm. 
Quantas bolas, no máximo, caberiam em cada uma das 
caixas?

10
12
20
30
24

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)



Questão 18

Acerca do emprego do pronome pessoal ele, 
destacado duas vezes, no texto, pode-se dizer que:

Eles se referem a Frei Beto, nas duas 
ocorrências.
O 1º pronome refere-se a Frei Beto e o 
último a capitalismo.
O 1º pronome refere-se a capitalismo e o 2º 
a Frei Beto.
Eles se referem a capitalismo, nas duas 
ocorrências.
O 1º pronome refere-se a êxito e o 2º a 
capital.
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Questão 16

Em relação ao texto e às ideias nele contidas, não se 
pode dizer que:

Frei Beto não é o autor do texto.
O autor do texto demonstra simpatia pelo 
capitalismo.
Frei Beto e o autor do texto não têm a mesma 
opinião acerca dos modelos econômicos.
Frei Beto é ferrenho defensor do capitalismo.
Capitalismo e socialismo contemplam teorias 
econômicas divergentes.

Questão 17

Pode-se concluir, da leitura do texto, que:

Não há consenso acerca do êxito do 
capitalismo.
O modelo capitalista é menos importante para 
a humanidade que o socialista.
O capitalismo atinge somente um terço da 
humanidade.
Capitalismo e socialismo são teorias 
econômicas fracassadas.
O Capitalismo foi criado a partir de princípios 
evangélicos.

Questão 19

Acerca da explicação entre parênteses, sublinhada 
no texto, pode-se  dizer que:

Competitividade é termo sinônimo de 
competição.
Competição e concorrência não são termos 
sinônimos.
Competitividade é termo sinônimo de 
concorrência.
Os termos competitividade e competição se 
substituem.
Competitividade não é sinônimo de 
competição.

As questões 20 a 22 estão relacionadas ao fragmento 
do texto “Língua e memória”, de Thaís Nicoleti, 
publicada na Revista da Cultura, 72ª Ed., junho de 
2013.

 A língua está presente em todas as 
atividades humanas e, naturalmente, reflete os 
valores e a história de um povo. Mais do que um 
instrumento de registro da memória, a língua é, 
ela própria, um repositório de informações 
reveladoras das transformações e das tradições 
da sociedade de que é meio de expressão.
 Suas especificidades (vocabulário, 
sintaxe, metáforas, volteios de estilo) exprimem 
o recorte cultural de uma dada sociedade, sua 
maneira de conceber o mundo que a cerca, ou 
seja, a consciência de uma coletividade. A 
comparação entre as línguas e entre seus 
modos de exprimir o universo pode descortinar 
realidades surpreendentes. Esse é um dos 
motivos pelos quais a tradução é uma 
verdadeira arte, que requer muito mais do que 
um conhecimento “técnico” da língua, se é que 
isso pode existir. A língua é parte da cultura em 
que se insere e somente no seu bojo pode ser, 
de fato, compreendida.

a)
b)

c)

d)
e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)



Questão 23

Acerca das ideias contidas no texto, pode-se afirmar 
que:

O autor do texto mostra-se solidário com as 
manifestações ocorridas em junho de 2013, 
nas grandes cidades, em prol da melhoria do 
transporte urbano.
O investimento do governo em transporte 
urbano atende às necessidades da 
população. 
O transporte urbano é tratado como prioritário 
pelos três níveis de governo.
O autor censura as manifestações ocorridas 
em São Paulo, que exigiam melhoria no 
transporte urbano.
A questão do transporte urbano é vital para 
qualquer cidade.

Questão 24

A palavra que pode substituir porém, no texto, sem 
modificar-lhe o sentido é:

pois.
porque.
ainda.
onde.
entretanto.

As questões 26 a 28 estão relacionadas a fragmentos 
da letra da música “Língua”, de Caetano Veloso, 
disponível em http://letras.mus.br/caetanoveloso, 
acessado em 21/07/2013.

Língua
Gosto de sentir a minha língua roçar
A língua de Luís de Camões
              ....
A língua é minha Pátria
eu não tenho Pátria: tenho mátria
Eu quero frátria

Questão 25

rapidez.
força.
fraqueza.
progressão.
gravidade.

