
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,fones, fios ou aparelhos de ouvido, 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 2015



TEMA 1 - Segurança Hídr ica -  qua is as 
consequênc ias de uma boa ou de uma má ges tão 

das águas no Bras i l?
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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 o 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 no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, sob pena de desclassificação 
do candidato.

TEMA 2 - Ma is da metade da popu lação bras i le i ra tem 
acesso à in te rne t

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a organização 
ambientalista WWF-Brasil fez um alerta para a população brasileira sobre a questão da gestão 
adequada dos recursos naturais, com foco na crise de abastecimento de água vivida atualmente 
pela região metropolitana de São Paulo. Com a mensagem “É a gota d'água!”, a organização 
instalou uma gota de água inflável, com 10 metros de altura, na Avenida Paulista, em frente ao 
Parque Trianon. O objetivo foi transformar a crise em oportunidade para repensar o modo como os 
recursos hídricos são geridos, não só em São Paulo, mas em todas as grandes e médias cidades 
brasileiras.
Fonte: http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?40002/-a-gota-dgua-No-Dia-
Mundial-do-Meio-Ambiente-WWF-Brasil-faz-alerta-sobre-crise-de-abastecimento-em-So-Paulo

O número de brasileiros que usa internet já ultrapassa a metade da população, segundo dados da 
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2013. Pela primeira vez, a proporção de 
internautas chegou a 50,1%, de acordo com o material divulgado nesta quinta-feira (18) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), superando os 49,2% de internautas registrados em 
2012.
A Pnad aponta ainda que cerca de 86,7 milhões de pessoas com mais de dez anos de idade 
acessaram a internet no período de referência da pesquisa, em 2013.
A professora aposentada Anita Barros, 78, é uma das que resolveram investir em tecnologia para 
ocupar o tempo. "Diariamente estou conectada, seja pelo computador ou pelo celular. Já arrumei 
até uns paqueras na internet, mas minhas filhas não gostaram. Hoje, converso só com amigos e 
familiares, pois conversar com desconhecidos pode causar surpresas desagradáveis", disse a 
moradora de Maceió, que apesar da idade, aprendeu a usar computador sozinha.
"Nunca frequentei curso de informática. Comprei o computador e quando um neto chegava eu 
perguntava uma coisa ou outra, mas foi mexendo sozinha que eu descobri o mundo da internet", 
contou.
Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/09/18/mais-da-metade-da-populacao-tem-acesso-a-
internet-aponta-a-pnad.htm



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

26 litros de produto em 14 dias.
30 litros de produto em 18 dias.
20 litros de produto em 16 dias.
21 litros de produto em 14 dias.
25 litros de produto em 18 dias.

Questão 2

Em uma pesquisa de mercado sobre preferência de 
sabores de pizzas, foram consultadas 400 pessoas, 
das quais 180 responderam que comem pizza de 
queijo, 130 responderam que comem pizza de 
calabresa e 80 responderam que gostam das duas. 
Desta pesquisa pode-se concluir que:

50 pessoas só comem pizza de queijo
130 pessoas só comem pizza de calabresa.
200 pessoas comem pizza de queijo ou de 
calabresa.
150 pessoas não comem pizza. 
100 pessoas só comem pizza de queijo.

Questão 3

Ao aplicar-se o Teorema de Pitágoras na figura abaixo, 
pode-se definir a distância entre os pontos A e B. 

29

25

5

29

5

Três cubos idênticos de arestas de 2cm são agrupados 
conforme mostra a figura abaixo. 

Questão 4

As afirmações I, II, e III são verdadeiras.
As afirmações I e III são falsas.
Somente a afirmação I é verdadeira.
As afirmações I e II são verdadeiras.
Somente a afirmação III é verdadeira.

