CADERNO DE QUESTÕES
LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – Você está recebendo o material listado abaixo:
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).
02 – Verifique se este material está completo e se seus dados no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA
OFICIAL estão corretos. Caso contrário, notifique 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, 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).
BOA SORTE!

COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2017

PROCESSO SELETIVO 2017
PROVA DE REDAÇÃO
O R I E N TA Ç Õ E S
- Analise os dois temas propostos abaixo.
- Escolha UM dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido para sua
redação.
- A redação 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.
- ATENÇÃO: você deve indicar o tema escolhido e TAMBÉM criar um título para sua
redação.

TEMA 1 - ÉTICA NO BRASIL
A palavra ética entrou no vocabulário do nosso cotidiano e invadiu os noticiários e deixou de ser de
interesse apenas de especialistas. Será que as coisas que nos levam à indignação como a
corrupção e a violência são mais frequentes nos dias atuais? Ou elas sempre existiram e nós é que
ficamos mais exigentes em relação a boas regras de conduta para uma convivência em
sociedade? Se Ética pode ser vista como liberdade de escolha, como, por que, para que temos de
ser éticos?
(Fonte: http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2014/08/26/etica-no-cotidiano-com-mario-sergio-cortella-e-clovis-debarros-filho-versao-tv-cultura/)

Proposta: Escreva uma dissertação comentando essas questões.

TEMA 2 - VIOLÊNCIA DE GÊNERO
A grande imprensa brasileira tem noticiado com frequência casos de violência contra a mulher, em
particular casos de estupro. Em razão disso, o assunto tem sido objeto de debates que procuram
evidenciar o machismo ainda fortemente presente no Brasil, assim como posições que não raras
vezes apresentam a vítima como culpada. É um tema polêmico que aborda um problema que
certamente não é simples de resolver.
Proposta: Elabore uma dissertação com sua posição sobre o assunto.
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PROCESSO SELETIVO 2017
PROVA OBJETIVA
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

Em uma pesquisa na qual se perguntou “em qual região
brasileira você gostaria de morar: Nordeste, Sul ou
Sudeste”, 34% das pessoas entrevistadas
responderam Nordeste, 36% responderam Sul e 840
pessoas responderam Sudeste. Não houve, na
pesquisa, ninguém que deixou de responder ou que
tivesse anulado ou respondido em branco. Com base
nestas informações, assinale a alternativa que
representa o total de pessoas pesquisadas:
a)
b)
c)
d)
e)

2800
2400
2300
1800
1950

Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15
minutos em certo percurso. Se a velocidade for
reduzida para 50 km/h, o tempo para realizar o mesmo
percurso será de:
9 minutos
19 minutos
24 minutos
34 minutos
18 minutos

A cana-de-açúcar é uma fonte de energia utilizada, em
alguns casos, na substituição de petróleo. Sabendo-se
que a energia contida em 5 toneladas de cana-deaçúcar equivale a 12 barris de petróleo, determine a
equivalência para 10,5 toneladas de cana-de-açúcar,
em barris de petróleo:
28,3
27,5
25,2
24,1
21

Uma pessoa fez um empréstimo bancário no valor de
R$ 10.000,00 com vencimento após 2 anos, sendo
cobrados juros compostos à taxa de 8% ao ano. Qual o
total a pagar na data do vencimento?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 10 800,00
R$ 11 664,00
R$ 1 164,00
R$ 11 600,00
R$ 10.800,00

Um recipiente de laboratório, de formato cilíndrico, está
com 50% da sua capacidade tomada por certo produto.
Sabendo que esse cilindro tem diâmetro da base igual a
12 cm e altura de 20
p cm, a quantidade de produto
contido nesse recipiente é:
a)
b)
c)
d)
e)

240 cm3
120 cm3
350 cm3
160 cm3
360 cm3

Questão 7

As retas Y = - x +3 e Z = x+3 se interceptam no ponto:
a)
b)
c)
d)
e)
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800
1250
1200
1100
900

Questão 6

Questão 3

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
Questão 5

Questão 2

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 4

O Brasil vem se destacando como um dos países que
mais reciclam latas de alumínio. Em 2014, por exemplo,
foram recicladas cerca de 98,4% das latas
comercializadas no Brasil, o que corresponde a
aproximadamente 13 bilhões de unidades. Sabendo
que em uma usina de reciclagem são necessárias, em
média, 150 latas para se obter 2 quilos de alumínio,
quantas latas são necessárias para se produzir 12
quilos de alumínio?