A palavra gradual, destacada no texto, agrega ao 
substantivo paralisação  característica de:

FAAT 2014PROVA BRANCA - PÁGINA 7FAAT 2014

PROCESSO SELETIVO 2014
PROVA OBJETIVA

Questão 20

De acordo com o texto, pode-se dizer que:

O estudo da língua deve ser feito à parte da 
cultura na qual ela se insere.
Para se traduzir uma língua, basta ter 
conhecimento técnico dela.
Por meio do estudo de uma língua, pode-se 
conhecer aspectos da história de um povo.
A língua é, basicamente, instrumento de 
registro da memória coletiva.
Antes de se estudar uma língua, há que se 
estudar as tradições sociais do povo que a 
utiliza.

21

Acerca da expressão ou seja, destacada no texto, 
pode-se dizer que é um conector de natureza:

Explicativa.
Retificadora.
Adversativa.
Alternativa.
Causal.

Questão

Questão 22

Pode-se dizer do sufixo dade, presente em coletividade 
que:

Forma adjetivo, significando ação.
Forma substantivo, significando qualidade.
Forma substantivo, significando ação.
Forma adjetivo, significando qualidade.
Forma substantivo, significando estado.

As questões 23 a 25 estão relacionadas a fragmento 
(adaptado) do texto “Não somos sapos, afinal”, de 
Henrique Meirelles, publicado na FSP em 07/07/2013, 
à p. A2.

 Escrevi, em coluna recente, que o trânsito 
de São Paulo lembra a experiência clássica do 
sapo na água fervente. Quando cai dentro dela, 
salta rapidamente. Mas, se está dentro da água 
enquanto a temperatura sobe gradualmente, o 
sapo morre sem reagir. 
 Minha questão era se a população 
assistiria passivamente à gradual paralisação das 
grandes cidades, com o trânsito cada dia mais 
obstruído e lentidão também no investimento em 
transporte urbano em diversos níveis de governo, 
seja em metrôs, trens, monotrilhos ou vias de 
trânsito rápido.
 As recentes manifestações, porém, 
mostram claramente que não somos sapos, afinal.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 26

Acerca das ideias expressas no texto, não se pode dizer 
que:

Os versos têm por tema a língua portuguesa.
Os versos fazem referência ao atual e ao 
tradicional da língua portuguesa.
O autor demonstra preconceito em relação ao 
português de Portugal.
A língua é vista como elemento de 
identificação cultural.
O texto revela os anseios do autor por uma 
sociedade mais justa e fraterna.

Questão 27

A palavra roçar, no texto, significa:

cortar, fender-se.
gastar, despender-se.
tocar, aproximar-se.
tolher; limitar-se.
derrubar, derribar-se.

Questão 28

As palavras mátria e frátria são neologismos criados 
pelo autor a partir dos radicais latinos mater e frater 
presentes, também, em:

 materialidade e fraternidade.
 materno e fraterno.
 maternidade e fragilidade.
 paternidade e fratricídio.
 matriarca e patriarca.

As questões 29 e 30 estão relacionadas ao fragmento 
do texto “O novo mercado chinês”, publicado na Revista 
Veja, à p.23, em 24/07/2013.

No primeiro trimestre deste ano, o número de 
embarques para a China caiu 2,2%, em 
comparação com o mesmo período de 2012. 
Não é uma boa notícia. Mas, segundo a maioria 
dos analistas, esse cenário não compromete o 
enorme potencial de comércio entre os dois 
países. A China já é (e tudo indica que 
continuará a ser) o principal destino das 
exportações brasileiras. Em 2012, 17% de todo 
o volume exportado - equivalente a 41,2 bilhões 
de dólares – seguiu para o mercado chinês.

Questão 30

O conector mas, destacado no texto, é de natureza:

conclusiva.
explicativa.
conformativa.
aditiva.
adversativa.

Questão 29

Pode-se dizer das ideias contidas no texto:

A queda na exportação para a China 
compromete o futuro da economia brasileira.
O Brasil está importando produtos chineses.
A exportação brasileira de 2012 supera a de 
2013.
A China é o maior importador dos produtos 
brasileiros.
A exportação brasileira, em 2012, foi de 41,2 
bilhões de dólares.