Questão 5

Uma piscina circular, com 6 m de diâmetro e 1,5 m de 
profundidade, necessita que sua água seja tratado e, 
para tanto, um produto químico deve ser misturado na 
razão 10 g por 500 litros de água. A quantidade de 
produto que deverá ser utilizada é:
Obs.: Considere π = 3,1

418,5 g
837 g
545 g
Mais de 1 kg
720 g

Um agricultor, na iminência de perder sua plantação em 
virtude da ação de uma praga, recorre a um especialista 
que o orienta a pulverizar, diariamente, uma 
determinada quantidade de um defensivo, de forma que 
no primeiro dia fossem utilizados 2,8 litros; 2,6 litros no 
segundo dia; 2,4 litros no terceiro dia e assim 
sucessivamente até zerar a quantidade diária.
Nestas condições pode-se afirmar que foram gastos:
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Considerando os pontos A( 2, 5) e B (7, 3),  a distância 
entre ambos será:

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)

Das afirmações abaixo:

I. A área do triângulo ABC é 8 cm²
II. BD = 2    2 cm
III. O perímetro do triângulo BCD é 8    2dm

É correto dizer que: 
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A

B

X



Questão 7

A figura a seguir representa a planificação de um sólido

145    6

145    3

145    3

     2    

145    6

     2

145    3

     3

Questão 6

E m  3 0 / 0 7 / 2 0 1 4  a  m e g a - s e n a  a c u m u l o u  
aproximadamente 28 milhões de reais, valor que seria 
suficiente também para comprar 70 imóveis de 400 mil 
reais cada um. Se investido na poupança, porém, o 
prêmio pode render 140 mil reais logo no primeiro mês 
ao ganhador. Considerando os arredondamentos 
feitos, o percentual de juros a ser pago ao ganhador 
logo no primeiro mês será de:

0,5%
5%
2%
1,4%
0,2%

Questão 8

16 opções.
20 opções.
80 opções.
120 opções.
105 opções.

Uma senhora tem 5 saias, 8 blusas e 3 pares de sapatos 
em seu guarda-roupa . As opções que têm para compor 
conjuntos diferentes de saia, blusa e sapatos são:

Questão 9

Dados os polinômios
2A(x) = 2x  –5x – 3

 B(x) = 5x + 2
A operação A(x) . B(x) tem como resultado:

3 210x  + 21x  + 25x – 6
3 210x  - 21x  - 25x - 6
210x  - 25x - 15x - 6

3 2- 10x  - 21x  + 25x - 6
-10 x³ - 21x² - 25x +6

Questão 10

Uma empresa, com sede em São Paulo, deu férias 
coletivas aos seus empregados, que retornaram a seus 
estados de origem. Sabe-se que 48% deles viajaram 
para o Rio de Janeiro, 28% viajaram para Minas Gerais 
e os 12 empregados restantes ficaram em São Paulo. 
Com essas informações conclui-se que a empresa tem:

Questão 11
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2log b2
2

log ab 2
2log ac2

log (c/b)2

log (a/c)2

 

a)
b)
c)
d)
e)

a)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

50 empregados.
35 empregados.
45 empregados.
55 empregados.
40 empregados.
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Quaisquer que sejam os números reais positivos a, b, c, 

d, a expressão  pode ser reduzida 

a:

log (a/b)+log (b/c)2 2

a)

b)

c)

d)

e)

A área total da superfície externa do sólido 
representado na figura anterior é:

b)

c)

d)

e)



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 “O barato sai caro”, de Henrique 
Meirelles, publicado no jornal FSP, em, 06/07/2014 à 
p. A2

A maioria das pessoas prefere inflação e 
juros os mais baixos possíveis e salários os mais 
altos possíveis, reajustados acima da inflação e da 
produtividade. O problema é que a realidade é mais 
complexa. A elevação dos juros, por exemplo, é o 
instrumento mais eficaz para o Banco Central baixar 
a inflação.

É natural que existam inúmeros exemplos 
de interesses incompatíveis de setores da 
sociedade. O dólar barato é bom para os 
importadores, mas péssimo para os exportadores e 
para a cadeia produtiva da exportação. Inflação 
baixa beneficia a maioria, mas os que podem 
indexar seus preços (como o governo com os 
impostos) podem se beneficiar de uma inflação 
mais alta. A maioria quer os salários reajustados 
acima da inflação e da produtividade, mas isso pode 
baixar o poder de compra dos trabalhadores pela 
alta da inflação. Gasolina mais barata, excelente 
para os consumidores, é problema para a Petrobras 
e as necessidades de investimento na produção de 
petróleo. O mesmo vale para o preço da 
eletricidade.

PROVA BRANCA - PÁGINA 5

Questão 12

Três planos de telefonia celular são apresentados na 
tabela abaixo

O plano mais vantajoso para quem usa o celular 30 
minutos é:

Plano A.
Plano B.
Plano C.
Os planos A e B são equivalentes.
Os planos B e C são equivalentes.