(1 , 3)
(0 , 0)
(3 , 0)
(0 , 3)
(3 , 1)
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PROVA OBJETIVA
Questão 8

Questão12

Ao observarmos o gráfico:

Em relação ao gráfico, podemos afirmar que se trata de
uma função do:

y

y

4
3

2

x

-3
-4

-2 -1

0 1 2

4

x

-5
f

Podemos afirmar que trata-se de uma função de
segundo grau com:
I - raízes -4, -3 e 1
II - raízes -3 e 1
III- ponto de máximo em (-1, 4)
IV- ponto de máximo em (4, -1)

a)
b)
c)
d)
e)

primeiro grau com raiz 2
primeiro grau com raiz 4
primeiro grau com coeficiente angular 4
segundo grau com raízes 2 e 4
primeiro grau com coeficiente linear 4

Questão 13

Sobre as afirmativas anteriores pode-se afirmar que:
a)
Todas estão corretas.
b)
Somente as alternativas I e III são corretas.
c)
Somente as alternativas I e IV são corretas.
d)
Somente as alternativas II e III estão corretas.
e)
Somente as alternativas I e IV são corretas.

Uma corrida de táxi é representada graficamente,
sendo que o eixo x representa a quantidade de Km
rodados e o eixo y representa quanto será pago pela
corrida.
y
38

14
8

Questão 9

As sequências (x; 2y - x; 3y) e (x; y; 3x + y - 1), de
termos não nulos, são respectivamente, aritméticas e
geométricas. Então, 3x + 2y equivale a:
-3
-2
-1
0
1

a)
b)
c)
d)
e)

Uma certa substância duplica seu volume a cada
minuto. Às 10 horas uma pequena quantidade desta
substância é colocada num recipiente e uma hora
depois, isto é, às 11 horas, o recipiente fica
completamente cheio. Nestas condições, a substância
ocupava 1/4 da capacidade total do recipiente às:
10h 15min
10h 45min
10h 48 min
10h 58 min
10h 59 min

log 1 (x-1)=-2 então o valor de x é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

3

10
9
2/9
10/9
1/9
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x

Nestas condições podemos afirmar que:
a)
Se rodar 4 km serão pagos R$ 33,00
b)
Se rodar 4 km serão pagos R$ 32,00
c)
Se rodar 2 km serão pagos R$ 22,00
d)
Se rodar 2 km serão pagos R$ 32,00
e)
Se rodar 2 km serão pagos R$ 34,00
Num determinado estado Brasileiro é cobrada uma
tarifa sobre o consumo de água, para consumidores de
até 10m³, num valor fixo de R$ 22,10, e R$ 3,30 para
cada m³ excedente utilizado. Nessas condições, o valor
da fatura para quem consome 27 m³ de água será de:
a)
R$ 89,10
b)
R$ 79,10
c)
R$ 78,20
d)
R$ 65,30
e)
R$ 75,30
Questão 15

Questão 11

Se

5

Questão 14

Questão 10

a)
b)
c)
d)
e)

1

Cada um dos quatro lados da pirâmide de Gisé, no
Egito, mede 230,38 metros. Sabe-se que sua altura é
igual ao dobro da metragem de um dos lados dividido
por p (3,14). Nessas condições pode-se afirmar que a
altura da pirâmide é de aproximadamente:
a)
160 metros
b)
230 metros
c)
460 metros
d)
300 metros
e)
147 metros
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PARTE 2 - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Todas as questões desta parte estão
relacionadas a textos. Para respondê-las,
leia-os atentamente.

Questão 18

A partir das ideias do texto, não se pode dizer que:

b)

As questões 16 a 19 estão relacionadas a fragmento
adaptado do texto “Saída britânica da UE derruba
Cameron e espalha incertezas”. (FSP, 25/06/2016)

c)

O rompimento do Reino Unido com a União
Europeia, decidido em plebiscito, derrubou a
principal liderança do país. Pró-permanência, o
conservador David Cameron anunciou que
renunciará ao cargo de premiê.
Fusão dos termos em inglês “saída” e
“britânica”, o “Brexit” teve 52% dos votos, ou 17,4
milhões, e espalhou incertezas. Caberá ao novo
primeiro-ministro conduzir as negociações do
processo da ruptura, que deve durar dois anos.
[...]O plebiscito provocou uma onda de
pedidos separatistas pela Europa. Escócia e Irlanda
do Norte ameaçam deixar o Reino Unido e aderir ao
bloco europeu. Há focos em outros países, como
Suécia, Suíça e Itália. Em reação ao Brexit, Bolsas
caíram e a libra atingiu o menor patamar desde
1985.