Questão 31

PARTE 3 - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA

“Nós temos por testemunho as seguintes verdades: 
todos os homens são iguais: foram aquinhoados pelo 
seu Criador com certos direitos inalienáveis e entre 
esses direitos se encontram o da vida, da liberdade e da 
busca da felicidade. Os governos são estabelecidos 
pelos homens para garantir esses direitos, e seu justo 
poder emana do consentimento dos governados. (...)” 
(Trecho da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos, 4 de Julho de 1776)
Sobre a Independência dos Estados Unidos pode-se 
afirmar que:

I – entre outras motivações, foi estimulada pelo 
aumento da taxação inglesa sobre as 13 colônias;
II – os rebeldes contaram com o apoio da França, da 
Espanha e da Prússia;
III – o movimento libertário recebeu influência das 
ideias liberais iluministas.

Sobre as afirmações anteriores:

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas a afirmativa III está correta.
as afirmativas I e III estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.

a)
b)

c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)
c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)



Questão 36

GEOGRAFIA

Questão 35

Os anos de 1954 (suicídio de Getúlio Vargas), 1961 
(renúncia de Jânio Quadros) e 1964 (deposição de 
João Goulart e início da ditadura militar) foram 
momentos marcantes de crise política em um período 
da história brasileira, em que a política foi marcada pelo 
fenômeno conhecido como:

Populismo.
Queremismo.
Tenentismo.
Comunismo.
Pragmatismo Responsável.

Considerando a linha do Equador, é correto afirmar que 
o território brasileiro no planeta está localizado:

totalmente no hemisfério sul.
totalmente no hemisfério norte.
com uma maior parte no hemisfério norte e 
uma menor parte no hemisfério sul.
com uma maior parte no hemisfério sul e uma 
menor parte no hemisfério norte.
com uma parte territorial posicionada no 
hemisfério norte proporcional à parte 
territorial posicionada no hemisfério sul.

Pelo tratamento mais humanitário dado aos 
escravos pelos seus senhores, devido à 
tradição católica portuguesa.
Por estimular a formação de pequenos 
empreendimentos fabris, que contribuíram 
decisivamente para a industrialização 
brasileira.
Por estar amplamente disseminada na 
estrutura da colônia, transformando-se em 
uma das bases fundamentais da econômica 
colonial.
Por estimular a imigração em massa de 
trabalhadores livres europeus para o Brasil, 
em particular de italianos.
Por favorecer a construção de uma nação 
socialmente injusta, mas juridicamente 
igualitária e justa.

Questão 34

A escravidão no Brasil colonial caracterizou-se:
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Questão 32

Sobre a Revolução Industrial, assinale a alternativa 
incorreta:

Iniciou-se na Inglaterra, propiciada 
principalmente pela acumulação de lucros 
com o mercantilismo, sendo que este país foi 
o que mais se beneficiou com o comércio, 
dela resultante.
Estimulou a permanência de grande 
contingente populacional no campo, por 
conta dos altos investimentos na indústria 
agrícola.
As indústrias domésticas foram fortemente 
substituídas pelas emergentes fábricas 
organizadas para a produção em larga 
escala.
Promoveu substancial desenvolvimento de 
áreas como a tecelagem, a metalurgia, a 
siderurgia, os meios de transporte e da 
comunicação.
Contribuiu para aumento do poder da classe 
burguesa.

Questão 33

Sobre o período do Entre Guerras Mundiais (1919-
1939) leia as afirmações a seguir:

I – Caracterizou-se pela ascensão de regimes 
totalitários, como o Nazismo na Alemanha e o Fascismo 
na Itália.
II – Caracterizou-se pelo apoio das grandes nações 
capitalistas europeias à Rússia, em razão da crença de 
que a revolução ocorrida no país em 1917 iria 
desenvolver a economia mundial como um todo.
III – Nesse período ocorreu o chamado “Crack” de Wall 
Street, caracterizado pela queda das ações da Bolsa de 
Valores de Nova York, que deu início à “Grande Crise 
Econômica”.

Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa 
correta:

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
As afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

a)

b)

c)

d)

e)

e)

d)

c)

b)

a)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e) a)

b)
c)

d)

e)



Questão 39

Sobre a relação entre crescimento populacional e 
crescimento na produção de alimentos, o economista 
Thomas Malthus (1776 – 1834) fez a seguinte previsão:

A população cresceria em ritmo maior que o 
da produção de alimentos.
A produção de alimentos aumentaria muito e 
seria suficiente para alimentar o grande 
crescimento populacional.
O aumento populacional ocorreria tão 
somente se houvesse grandes investimentos 
direcionados para a produção de alimentos.
O crescimento populacional em nada se 
relacionaria com a produção de alimentos.
O crescimento da população deveria ser 
incentivado pois ajudaria positivamente para  
aumentar a produção de alimentos.