O gráfico mostra a relação entre o espaço (S) 
percorrido e o tempo (t) gasto por um motorista em uma 
viagem. Pela observação do gráfico pode-se concluir 
que o motorista:

Ficou parado durante 3 horas.
Percorreu mais de 100 km na primeira hora.
Percorreu 420 km nas três últimas horas.
Andou em baixa velocidade no intervalo de 2 
a 5 horas.
Andou, nas últimas três horas, mais de 250 
Km.

Questão 13

Comprei 7,5 kg de uma mercadoria e recebi de troco R$ 
1,25. Se tivesse comprado 6 kg da mesma mercadoria, 
o troco teria sido R$ 5,00. Desta forma, o dinheiro que 
dei para efetuar o pagamento foi:

R$ 15,00
R$18,00
R$ 20,00
R$ 22,00
R$ 25,00

Questão 14

Questão 15

Dado um triângulo retângulo, a seguir, com medidas em 
cm, determine os valores para x e y em cm, 
respectivamente:

12 e 24
15 e 30
30 e 15
24 e 30
24 e 12

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

PLANO CUSTO FIXO MENSAL CUSTO ADICIONAL POR MINUTO 

A R$ 40,00 R$ 0,30 

B R$ 35,00 R$ 0,50 

C 0 R$ 1,20 
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Questão 18

A partir da leitura do texto pode-se concluir que existe 
compatibilidade entre:

Gasolina barata e os interesses da 
Petrobrás.
Dólar baixo e a importação de produtos.
Diminuição do preço da eletricidade e os 
investimentos da ANATEL na área.
Juros baixos e um maior controle da 
inflação, pelo Banco Central.
Dólar barato e o incremento da exportação 
de produtos brasileiros.
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Questão 16

A partir das ideias contidas no texto,  pode-se dizer 
que:

Os reajustes salariais acima da inflação 
garantem o poder de compra dos 
trabalhadores.
Não há relação entre as taxas de juros e o 
controle da inflação.
O aumento no consumo de gasolina permite 
maior investimento na produção de petróleo.
A desvalorização do dólar beneficiará as 
exportações realizadas pelo Brasil.
O controle da economia exige medidas que 
contrariam o interesse de alguns setores da 
sociedade.

Questão 17

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

A elevação da taxa de juros é benéfica para o 
controle da inflação.
A elevação da taxa de juros provoca a 
instabilidade dos bancos brasileiros.
Inflação e juros baixos, acompanhados de 
salários reajustados acima da inflação, 
atendem aos interesses de todos os 
brasileiros.
Além do aumento da taxa de juros, há outros 
instrumentos mais eficazes para o Banco 
Central controlar a inflação.
O Banco Central perdeu o controle da 
inflação.

Questão 19

Acerca da palavra “mas”, destacada no texto, não se 
pode  dizer que:

É um conector adversativo.
É um conector adversativo sem qualquer 
efeito argumentativo.
 Articula ideias que se opõem.
Introduz argumentos de maior força.
Organiza uma oposição de ideias que se 
mantém ao longo do texto.

As questões 20 e 21 estão relacionadas ao texto 
“Canela blinda a cuca”, publicado na Revista Saúde 
é Vital, nº 366, de julho de 2013, à p.15.

Cientistas da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Unidos, apontam que 
a canela, um tempero muito usado pelos 
antigos egípcios, merece mais crédito nos 
dias de hoje. Em um experimento, eles 
mostraram que tanto o cinamaldeído quanto 
a epicatequina, duas substâncias da canela, 
conseguem ampliar a proteção contra o 
Alzheimer. Tudo leva a crer que elas 
interagem com a proteína TAU, responsável 
por assegurar a conexão entre os neurônios. 
“Isso impediria a agregação dessa proteína, 
um dos fenômenos envolvidos no Alzheimer”, 
relata Roshni George, um dos autores da 
investigação. Ainda que as evidências sejam 
promissoras, George avisa: “Precisamos 
descobrir se os componentes da canela 
agiriam da mesma forma no organismo”. Por 
isso, é cedo para falar em quantidade ideal de 
consumo. Mas não custa nada abrir mais 
espaço para a especiaria nas suas receitas.