e)

d)

Questão 19

Acerca do termo plebiscito, contido no texto, pode-se
dizer que:
a)
b)
c)
d)

Questão 16

e)

Pode-se concluir da leitura do texto que:
a)
b)
c)
d)
e)

O “Brexit” provocará alterações na política
econômica europeia.
O “Brexit” fortalecerá a economia dos
integrantes da UE e dos britânicos.
A libra é a moeda dos países constituintes da
UE.
Suécia, Suíça e Itália participam do Reino
Unido.
Caberá ao conservador David Cameron
conduzir as negociações do processo de
ruptura.

Questão 17

Considerando o processo de formação da palavra
“Brexit” pode-se dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

É uma palavra derivada por prefixação e
sufixação.
É uma palavra primitiva
É uma palavra formada por derivação sufixal.
É uma palavra composta.
É uma palavra formada por derivação prefixal.
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O “Brexit” foi decidido por 52% dos
participantes do plebiscito.
O “Brexit” expressou a satisfação da maioria
dos britânicos com as políticas econômicas
da União Europeia.
O “Brexit” provocou a renúncia do primeiroministro da Inglaterra.
O “Brexit” provocou reação de países
constituintes do Reino Unido.
O “Brexit” provocou queda das Bolsas e
queda da libra.

a)

É uma forma de eleição que restringe a
participação dos eleitores de uma
comunidade.
É uma forma de eleição amplamente utilizada
nos países antidemocráticos.
É uma forma de consulta pública, sobre
questão específica, em que a população se
manifesta por meio de votação.
É uma consulta pública em que o eleitor é
chamado a participar de uma grande
assembleia, que visa a descobrir um
problema.
É uma eleição utilizada para tomada de
decisões, exclusivamente na área da política
econômica.

As questões 20 a 22 estão relacionadas a fragmento
do texto “É agora ou nunca”, de Talissa Monteiro.
(Revista Veja, 15/06/2016, p.95).

Na era digital, as redes sociais alçam à categoria
de “celebridade” figuras anônimas até segundos
atrás. A glória virtual pode até perdurar por bem
mais do que alguns minutos, mas a noção do
efêmero persiste, teimosamente. É essa a sua
estranha “aura”. A nova rede social em voga, o
Snapchat (Snap, para os íntimos) – cujo valor de
mercado supera os 20 bilhões de dólares -,
representa, ao menos por enquanto, a máxima
tradução dessa cultura do passageiro, do fugaz.
Por esse aplicativo, são compartilhadas
mensagens que ficam no ar 24 horas, antes de,
literalmente, sumir no espaço.
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Questão 20

Questão 23

De acordo com o texto, não se pode dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

O Snapchat é um novo aplicativo que já
alcançou um alto valor de mercado.
As redes sociais transformam pessoas
comuns em “celebridades”.
O diferencial do Snapchat é o sumiço das
mensagens algum tempo após a postagem.
As redes sociais criam sucesso que pode
durar alguns minutos ou até mais de alguns
minutos.
Um forte atrativo das redes sociais é
assegurar a privacidade dos seus usuários.

Questão 24

Questão 21

Acerca de algumas palavras presentes no texto podese dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

Existe uma relação sinonímica entre as
palavras efêmero, passageiro e fugaz.
Existe uma relação antonímica entre as
palavras passageiro e fugaz.
A palavra literalmente significa, no texto,
rapidamente.
O verbo alçar, empregado na 1ª linha do
texto, significa reduzir.
As palavras digital e virtual são cognatas, ou
seja, possuem o mesmo radical.

Questão 22

Acerca dos efeitos de sentido da expressão “em voga”
destacada no texto, pode-se dizer que significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Acerca das ideias contidas no texto, pode-se concluir
que:
A longevidade é a principal causa dos
a)
problemas financeiros da Previdência Social.
As contas públicas, há longo tempo, estão
b)
apresentando situação deficitária.
As causas do envelhecimento da população
c)
estão sendo amplamente estudadas pelos
pesquisadores.
Aposentados conseguem poupar mais do que
d)
adultos em idade ativa.
A longevidade também está afetando a
e)
política monetária brasileira.