Questão 38

Leia as afirmações a seguir:

 I - Apesar da riqueza das florestas tropicais, 
elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e 
improdutivos. Grande parte dos nutrientes é 
armazenada nas folhas que caem sobre o solo. Quando 
esse ambiente é intensamente modificado pelo ser 
humano, a vegetação desaparece, o ciclo dos 
nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente 
infértil.
 II – O rio Amazonas nasce no Peru com o nome 
de Marañón e Ucayali, passando a Solimões quando 
penetra no Brasil, até a confluência com o Rio Negro, 
onde, então, recebe a denominação de Amazonas. 
 III – O rio Amazonas é o maior rio em extensão e 
em volume de água do planeta.

Com base nas afirmações anteriores, assinale a 
alternativa correta:

Todas as afirmativas são verdadeiras.
Somente as  I e II são afirmativas
verdadeiras.
Todas as  são falsas.afirmativas
Somente as  I e III são afirmativas
verdadeiras.
Somente as  II e III são afirmativas
verdadeiras.

Questão 40

A respeito da industrialização dos países latino-
americanos, é incorreto afirmar que:

os mais modernos parques industriais da 
Amér ica Lat ina se desenvolveram 
principalmente no Brasil, Argentina e México.
ao contrário dos Estados Unidos e do 
Canadá, a industrialização na América Latina 
ocorreu de forma tardia e marcada por uma 
forte dependência tecnológica do exterior.
 alguns países, entre eles o Brasil, passaram 
por forte impulso industrial nas décadas de 
1950 e 1960, intensificada  na década de 
1970 à custa de forte endividamento e da 
atuação de indústrias estrangeiras.
a atração de indústrias multinacionais 
ocorreu através de medidas como incentivos 
fiscais e manutenção de baixos salários.
a industrialização de países latino-
americanos, na segunda metade do século 
XX, só foi possível em razão do grande 
acúmulo de capital decorrente das 
recorrentes supersafras agrícolas. 
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Questão 37

Sobre a variação climática que ocorre no território  brasileiro, leia 
as afirmações a seguir:
 I – O clima que abrange a maior parte das regiões 
Centro-Oeste e Sudeste caracteriza-se pela existência de duas 
estações bem diferenciadas: verões quentes e chuvosos e 
invernos secos. No verão, é influenciado pelas massas de ar 
Equatorial Continental e Tropical Atlântica, responsáveis pelas 
chuvas da época.
 II – O clima que predomina na maior parte da 
Amazônia é controlado pela massa de ar Equatorial Continental, 
apresenta temperaturas sempre elevadas, baixa amplitude 
térmica anual e chuvas abundantes e bem distribuídas durante o 
ano.
Com base nas afirmações anteriores, assinale a alternativa 
correta:

A afirmativa I refere-se ao clima Tropical e a 
alternativa II ao clima Subtropical.
A alternativa I refere-se ao clima Subtropical e 
a alternativa II ao Equatorial.
A alternativa I refere-se ao clima Tropical e a 
alternativa II ao Equatorial.
A alternativa I refere-se ao clima Equatorial e 
a alternativa II ao Tropical.
A alternativa I refere-se ao clima Equatorial e 
a alternativa II ao Subtropical.

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)

c)
d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 41

ATUALIDADES

Em meados do ano de 2013, a grande mídia continuava 
a divulgar notícias de que acentuava-se a crise da 
petroleira OGX, que, com grande baixa na produção, 
deu início à queda das empresas de capital aberto do 
famoso grupo EBX. O empresário brasileiro, titular do 
grupo EBX, que a partir de então deixou de ter o seu 
nome entre os dos homens mais ricos do mundo, é:

 Antônio Hermírio de Moraes.
Daniel Dantas.
Abílio Diniz.
Paulo Salim Maluf.
Eike Batista.

a)
b)
c)
d)
e)