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 23

Considerando-se o efeito de sentidos das palavras 
destacadas no texto, pode-se afirmar que:

Existe entre elas uma relação antonímica, 
pois elas expressam tempos que se opõem. 
Existe entre elas uma relação sinonímica, 
pois ambas referem-se à palavra mundo.
Existe entre elas uma relação sinonímica 
porque elas se substituem na construção do 
sentido do texto.
Ambas são adjetivos e, como tais, não 
provocam efeitos de sentidos no texto.
Existe entre elas uma relação antonímica e 
sinonímica simultaneamente.

As questões 24 e 25 estão relacionadas ao 
fragmento do romance “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas”, de Machado de Assis.
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Questão 20

Acerca do significado das palavras no texto não se pode 
dizer que

“blindar” é sinônimo de proteger.
 “cuca” é gíria e significa cabeça.
“crédito” significa lançamento bancário.
“neurônios” são células fundamentais do 
tecido nervoso.
“especiaria” é produto vegetal aromático 
usado para condimentar.

21

Pode-se dizer que as palavras “tanto” e “quanto”, 
destacadas no texto:

Articulam, comparativamente, as duas 
substâncias da canela, estabelecendo uma 
relação de inferioridade.
Articulam as palavras do texto, sem 
estabelecer comparação.
Articulam as palavras do texto, estabelecendo 
relação de superioridade.
Articulam, comparativamente, as duas 
substâncias da canela, estabelecendo uma 
relação de igualdade nas ações dessas 
substâncias.
Articulam as palavras do texto, estabelecendo 
relação de contrariedade ou oposição.

Questão

Questão 22

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

O poeta se solidariza com os outros homens,  
os quais convida a irem de mãos dadas.
O poema tem como eixo central o fazer 
poético e sua relação com o mundo. 
O eu poético se solidariza com seus 
companheiros que, apesar de estarem tristes, 
nutrem esperanças de melhores dias.
O poeta manifesta seu descontentamento 
pelo mundo caduco em que vive, isolando-se 
na sua poesia.
O poeta manifesta sua preocupação com a 
realidade presente, na qual ele e seus 
companheiros estão inseridos.

As questões 22 a 23 estão relacionadas ao 
fragmento do texto “Mãos Dadas”, de Carlos 
Drummond de Andrade, in Sentimento do Mundo, 5ª 
Ed., Rio de Janeiro, 1998.

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei  o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considere a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

a)
b)
c)
d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

Algum tempo hesitei se devia abrir 
estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto 
é, se poria em primeiro lugar o meu 
nascimento ou a minha morte. Suposto o uso 
vulgar seja começar pelo nascimento, duas 
considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um 
defunto autor, para quem a campa foi outro 
berço; a segunda é que o escritor ficaria 
assim mais galante e mais novo.

Questão 24

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

O autor também é personagem do texto, 
como se observa pelo uso dos verbos na 
primeira pessoa.
O autor do texto se intitula um defunto-autor, 
ou seja, um morto que resolveu escrever suas 
memórias.
O autor optou por narrar suas memórias 
numa sequência temporal linear, a partir de 
seu nascimento.
O autor faz referência ao processo de criação 
que envolve tomada de decisões sobre a 
organização do seu texto. 
O autor admite romper com o senso comum, 
ao decidir como iniciar sua obra. 

Questão 25

errôneo
chulo
promíscuo
correto
comum

A palavra vulgar, no texto, significa:

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)
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As questões 26 e 27 estão relacionadas ao 
fragmento do texto “Razões da desaceleração”, de 
autoria de Antonio Delfim Netto, publicado na 
revista Carta Capital, Nº 805, de 25/06/2014, à p. 55.

A economia brasileira, desde 2002, 
foi beneficiada pela expansão do comércio 
mundial – devido em parte ao vigor da 
economia ch inesa - ,  per íodo que 
aproveitamos para crescer e para ampliar a 
inclusão social, criando um robusto mercado 
interno. Colhemos os efeitos de uma 
distribuição de renda facilitada pelos ganhos 
externos proporcionados, até recentemente, 
pela melhora de nossas “relações de troca”.

Tais sucessos esconderam a 
necessidade e a urgência de convencermos a 
sociedade a realizar as mudanças estruturais 
necessárias para a continuidade do 
crescimento econômico e social quando o 
ciclo de prosperidade mundial terminasse. A 
partir de 2010, o “vento de popa” que nos 
ajudou transformou-se em “vento de proa” e 
hoje encontramos cada vez mais dificuldades 
para manter o desenvolvimento da economia 
e dar continuidade ao processo distributivo.