Em moda.
Em estudo.
Ao alcance.
Em lançamento.
Em andamento.

Questão 25

A expressão que pode substituir o termo longevidade
no texto, sem alterar-lhe o sentido, é:
Atividade prolongada.
a)
Duração da vida
b)
Aposentadoria retardada.
c)
Aposentadoria antecipada.
d)
Doença senil.
e)
As questões 26 e 27 estão relacionadas ao
fragmento do poema “Mar Absoluto”, de Cecília
Meireles.
(Disponível em www://casadobruxo.com.br)

As questões 23 e 25 estão relacionadas ao
fragmento do texto “Outro ângulo”, de Leo Branco.
(Revista Exame, 22/06/2016, p. 26).

Os efeitos da longevidade sobre as contas
públicas, em especial da saúde e da Previdência,
vêm sendo amplamente estudados. Mas outro
aspecto relacionado ao envelhecimento tem atraído
a atenção dos pesquisadores: o impacto sobre a
política monetária. Com a expectativa de vida mais
longa, adultos em idade ativa tendem a poupar para
garantir uma aposentadoria razoável. O dinheiro que
deixa de ser consumido no presente para ser gasto
no futuro reduz a pressão inflacionária e abre espaço
para taxas de juros menores.
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O conector mas, destacado no texto, introduz uma ideia
de:
a)
Causa
b)
Explicação
c)
Oposição
d)
Adição
e)
Consequência

Não é apenas este mar que reboa nas minhas
vidraças,
mas outro, que se parece com ele
como se parecem os vultos dos sonhos
dormidos.
E entre água e estrela estudo a solidão.
E recordo minha herança de cordas e âncoras,
e encontro tudo sobre-humano.
E este mar visível levanta para mim
uma face espantosa.
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E retrai-se, ao dizer-me o que preciso.
E é logo uma pequena concha fervilhante,
nódoa líquida e instável,
célula azul sumindo-se
no reino de um outro mar:
ah! do Mar Absoluto
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Questão 28

Questão 26

Acerca das ideias contidas no texto, não se pode dizer
que:
a)
b)
c)
d)
e)

O eu-lírico expressa sua relação mítica com o
mar.
O mar aparece como metáfora do desapego
do eu-lírico em relação ao tempo.
O eu-lírico expressa uma visão subjetiva do
mar.
O mar se faz presente em vários momentos da
vida do eu-lírico.
O eu-lírico expressa seu desejo de morte
diante dos mistérios do mar.

Acerca das ideias do texto, não se pode dizer que:
a)
China e Índia têm maior capacidade de
estocagem do açúcar, em relação ao Brasil.
b)
É boa a expectativa para a exportação do
açúcar brasileiro, nos próximos dois anos.
c)
A demanda mundial de açúcar é um fator
positivo para a economia brasileira.
d)
China e Índia têm a capacidade de estocar
60% do açúcar que produzem.
e)
A oferta mundial de açúcar é menor do que a
procura.
Questão 29

De acordo com o texto, a capacidade que o Brasil tem
de armazenagem da safra de açúcar:
a)

Questão 27

Acerca dos recursos estilísticos utilizados no texto,
pode-se dizer que, no verso destacado no texto, há
uma:
a)
Antítese
b)
Hipérbole
c)
Perífrase
d)
Ironia
e)
Personificação

b)
c)
d)

e)
As questões 28 e 30 estão relacionadas ao
fragmento do texto “Setor de açúcar e etanol tem
'otimismo prudente' ”, de Mauro Zefalon. (Folha on
line, 29/06/2016)

O cenário para o açúcar é bom nos
próximos dois anos. A demanda mundial é
crescente, e o Brasil tem um bom
posicionamento estratégico. Essa é a
avaliação de Jacyr Costa Filho, diretor da
Tereos no Brasil. Ele vê o setor com "um
otimismo prudente". O câmbio ajuda e os
estoques mundiais estão baixos, o que coloca
o produto brasileiro em evidência e o deixa
mais competitivo.
Na avaliação da Tereos, o deficit
mundial entre oferta e demanda de açúcar
fica próximo de 6 milhões de toneladas na
atual safra 2015/16. O déficit se manterá
também na safra seguinte, atingindo pelo
menos 5 milhões de toneladas. Os estoques
mundiais estão praticamente nas mãos de
chineses e indianos, o que traz uma
desvantagem ao Brasil, que só tem
capacidade de armazenagem de 40% da
safra.
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É o motivo pelo qual a produção de açúcar
ainda é suficiente para suprir a demanda
mundial.
Contribui para o aumento da produção de
açúcar no Brasil.
É um elemento que reduz a competitividade
do Brasil, com relação ao comércio de açúcar.
Permitirá uma redução de pelo menos 1
milhão de toneladas, no déficit entre a
demanda e a oferta da safra seguinte à de
2015/16.
Viabilizará que o déficit mundial na produção
de açúcar seja zerado após a safra 2015/16.

