
PROCESSO SELETIVO 2019 - 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, 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 do CADERNO DE QUESTÕES, no final da prova, é obrigatória.

05. O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DO EXAME É DE 03h30 (TRÊS HORAS E TRINTA 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 1 a 15), da prova de 
interpretação de textos (objetiva, questões 16 a 30) e da prova de conhecimentos gerais (objetiva, questões 31 a 40). 

BOA PROVA!

COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2019



PROCESSO SELETIVO 2019
PROVA DE REDAÇÃO

ORIENTAÇÕES

- Analise os dois temas propostos abaixo.
- Escolha apenas 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 2

Redes sociais: possibilidades de empoderamento ou alienação?

A utilização das redes sociais não só é divertida como também necessária nos dias atuais, porém 
ficar dependente apenas delas como fonte de informações, pode comprometer a sua capacidade 
de correlacionar os fatos de acordo com a sua visão de sociedade. 
(...)
A partir do momento que o usuário tem como fonte de informações apenas as informações 
difundidas em redes sociais ele fica muito refém de opiniões já formuladas a partir de diversas 
óticas sobre determinado acontecimento, ou seja, a informação muitas vezes vem sem a sua 
essência que permita a construção de uma opinião própria.

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/informatica/alienacao-nas-redes-sociais-seja-mais-critico-no-
ciberespaco/48367

PROPOSTA: Elabore uma dissertação com sua opinião sobre o assunto.

Saúde pública no Brasil: a volta de doenças que estavam erradicadas 

O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) identificou que o país estava havia um ano sem registro de casos do 
vírus. Mas isso mudou neste ano: boletins recentes da entidade advertem que está em curso um 
surto da doença, altamente contagiosa e que pode levar à morte de crianças pequenas ou causar 
sequelas graves(...)Entre 1º de janeiro e 23 de maio deste ano, foram registrados 995 casos de 
sarampo no país (sendo 611 no Amazonas e 384 em Roraima), incluindo duas mortes, segundo a 
OMS. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44706026

PROPOSTA: Elabore uma dissertação com sua opinião sobre o assunto. 

TEMA 1

PROVA BRANCA - PÁGINA 2 UNIFAAT 2019UNIFAAT 2019



Questão 6

Questão 5

Questão 4

Questão 3

Questão 2

Questão 1

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 respostas na mesma questão implicará a anulação da questão.

PARTE 1 - MATEMÁTICA

R$1,60
R$1,40
R$1,30
R$1,80
R$1,70

Uma loja de aparelhos eletrônicos teve um significativo 
aumento em suas vendas entre os anos de 2013 e 
2017, conforme gráfico abaixo.

O ano de 2018 foi marcado pela greve dos 
caminhoneiros que teve impacto considerável na 
sociedade brasileira. Uma das reivindicações foi contra 
o preço do óleo diesel que abastece os caminhões. 
Antes da paralisação a Petrobras elevou em cerca de 
47% seu preço, atingindo, nas refinarias, R$2,34 por 
litro.
Pode-se determinar, a partir dos dados obtidos, que o 
preço do combustível antes do aumento era de, 
aproximadamente:

a)
b)
c)
d)
e)

O total de vendas entre os anos de 2013 e 
2017 superou 20.500 unidades.
De 2015 para 2016 as vendas aumentaram 
em aproximadamente 120%.
Em 2016 foram vendidas exatamente 8000 
unidades de fones de ouvido.
De 2014 para 2015 as vendas 
quadruplicaram.
Em 2012 foram vendidas aproximadamente 
100 unidades de fones de ouvido.

a)

b)

c)

d)

e)

PROCESSO SELETIVO 2019
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De acordo com os dados, podemos afirmar que:

A falta de combustíveis nos postos fez com que a 
população formasse grandes filas para poder abastecer 
seus veículos. Em um dos postos, formou-se uma fila 
de 1,89 km. Se o comprimento médio de um automóvel 
é de 4,5m, o número de automóveis na fila de 
abastecimento era de:

Em uma mistura contendo 60kg de cimento e areia, 
sabe-se que 15% correspondem a cimento. 
Acrescentando-se 40kg de areia a essa mistura, a nova 
porcentagem de cimento na nova mistura é de: 

560
580
480
420
520

a)
b)
c)
d)
e)

12%
9%
11%
10%
8%

a)
b)
c)
d)
e)

250m
300m
200m
100m
150m 

a)
b)
c)
d)
e)

Uma caixa d'água residencial de base quadrada, de 
lado igual a 2m, tem capacidade de 5000 litros. Sua 
altura é de:

1m
75cm
1,5m
1,25m
50cm

a)
b)
c)
d)
e)

Na partida entre Argentina e França, válida pela Copa 
do Mundo de Futebol de 2018, o atacante francês 
Mbappé ultrapassou a velocidade de 36km/h. A essa 
velocidade, a distância percorrida pelo atleta em 15 
segundos seria de:      



Em certa disciplina escolar, as duas primeiras 
avaliações têm peso 3 e a terceira avaliação tem peso 
5. Se as notas de Ricardo nas avaliações foram, 
respectivamente, 6,5;  7,0  e  5,1, sua média foi de:

Um terreno triangular tem lados medindo 9m, 12m e 
15m. Podemos afirmar que o terreno tem a forma de um 
triângulo:

11/13
-23/4
-18/5 
 3/7
-22/7

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa que representa o resultado da 
seguinte  operação:

2
3
4
5
6

a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa que representa a racionalização 
da seguinte fração matemática:

a)

b)

c)

d)

e)

PROCESSO SELETIVO 2019
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A altura h atingida por um projétil varia em função do 
tempo t , segundo a função h(t) = 30.t – 5.t2, com altura 
medida em metros e o tempo em segundos. Após 5 
segundos, o projétil se encontra a uma altura de:

50m
40m
15m
30m
25m

a)
b)
c)
d)
e)

isósceles
equilátero
retângulo
obtuso
equivalente

a)
b)
c)
d)
e)

5,5
6,0
5,0
7,0
6,5            

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Questão 13

Questão 14

Podemos afirmar que:

No triângulo abaixo, considere: 

Questão 12

Assinale a alternativa em que o valor de X satisfaz a 
seguinte equação:

2
O círculo inscrito no quadrado tem área 27cm . 

Questão 11

Considere π=3 e assinale a alternativa que representa 
a medida da diagonal do quadrado circunscrito:

AB

C

D
600 m

O
60O

30
X



PARTE 2 - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

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

As questões 16 e 17 referem-se ao fragmento de 
texto abaixo.

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira 
(22) que mais de 5 milhões de crianças ainda 
precisam ser vacinadas contra o sarampo e a 
poliomielite em sete dias de vacinação. De acordo 
com o boletim do governo, 44% do público-alvo, que 
são crianças entre 1 e 4 anos, não foi imunizado em 
todo o Brasil. A meta do Ministério é vacinar ao 
menos 95% das 11,2 milhões de crianças 
independentemente da situação vacinal, criando 
assim uma barreira sanitária de proteção contra a 
disseminação da doença. A poliomielite foi 
erradicada no Brasil em 1989, já o sarampo havia 
sido eliminado em 2016, mas voltou a ser registrado 
este ano. O sarampo é uma doença altamente 
contagiosa. Os principais sintomas são febre alta, 
tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas 
no corpo. A poliomielite, também chamada de 
paralisia infantil, é transmitida pelas secreções ou 
fezes da pessoa infectada. 
                   
(In: Mais de 5 milhões de crianças não se vacinaram contra pólio 
e  s a r a m p o  ( a d a p t a d o ) .  D i s p o n í v e l  e m :  
https://noticias.r7.com/saude)

Assinale a afirmativa que condiz com as informações 
contidas no texto:

A poliomielite voltou a ser registrada este ano 
no país.
A transmissão do sarampo ocorre por 
secreções ou fezes da pessoa infectada.
O Ministério da Saúde tem como meta vacinar 
apenas crianças que ainda não tenham 
tomado as vacinas contra sarampo e 
poliomielite.
Mais da metade da meta de vacinação do 
país foi cumprida até a data da notícia.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% 
da população brasileira.

a)

b)

c)

d)

e)

Indica doença altamente contagiosa.
É um prefixo que indica doença.
É uma conjugação em determinado tempo 
verbal.
Indica doenças que precisam de vacina.
É um sufixo que indica inflamação.

a)
b)
c)

d)
e)

PROCESSO SELETIVO 2019
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A quantia de R$10.000,00 foi aplicada a uma taxa de 
juros de 1% a.m. Após 4 meses, podemos afirmar que:

em juros simples, o rendimento será de 
aproximadamente R$60,00 a mais que em 
juros compostos.
em juros simples, o rendimento será de 
aproximadamente R$6,00 a mais que em 
juros compostos.
em juros simples, o rendimento será de 
aproximadamente R$600,00 a menos que 
em juros compostos.
em juros simples, o rendimento será de 
aproximadamente R$60,00 a menos que em 
juros compostos. 
em juros simples, o rendimento será de 
aproximadamente R$6,00 a menos que em 
juros compostos.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 15

Questão 16

Questão 17

Rascunho

As palavras em destaque no texto terminam com ite. O 
que significa essa terminação?