Questão 26

Acerca do conector para, destacado no texto, pode-se 
dizer que ele introduz:

Consequência em todas as suas ocorrências.
Finalidade em todas as suas ocorrências.
Finalidade apenas nas duas ocorrências do 
primeiro parágrafo.
Explicação em todas as suas ocorrências.
Consequência nas ocorrências do primeiro 
parágrafo e f inal idade nas demais 
ocorrências.

Questão 27

Acerca das expressões vento de popa e vento de 
proa, destacadas no texto, não se pode dizer que:

Significam, no texto, respectivamente, 
facilidades e dificuldades encontradas pelo 
Brasil, para desenvolver-se social e 
economicamente.
Exemplificam o uso metafórico da linguagem.  
Referem-se à alteração na situação 
econômica e social brasileiras.
 Exemplificam o uso denotativo da linguagem.
São expressões antônimas.

Questão 28

O sufixo – mente, da palavra recentemente, destacada 
no texto, indica:

tempo.
frequência.
modo.
repetição.
lugar.

a)
b)
c)

d)
e)

a)

b)
c)

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

As questões 29 e 30 referem-se ao fragmento do 
poema “Antes do nome” de Adélia Prado, 
disponível em: 
http://www.mensagenscomamor.com/m/poemas_e_poesias_de_ad
elia_prado.htm

Não me importa a palavra, esta corriqueira. 
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 
os sítios escuros onde nasce o "de", o "aliás", 
o "o", o "porém" e o "que", esta incompreensível 
muleta que me apoia. 
Quem entender a linguagem entende Deus 
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender(...)

Questão 30

Acerca do poema, não se pode dizer:

É um poema metalinguístico, ou seja, a 
autora trata da linguagem, por meio da 
própria linguagem.
A autora, ao referir-se ao processo de criação 
poética, faz uma oposição entre morfologia e 
sintaxe, enaltecendo a importância da 
primeira, no processo de significação.
A origem da palavra poética é o caos escuro 
onde brotam artigos, preposições, pronomes 
e conectivos.
A autora faz uma analogia entre entender a 
linguagem e entender Deus.
A linguagem é colocada em equivalência com 
Deus, por, também  conter complexidade e 
poder.

Questão 29

Acerca das ideias do texto, pode-se dizer que:

A autora valoriza os efeitos de sentido 
proporcionados pelas palavras que ligam as 
ideias do texto.
Para a autora, o nome, ou seja, o substantivo, 
é a essência da linguagem. 
Para a autora, todas as palavras são 
corriqueiras porque elas não importam para a 
criação literária.
A autora considera a linguagem algo 
corriqueiro, embora complexo.
A autora acentua a incompatibilidade 
existente entre fazer poesia e entender a 
gramática.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)
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Questão 32

Leia o texto abaixo sobre o feudalismo:

Questão 31

PARTE 3 - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA

Sobre os índios que viviam em terras brasileiras por 
ocasião do descobrimento do Brasil, é correto afirmar:

Todas as tribos falavam a mesma língua, o 
tupi-guarani.
Recusavam-se a trabalhar como escravos 
para os colonizadores portugueses porque 
desconheciam a agricultura.
Eram coletores de alimentos, caçavam e 
pescavam, não conheciam o metal, por isso 
estavam em estágio semelhante ao da era 
neolítica.
Eram engenhosos produtores de artefatos de 
metal.
A inexistência de tribos que praticavam o 
canibalismo.

a)

b)

c)

d)

e)

Originalmente, o grande proprietário 
divide suas terras em duas partes. A primeira, 
de ampla extensão, é explorada por ele 
mesmo ou por seus agentes diretos e abriga, 
em seu centro, as habitações do dono, umas 
construções que servem para a exploração 
agrícola e diversas oficinas: é o “domínio”. A 
segunda acha-se fracionada em pequenas 
“parce las”  ( tenures)  concedidas a 
camponeses de condição mais ou menos 
livre. (Charles A. Parain)

Custeio.
Servilismo.
Parceria.
Arrendamento.
Corveia.

a)
b)
c)
d)
e)

O trabalho ou serviço gratuito que os camponeses 
tinham de prestar ao rei ou ao senhor feudal era 
chamado de:

Questão 33

A Revolução Industrial, nome dado às grandes 
transformações sociais e econômicas ocorridas na 
Europa a partir do século XVIII, principalmente na 
Inglaterra, tem relação com

uma maior divisão social do trabalho 
promovida pelo êxodo urbano e pelo aumento 
da população rural.
o declínio do proletariado em relação ao 
campesinato em face da expansão da 
produção agrícola com base em alta 
tecnologia.
a expansão econômica e o avanço das 
tecnológicas em um contexto marcado 
também pela preservação da ordem feudal e 
das tradições católicas.
a divisão técnica do trabalho, a produção em 
larga escala e a consolidação do capitalismo 
como modo de produção dominante.
o emprego das máquinas com o objetivo de 
aumentar a produção de modo a garantir uma 
distribuição justa e igualitária da renda.

a)

b)

c)

d)

e)

Todas as alternativas estão corretas.
Todas as alternativas estão incorretas.
Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.

Questão 34

Sobre a Primeira Guerra Mundial leia:

I – No início da guerra, as políticas de alianças dividiram 
as potências em dois blocos: a Tríplice Entente, 
formada por Rússia, Grã-Bretanha e França; e a 
Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-
Hungria e Itália.
II – O assassinato do arquiduque austríaco Francisco 
Ferdinando, ocorrido em Sarajevo (capital da Bósnia), 
por forças nacionalistas Sérvias, foi o estopim direto do 
início da Primeira Guerra Mundial.
III – Entre 1915 e 1918 desenrolou-se a chamada 
“guerra de trincheiras”, sem resultados decisivos, mas 
com grandes perdas humanas para ambos os lados.

Sobre as afirmações anteriores:

a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 36

GEOGRAFIA

Questão 35

A respeito do Golpe Militar, ocorrido no Brasil no ano de 
1964, leia:

I - A derrubada do presidente João Goulart ocorreu após 
uma violenta guerra civil.
II - Os militares que tomaram o poder pretendiam 
implementar uma reforma agrária e uma política de 
estatização do comércio e da indústria.
III - Os Estados Unidos posicionaram-se contra a 
mudança do regime democrático para o regime 
autoritário controlado pelos militares.

Sobre as afirmações anteriores:

Todas as alternativas estão corretas.
Todas as alternativas estão incorretas.
Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.

Países considerados economias emergentes atraem 
interesses empresariais internacionais por várias 
razões, entre elas:

A abundância de mão de obra e significativas 
reservas minerais.
Grande extensão do litoral.
Economia interna altamente competitiva e 
inovadora.
Política de restrição à remessa de lucros.
A presença de universidades promotoras de 
pesquisas inovadoras. 

a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)
c)

d)
e)

Questão 37

Somente a I é correta.
Somente a II e a III são corretas.
Somente a I é III são  corretas.
Somente a II é correta.
Somente a III é correta.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 38

Das afirmações a seguir, referentes ao processo de 
urbanização no Brasil e em outros países, assinale a 
alternativa correta:

O processo de urbanização da população 
brasileira nas últimas décadas do século XX 
foi uniforme de modo que todos os estados 
da  f ede ração  ap resen ta ram uma  
urbanização de pouco contraste na 
distribuição da população rural e urbana.
No início da ocupação do território brasileiro, 
no século XVI, houve grande concentração 
de cidades na região sudeste em decorrência 
do acentuado processo industrial da região.
O êxodo rural é uma das causas da 
urbanização acelerada que acarreta, entre 
ou t ros  p rob lemas,  o  aumento  do  
desemprego e crescimento do setor informal 
da economia das cidades, principalmente 
nos países de industrialização tardia.
O aumento das favelas, dos loteamentos 
clandestinos e da população sem-teto são 
fenômenos que não têm relação com o êxodo 
rural e a crescente urbanização.
O crescimento da taxa de urbanização, no 
século XX, implicou em melhor distribuição 
de renda e melhoria nas condições de vida 
d a s  p o p u l a ç õ e s  d e  p a í s e s  
subdesenvolvidos.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 39

Sobre o Sistema Cantareira ou Sistema Produtor de 
Água Cantareira, conhecido como um dos maiores do 
planeta, é incorreto afirmar que:

Foi construído em meados de 1960.
É um dos sistemas responsáveis pelo 
abastec imento de água da região 
metropolitana de São Paulo.
Em 2014 suas reservas de água atingiram o 
menor nível de todos os tempos sendo 
necessário, para manter o abastecimento da 
região metropolitana de São Paulo, o 
bombeamento de água do chamado volume 
morto.
Uma parte de seu potencial hidrográfico 
procede do estado de Minas Gerais.
Sua gestão é realizada por um consórcio 
composto pelas prefeituras dos municípios da 
região, incluindo a prefeitura de Atibaia.

a)
b)

c)

d)

e)
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Leia as afirmações a seguir.