Questão 30

A palavra que pode substituir o termo cenário,
destacado no texto é:
a)
b)
c)
d)
e)

Investimento
Perspectiva
Programa
Consumo
Comercialização
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PARTE 3 - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA
Questão 31

Sobre a desintegração do Império Romano, ocorrida
entre os séculos III e V d.C., leia as afirmações a seguir:
I. O Estado romano enfrentava
dificuldades para manter sua hegemonia
político-administrativa entre os vários povos
que estavam sob o seu domínio. As riquezas
do Império eram imensas, mas problemas
como a grande inflação e o controle estatal da
maioria dos preços contribuiram para a ruina
do império.
II. A progressiva entrada de povos
bárbaros em áreas romanas, ocupando terras
e transformando o sistema escravista em
uma nova economia predominantemente
rural, baseada no colonato, causou a
dispersão da população e o consequente
enfraquecimento das cidades.
III. Durante a existência do Império
Romano, houve, além de guerras com outros
povos, guerras civis, lutas de rua, incêndios e
revoltas, também desastres naturais, tais
como pragas, fome e terremotos, que
provocaram forte desestabilização
administrativa.
Sobre as afirmativas anteriores, assinale a alternativa
correta:
Apenas I e II são corretas.
a)
Apenas I e III são corretas.
b)
Apenas II e III são corretas.
c)
Todas as proposições estão corretas.
d)
Todas as proposições estão erradas.
e)
Questão 32

Em relação à Segunda Guerra Mundial, que durou de
1939 a 1945, é correto afirmar que:
a)
b)

c)
d)

e)

Um dos eventos finais do conflito foi o
lançamento de bombas atômicas sobre as
cidades de Hiroshima e Nagasaki.
Os Estados Unidos, que se mantinham
neutros até 1941, atacaram os japoneses na
Ásia, ataque este que ficaria conhecido como
o “Ataque a Pearl Harbor”.
A Alemanha nazista foi invadida pela Polônia
em 1939, ato que provocou o início da
Segunda Guerra Mundial.
A União Soviética atacou a Alemanha nazista
em 1941 - o que fez com que o conflito, até
então europeu, se transformasse em
mundial.
As potências que formavam o chamado
“Eixo” eram Alemanha, Itália e China.
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Questão 33

Sobre a Guerra do Paraguai (1865-1870) é incorreto
afirmar que:
Para enfrentar o Paraguai foi formada a
a)
chamada Tríplice Aliança (composta por
Brasil, Uruguai e Argentina).
Na época da guerra, o Brasil, em termos de
b)
exército, estava despreparado – o Império
sempre deu maior apoio à Marinha, cujos
oficiais eram, na maior parte, recrutados entre
as famílias da aristocracia.
Uruguai e Argentina participaram de maneira
c)
muito tímida na guerra e, para fazer frente aos
enormes gastos, o Império Brasileiro contraiu
empréstimos junto a bancos ingleses,
agravando a dívida externa brasileira.
A Inglaterra se favoreceu com a guerra, pois,
d)
além dos empréstimos concedidos e do lucro
com a venda armamento, conseguiu conter o
avanço do Paraguai, que despontava na
América do Sul por adotar um modelo
econômico diferente daquele praticado por
seus países vizinhos.
O Paraguai, mesmo derrotado recebeu
e)
tratamento justo nos tratados de paz,
mantendo seu território igual a antes da
guerra.
Questão 34