Questão 42

O STF – Supremo Tribunal Federal, mais alta Corte de 
Justiça do Poder Judiciário Brasileiro, composto por 11 
julgadores, que recebem o nome de Ministros, tornou-
se alvo da opinião pública, pelo julgamento de políticos 
acusados e condenados por práticas criminosas, que 
se tornaram conhecidas como “mensalão”. Dois dos 
Ministros integrantes do STF tornaram-se alvo da 
grande mídia em meados do ano de 2013, porque se 
confrontaram em diversas discussões, em plenário, 
durante as Sessões de julgamento, trocando fortes 
acusações e usando palavras consideradas 
desapropriadas para uma Corte de Justiça. 
Coincidentemente, estes dois julgadores tornaram-se 
Presidente e Vice-Presidente do STF – Supremo 
Tribunal Federal, neste período de 2013. São eles, 
respectivamente:

Ministro Joaquim Barbosa e Ministro Ricardo 
Lewandowiski.
Ministro Ricardo Lewandowiski e Ministro 
Joaquim Barbosa.
Ministro Ricardo Lewandowiski e Ministro 
Celso de Mello.
Ministro Celso de Mello e Ministro Ricardo 
Lewandowiski.
Ministro Gilmar Mendes e Ministro Celso de 
Mello.

Questão 43

O Papa Francisco, recém eleito Pontífice da Igreja 
Católica, esteve em visita ao Brasil, em julho de 2013, 
para participar da Jornada Mundial da Juventude. 
Durante a visita, o Papa Francisco destacou-se pela 
postura simples e humilde, mas surpreendeu ainda 
mais por abordar, de maneira ponderada, temas 
polêmicos, relacionados com fortes resistências da 
Igreja Católica. Na viagem de volta ao Vaticano, no 
avião, o Pontífice concedeu uma entrevista coletiva, na 
qual disse uma frase contundente e surpreendente, 
que foi divulgada pela imprensa, em âmbito mundial. A 
frase em questão, dita pelo Papa, sobre o 
comportamento humano, é: 

Liberdade, igualdade e fraternidade são 
lemas da Igreja Católica e devem ser 
seguidos pelos seus fiéis.
Capitalismo e Comunismo são regimes de 
governo que não se confrontam e que devem 
ser buscados pela Igreja.
A religião Católica é a única a ser seguida 
pelos Cristãos, no mundo inteiro.
Se uma pessoa é gay e busca a Deus, quem 
sou eu para julgá-la?
Homens e mulheres são iguais perante a lei e 
a Igreja e assim devem ser tratados.

Questão 44

Realizou-se no Brasil, no ano de 2013, a Copa das 
Confederações, que é organizada pela FIFA a cada 
quatro anos. Os participantes são os seis campeões de 
cada continente, mais o país-sede e o campeão 
mundial, perfazendo um total de oito seleções de 
futebol participantes. A campeã e a vice-campeã da 
Copa das Confederações, no ano de 2013, foram, 
respectivamente, as seleções de:

Espanha e Itália.
Brasil e Espanha.
Brasil e Itália.
Alemanha e Espanha.
Nigéria e Uruguai.
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a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 45

A imprensa mundial, no ano de 2013, passou a divulgar 
fatos e atos envolvendo o nome de Edward Snowden, 
que tornou-se internacionalmente conhecido e 
procurado pelo seu próprio país de origem, os Estados 
Unidos da América. O personagem em questão é um 
ex-analista de inteligência americano, que tornou 
públicos detalhes de vários programas altamente 
confidenciais dos governos dos Estados Unidos e do 
Reino Unido. Os atos e fatos que envolvem a atuação 
de Snowden, divulgados e considerados uma marca 
definitiva de fronteira entre as ilusões e a confiança dos 
povos, estão relacionados com a ciência e a 
participação norte-americana, no sentido de que:

De fo rma con t ro lada ,  a  indús t r ia  
armamentista vem sendo alimentada e 
patrocinada, em nível mundial, para permitir a 
dominação norte-americana, no setor de 
produção de armas.
As empresas do mundo inteiro estão sendo 
constantemente controladas, com capital 
americano, por intermédio do mercado de 
ações, via Bolsas de Valores.
O mundo inteiro está sendo constantemente 
espionado com a participação e cumplicidade 
de operadores privados, por meio de 
monitoramento e avaliação de mídias 
eletrônicas.
Os alimentos estão sendo produzidos com 
controle genético, para impedir o aumento da 
população em progressão geométrica, 
controlando-se a reprodução humana.
Os alimentos dos animais, através de rações 
produzidas e distribuídas pelas empresas, 
mundialmente, têm controle genético, para 
impedir a reprodução animal, que vem 
aumentando em proporções geométricas.

a)

b)

c)

d)

e)