I – O período histórico chamado de Guerra Fria foi 
caracterizado pelas constantes guerras entre Estados 
Unidos e União Soviética com batalhas ocorridas ora 
em território norte americano e ora em território 
soviético.
II- O mundo do pós-Guerra Fria foi caracterizado pelo 
aumento de conflitos internos associados ao 
nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo 
religioso e ao fortalecimento de ameaças como o 
terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado.
III – No mundo pós-Guerra Fria os EUA tornaram-se 
uma superpotência mundial que, apesar de suas 
constantes incursões militares, em várias regiões do 
planeta, têm demonstrado submissão às decisões da 
ONU no que concerne às questões militares.
Sobre as afirmações anteriores:
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Questão 40

Sobre a “Serra dos Carajás” e a “Serra Pelada”, leia as 
afirmações a seguir:

I – Serra dos Carajás é a maior reserva de minério de 
ferro do Brasil e Serra Pelada a maior reserva de ouro 
do Brasil, ambas as serras localizam-se no estado do 
Amazonas.
II – O ferro da Serra dos Carajás é importante em 
quantidade e em qualidade além do que é nessa serra 
que se encontra a maior reserva mundial de minério de 
alto teor de ferro do mundo. 
III - Serra Pelada foi considerada o maior garimpo a céu 
aberto do mundo, quando, na década de 1980, foi 
invadida por milhares de garimpeiros em busca de ouro 
e riqueza. 

Sobre as afirmações anteriores assinale:

Somente a I e a II são corretas.
Somente a II e a III são corretas.
Somente a I é correta.
Somente a II é correta.
Somente a III é correta.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 41

ATUALIDADES

Em meados de 2014, agravaram-se os conflitos no 
Oriente Médio entre dois povos, provocando reações e 
manifestações na mídia em geral, nas redes sociais, 
especialmente pela crueldade e gravidade dos 
acontecimentos, que ocorreram

na chamada Faixa de Gaza, onde israelenses 
foram acusados de usar mulheres e crianças 
como escudos humanos e palestinos de 
manter os ataques, matando civis e 
inocentes.
na Síria, próximo a Sibéria, onde uma 
revolução civil provocou mais de cem mil 
mortes e a fuga de um milhão de refugiados.
no Egito, próximo da chamada Faixa de 
Gaza, onde uma revolução civil provocou 
mais de cem mil mortes e a fuga de um milhão 
de refugiados.
na chamada Faixa de Gaza, onde palestinos 
foram acusados de usar mulheres e crianças 
como escudos humanos e israelenses de 
manter os ataques, matando civis e 
inocentes.
na Ucrânia, próxima da chamada Faixa de 
Gaza, onde os separatistas, contra e pró 
Rússia, provocaram uma revolução civil, com 
mais de cem mil mortes e a fuga de um milhão 
de refugiados.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 42

A Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil nos 
meses de junho e julho de 2014, mobilizou 
praticamente o mundo inteiro, desde o jogo de abertura 
do evento até a grande final. A importância do evento e o 
compromisso do Brasil no sentido de construir e de 
oferecer estádios de futebol segundo o melhor padrão 
mundial ganharam a atenção de todo o planeta. As 
partidas de abertura e de encerramento da Copa do 
Mundo de 2014 realizaram-se respectivamente

no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de 
Janeiro e no Estádio chamado de Arena 
Corinthians, na cidade de São Paulo.
no Estádio Mané Garrincha, na cidade de 
Brasília e no Estádio do Maracanã, na cidade 
do Rio de Janeiro.
no Estádio chamado de Arena Corinthians, 
na cidade de São Paulo e no Estádio do 
Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.
no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de 
Janeiro e no Estádio Mané Garrincha, na 
cidade de Brasília.
a abertura e o encerramento da Copa 
aconteceram no mesmo Estádio, na Arena 
Corinthians, na cidade de São Paulo.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 43