No Brasil, durante a fase da República Velha, a
chamada “política dos governadores”, definida durante
o governo de Campos Sales (1898-1902), que foi
sucedido pelo paulista Rodrigues Alves na presidência
da república, consistiu, entre outras coisas, na aliança
política entre as oligarquias de São Paulo e de Minas
Gerais, visando o controle da sucessão presidencial.
Essa política ficou popularmente conhecida como:
Política dos “Cinquenta anos em Cinco”.
a)
Política do “Café com Leite”.
b)
Política do “Milagre Econômico” Brasileiro.
c)
Plano Poder das Oligarquias.
d)
Plano Presidencialismo Alternado.
e)
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Questão 35

Sobre o fim do Regime Militar no Brasil (1964-1985),
leia as seguintes afirmativas:
I. José Sarney, até então presidente do partido
governista PDS, apresentou-se como candidato à
presidência da república, tendo como adversários
Tancredo Neves e Paulo Maluf.
II. A chamada “Aliança Democrática” ganhou,
no Colégio Eleitoral, a última eleição indireta para
presidente ocorrida no Brasil, tendo Tancredo Neves
como candidato a presidente.
III. Em 15 de março de 1985, o presidente
eleito, Tancredo Neves, por questões de saúde, não
pôde assumir o cargo, de modo que o vice-presidente,
José Sarney, assume e, após a morte de Tancredo,
torna-se o presidente república.
Sobre as afirmativas anteriores, assinale a alternativa
correta:
Apenas I e II são corretas.
a)
Apenas I e III são corretas.
b)
Apenas II e III são corretas.
c)
Todas as proposições estão corretas.
d)
Todas as proposições estão erradas.
e)

GEOGRAFIA

Questão 38

Sobre a agricultura moderna, atualmente e
predominantemente praticada no mundo, leia as
afirmações.
I. Trata-se de produção agrícola obtida
principalmente em médias e grandes propriedades,
caracterizada pela alta produtividade decorrente da
seleção de sementes e da mecanização intensiva, entre
outras coisas.
II. Trata-se de produção agrícola praticada
exclusivamente em pequenas propriedades, com base
em tecnologia avançada que permite alta produtividade
e sucesso na inclusão de pequenos agricultores das
regiões produtivas, no processo de produção.
III. Trata-se de processo produtivo bastante
articulado com a indústria e a pecuária, constituindo,
assim, uma rede de agronegócios, com altos
investimentos em tecnologia.
Sobre as afirmações anteriores:

Questão 36

Josué de Castro, falecido em 1973, além de médico,
destacou-se como um importante geógrafo e escritor
brasileiro. Sua obra ganhou destaque internacional,
especialmente por dedicar-se ao tema da:
a)
Industrialização
b)
Fome
c)
Agricultura intensiva
d)
Imigração
e)
Água
Questão 37

O mundo tem vivido, nos últimos anos, a maior crise
migratória de refugiados por motivos de guerra ou
perseguição política e étnica, desde a Segunda Guerra
Mundial. Sobre isso leia as afirmações a seguir:
I. Países com histórico recente de guerras,
como Afeganistão, Síria, Somália, Sudão e Iraque,
lideram a lista dos que mais “exportam” refugiados.
II. A imensa maioria dos sírios que se dirige à
Europa o fazem para escapar da guerra civil em seu
país, iniciada em 2011, com a repressão imposta pelo
ditador Bashar al-Assad às manifestações da chamada
Primavera Árabe.
III. O destino da maioria dos refugiados é a
Europa, porém as dificuldades são muito grandes em
razão de todos os países europeus terem fechado as
portas para o ingresso ou passagem desses
refugiados.
FAAT 2017

Das afirmações anteriores:
a)
Todas são corretas.
b)
Todas são incorretas.
c)
Somente I e III são corretas.
d)
Somente I e II são corretas.
e)
Somente II e III são corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Todas são corretas.
Todas são incorretas.
Somente II e III são corretas.
Somente I e II são corretas.
Somente I e III são corretas.

Questão 39

A atual Constituição Federal Brasileira, de 1988, elevou
dois territórios à categoria de estados da federação e
também criou um novo estado, a partir da divisão do
estado de Goiás. Estes três novos estados são:
Amapá, Tocantins e Acre.
a)
Roraima e Tocantins e Piauí.
b)
Amapá, Roraima e Tocantins.
c)
Roraima, Amapá e Mato Grosso do Sul.
d)
Roraima,
Rondônia e Acre.
e)
Questão 40