A tecnologia consistente em construção de aparelhos 
não tripulados, que permitem cobrir acontecimentos 
sobre a terra, com captação de informações 
es t r a tég i cas  e  t r ansm issão  de  imagens  
instantaneamente, tornou-se uma questão de natureza 
jurídica, provocando questionamentos e discussões, 
na mídia em geral, no mundo inteiro. Chamados 
“drones”, estes aparelhos, que provocaram o debate 
sobre a possibilidade de que a captação e a 
transmissão de imagens impliquem em violação da 
privacidade, abuso e até perseguição e assédio, são 
também chamados de:

Iphones
Ícones
Girocópiteros
Nintendos
Vants

a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 44

A febre hemorrágica conhecida como EBOLA, com 
sintomas que iniciam-se após a contração de uma 
infecção, ganhou as manchetes de jornais impressos e 
televisivos no ano de 2014, caracterizando-se como 
patologia que provoca febres, dores musculares, de 
garganta e de cabeça, com sucessão de vômitos, 
diarreias e, com o agravamento da doença, 
insuficiência renal e hepática, provocando a morte dos 
pacientes infectados. A proliferação desta doença em 
uma população ocorre quando:

a pessoa entra em contato com sangue ou 
fluídos corporais de animal ou animais 
infectados, de modo que, após a infecção, a 
doença pode ser transmitida de pessoa para 
pessoa.
pássaros e animais silvestres depositam 
fezes em água posteriormente consumida por 
pessoa, de modo que a doença somente é 
contraída por quem foi infectado, pela 
ingestão da água, não podendo ser 
transmitida de pessoa para pessoa. 
animais abatidos para consumo, como o gado 
e o frango, têm suas carnes contaminadas e 
são consumidas por pessoa, de modo que a 
doença somente é contraída por quem foi 
infectado, pelo consumo da carne, não 
podendo ser transmitida de pessoa para 
pessoa.
peixes de água doce, de água salgada e 
outros frutos do mar, estão contaminados e, 
após a pesca, são consumidos por pessoa, de 
modo que a doença somente é contraída por 
quem foi infectado, pelo consumo, não 
podendo ser transmitida de pessoa para 
pessoa.
há vacinação destinada a combater outras 
doenças, mas a vacina está contaminada, de 
modo que somente quem tomou a vacina 
pode ser transmissor da doença.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 45

Realizou-se, em Brasília, Distrito Federal, no mês de 
julho de 2014, a VI Cúpula do Grupo Econômico e 
Político composto por Brasil, Rússia, China, Índia e 
África do Sul, chamado de BRICS e composto com o 
propósito de fortalecer a importância destes países 
perante a comunidade mundial, como mercados 
emergentes, em razão de seu importante 
desenvolvimento econômico. No início deste encontro, 
do qual participaram representantes de 16 nações, os 
países membros do BRICS anunciaram a criação de 
uma entidade, com sede na China, que terá como 
primeiro presidente um indiano. Esta entidade é

o  C T D B  –  C e n t r o  Te c n o l ó g i c o  d e  
Desenvolvimento do BRICS, destinado a dotar 
todos os países membros do Grupo e 
emergentes de tecnologia compatível com o 
crescimento das nações do planeta.
o NBD - Novo Banco de Desenvolvimento para o 
BRICS, com o objetivo de promover o 
financiamento de projetos de infraestrutura em 
países emergentes.
o CTPS – Centro Tecnológico de Proteção da 
Saúde, destinado a dotar todos os países 
membros do Grupo e emergentes de tecnologia 
na área de saúde, para prevenção de proteção 
da saúde das nações do planeta.
o CTPMA – Centro Tecnológico de Proteção do 
Meio Ambiente, destinado a dotar todos os 
países membros do Grupo e emergentes de 
tecnologia mínima suficiente, para difundir a 
conscientização e a prática de ações que 
permitam a proteção ambiental, objetivando a 
proteção do planeta e a boa educação dos 
povos.
o NPDS – Novo Polo de Desenvolvimento 
Sustentável, destinado a oferecer a todos os 
membros do Grupo e emergentes subsídios e 
tecnologia que possibilitem o desenvolvimento e 
o crescimento das nações do planeta, de forma 
responsável e sustentável. 

a)

b)

c)

d)

e)
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