É considerado(a) a maior reserva subterrânea de água
doce do mundo; localizado(a) na região sul da América
do Sul; atinge países como Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai; tem uma reserva com capacidade de
abastecer, de forma sustentável, 400 milhões de
habitantes. Trata-se do(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Aquífero Guarani
Aquífero Amazonas
Represa de Serra da Mesa
Represa do Iguaçu
Complexo aquífero de Furnas
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Questão 44

Questão 41

Neste ano de 2016, o povo brasileiro acompanhou com
atenção o processo de “impeachment” da Chefe do
Poder Executivo Federal, Dilma Rousseff e teve
conhecimento, por divulgação na grande mídia, das
possibilidades de substituição do Presidente da
República, em caso de seu afastamento ou
impedimento. Segundo prevê a Lei, na linha sucessória
do Presidente da República, o primeiro a ocupar o
cargo, em caso de afastamento ou impedimento, é o
Vice-Presidente. No caso de impedimento ou
afastamento do Vice-Presidente, o seguinte a ocupar o
cargo é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente do Supremo Tribunal Federal
Presidente do Superior Tribunal de Justiça
Presidente do Senado Federal
Presidente do Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos Deputados
Federais

Questão 42

Realizaram-se no Brasil, em agosto de 2016, os Jogos
Olímpicos, que envolvem a reunião de atletas de
diversos países, para disputarem inúmeras
modalidades esportivas. A ideia e a motivação dos
Jogos Olímpicos têm relação com a união dos povos e
raças, para propagação da paz e da amizade em âmbito
mundial. No princípio, atletas se reuniam na cidade de
Olímpia para disputarem diversas competições
esportivas e os vencedores eram considerados
verdadeiros heróis. Os Jogos Olímpicos foram criados
originariamente na:
Alemanha
a)
Holanda
b)
Roma antiga
c)
Grécia
d)
Inglaterra
e)
Questão 43

Formada por diversos países do continente Europeu, a
chamada União Europeia é um grande, forte e unido
bloco econômico que proporciona a livre circulação de
bens, de mercadorias e de pessoas, com a adoção de
uma moeda única, que é o EURO. Neste ano de 2016,
no mês de junho, a imprensa mundial divulgou a
considerada alarmante notícia de que, em uma decisão
histórica, com potencial para abalar a estrutura
geopolítica mundial, um dos fortes e grandes
componentes do bloco econômico decidiu deixar a
União Europeia. O povo que decidiu deixar a União
Europeia, após a realização de um referendo popular,
integra:
a)
b)
c)
d)
e)

Neste ano de 2016 a população brasileira alarmou-se
pelos riscos de propagação da chamada Zika Vírus,
infecção propagada pelo mesmo transmissor da
dengue e da febre chikungunya. O Brasil identificou
seus primeiros casos de Zika Vírus a partir do ano de
2015, quando anunciou-se a possibilidade de
transmissão de doenças para a população que não
possui anticorpos. Agravaram-se as notícias, em 2016,
pela possibilidade de que o Zika Vírus seja responsável
pela microcefalia de crianças, porque foram
encontrados vírus no líquido amniótico, que envolve os
bebês durante a gravidez. As autoridades
governamentais, alarmadas, intensificaram, em âmbito
nacional, a campanha para combater o potencial
principal agente transmissor do vírus, que é:
a)
b)
c)
d)
e)

o V í r u s Tr a n s m i s s o r d a B a c t é r i a
Schizomycetes
o Aedes Aegypti
o Vírus transmissor da Aids
o Vírus HIV
o Vírus Influenza

Questão 45

Em 2016, o mundo passou a conviver com a
intensificação de atentados diversos, que abalaram
países e obrigaram as autoridades governamentais a
ampliar medidas de segurança e a manter constante
estado de alerta. Na França, na cidade de Nice, em 14
de julho de 2016, data nacional histórica comemorativa
da chamada Tomada da Bastilha, um motorista
dirigindo um caminhão-furgão invadiu uma grande
avenida e atropelou e matou mais de oitenta pessoas,
entre franceses e turistas que comemoravam e
assistiam à tradicional queima de fogos de artifício.
Estes atentados diversos passaram a ser atribuídos ou
reivindicados por um grupo radical fundamentalista,
que prega o terror, em âmbito mundial e que, sediado
em locais como Iraque, Líbia e Síria, intitula-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Estado Islâmico
Estado de Israel
Estado Independente
Al Qaeda
Al Jazira (Al Jazzeera)

a Grécia
a Alemanha
o Reino Unido
a Dinamarca
a Itália
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