De acordo com o trecho apresentado, é possível afirmar 
que o autor fala sobre:

o ato de viver e ser feliz.
o trabalho dos boiadeiros.
a dor da morte.
a necessidade de ir embora.
o cotidiano de uma pessoa do campo.

Assinale a alternativa que apresenta uma metáfora 
contida no trecho:

“como um velho boiadeiro levando a boiada”
“Todo mundo ama um dia”
“estrada, eu sou”
“E cada ser em si carrega o dom de ser capaz”
“Penso que cumprir a vida”

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Acerca das ideias do texto pode-se afirmar que:

São Paulo deixou de ser uma metrópole.
Os supermercados 24 horas já não existem.
São Paulo cresce desordenadamente.
Em São Paulo, tudo está disponível o tempo 
todo.
Os aplicativos alteram os hábitos dos 
moradores das grandes cidades.

a)
b)
c)
d)

e)
As questões 20 e 21 referem-se ao fragmento da 
música “Tocando em Frente”, de Almir Sater e 
Renato Teixeira
 (acessado in: https://www.letras.mus.br)

Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou
Estrada eu vou
Todo mundo ama um dia
Todo mundo chora um dia
A gente chega e no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
E cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz

PROCESSO SELETIVO 2019
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Sabendo-se que lirismo, na poesia, é a expressão dos 
sentimentos pessoais, conclui-se que o poeta:

não aprecia o lirismo difícil, como o de 
Shakespeare.
prefere um lirismo livre e intenso.
critica os poetas de vida fácil, mundana.
considera o lirismo uma utopia.
está cansado do lirismo.

As questões 18 e 19 referem-se ao fragmento do 
poema “Poética”, de Manuel Bandeira. 

Estou farto do lirismo comedido
do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto 
expediente protocolo e manifestações de apreço 
ao Sr. Diretor
(...)
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare
- Não quero mais saber do lirismo que não é 
libertação.”

(In: BANDEIRA, Manuel. Os cem melhores poemas brasileiros 
do século. Ed. Objetiva. P. 31).

Podemos substituir as palavras “farto” e “comedido”, 
sem alterar o sentido do texto, por:

contente e tranquilo
extasiado e imponente
morto e exato
irritado e agitado
cansado e moderado

a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)
c)
d)
e)

As questões 22 a 23 estão relacionadas aos 
fragmentos do texto “Quem ficou de plantão”, de 
Luiz Horta, publicado na Revista da Folha de São 
Paulo, de 19/08, à pag.10.

Uma boa definição de metrópole: são aquelas 
cidades de 24 horas (adaptei de uma frase de 
Edmund White), onde tudo está disponível o tempo 
todo. São Paulo era assim. Durante muito tempo fiz 
supermercado às 3 h. Hoje, quem faz minhas 
compras são aplicativos e nem saio de casa para 
isso. (...) A cidade não pode ser menos 
metropolitana em tamanho, vertical e horizontal, 
mas apequenou-se em ofertas para os caprichos 
dos notívagos.

A palavra notívagos, destacada no texto, significa:

Pessoas que vagueiam à noite.
Pessoas que nasceram à noite.
Pessoas que têm insônia.
Pessoas avessas às tecnologias.
Pessoas que não gostam da escuridão.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 18

Questão 19

Questão 20

Questão 21

Questão 22

Questão 23



Questão 29

A palavra que substitui racional, sem prejudicar o seu 
sentido no texto, é: 

legal
humano
lógico
social
político

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

A ansiedade é positiva enquanto provoca 
atenção ao trabalho.
A ansiedade proporciona rapidez à execução 
das tarefas.
As pessoas que trabalham muito são 
ansiosas.
O trabalho é grande fonte de ansiedade.
Uma dose de ansiedade é sempre benéfica.

a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)

c)

d)
e)

Leia o trecho abaixo:

O sufixo -dade presente na palavra ansiedade 
significa:

ação
resultado de ação
qualidade
estado
diminuição

a)
b)
c)
d)
e)

PROCESSO SELETIVO 2019
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Como exemplo de bom uso do perseguido gerúndio, 
temos: “Estive pensando no que você me falou…”. A 
referida construção, segundo o gramático Rocha 
Lima, evidencia uma ação que não se efetivou. 
Outro uso lícito do gerúndio, destacado pelos 
gramáticos, indica uma ideia de ações simultâneas: 
“Enquanto eu expl icava, vocês estavam 
conversando.
Todavia, construções como: “Vou estar enviando o 
relatório…” ou, ainda: “Ele vai estar atendendo à 
tarde…” são exemplos abomináveis, na língua, 
porque utilizam três verbos para expressar uma 
única ideia. Poderia ser dito: “Enviarei o relatório…” 
ou “Ele atenderá…” Porém, o coloquialismo admite.
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A imigração, conforme abordada no texto, pode ser 
definida como:

Movimento de mudança de pessoas nascidas 
em uma região de um país, para outra região 
do mesmo país.
Movimento de busca de refúgio em outros 
países.
Movimento de mudança de refugiados de 
uma região do país, para outra região do 
mesmo país.
Movimento de retorno de refugiados a seu 
país de origem.
Movimento de refugiados contra a 
desconfiança e a violência sofrida por eles.

a)

b)

c)

d)

e)

As questões 24 a 26 estão relacionadas a fragmento 
do texto “Pelo fim das fronteiras”, de Hélio 
Schwartsman, publicado no jornal Folha de São 
Paulo, em 25/08/2018, à p. A2.

O autor relativiza a imigração como forma de 
resolução dos problemas globais.
O autor posiciona-se contrariamente à 
imigração.
O autor aponta os aspectos positivos da 
imigração.
A imigração não é remédio para os problemas 
globais.
A imigração tem causado problemas à 
sociedade brasileira.

De acordo com as ideias do texto, pode-se dizer que:

a)

b)

c)

d)

e)

As questões 27 a 29 estão relacionadas ao 
fragmento do texto “Só por hoje, tente fazer uma 
tarefa de cada vez”, de Eduardo Sodré, publicado 
no jornal Folha de São Paulo, em 25/08/2018, à p. D2.

A ansiedade é o mal do nosso século. Queremos 
que tudo aconteça na hora, vivemos com a 
sensação de estarmos atrasados, pensamos 
sempre na próxima coisa que devemos fazer. E 
assim os dias voam, as tarefas se acumulam e a 
aflição só aumenta.
O trabalho é um dos locais onde a ansiedade se 
manifesta de forma mais intensa. Ficamos sempre 
atentos para qualquer mensagem que chega, com 
medo de perdermos um WhatsApp do chefe ou um 
email do cliente. Se fomos nós que enviamos a 
mensagem, queremos saber se a resposta chegou.

O conector que pode substituir onde, destacado no 
texto, sem alterar-lhe o sentido, é:   

com o qual
em que
com que
na qual
que

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 24

Questão 25

Questão 26

Questão 27

Questão 28

Imigração é um fenômeno estranho. Do ponto 
de vista puramente racional, ela é a solução 
para vários problemas globais. Mas, como o 
mundo é um lugar menos racional do que 
deveria, pessoas que buscam refúgio em 
outros países costumam ser recebidas com 
desconfiança, quando não com violência, o 
que diminui o valor da imigração como 
remédio multiuso.



PARTE 3 - CONHECIMENTOS GERAIS

Sobre a Alta Idade Média (do século V ao X), na Europa, 
pode-se afirmar que foi um período da história 
caracterizado por:

Apenas a III está correta.
Todas estão corretas;
Todas estão incorretas;
Apenas a I está correta;
Apenas a II está correta;

a)
b)
c)
d)
e)

Intenso desenvolvimento comercial, 
principalmente com o crescimento das 
cidades.
Ocorrências de guerras e de fome assim 
como um intenso processo de ruralização 
social e econômica.
Aparecimento de novas tecnologias de 
produção agrícola que possibilitaram um 
aumento substancial da produção de cereais.
Momentos de intensa produção cultural, 
principalmente com a criação de muitas 
bibliotecas e escolas.
Momentos marcados por forte unidade 
política entre nações e povos bárbaros com 
romanos.

a)

b)

c)

d)

e)

Sobre os acontecimentos conjunturais que ajudam a 
compreender o fim da União Soviética, ocorrido entre 
os anos 1989 e 1991, leia:

I.No final da década de 1980 tem início uma 
guerra entre a principal república soviética, a Rússia, e 
as outras repúblicas resultando em grande destruição 
material e humana que viria a pesar no fracionamento 
do poder comunista central.

II.Em meados da década de 1980 o regime 
comunista soviético intensifica políticas de restrição da 
liberdade social e econômica e de isolamento 
internacional rompendo relações diplomáticas com 
seus principais parceiros do bloco comunista 
internacional. 

III.Com o objetivo de equilibrar a crise 
econômica e a estrutura política ineficiente, o 
presidente Mikhail Gorbachev, em meados da década 
de 1980, promove programas de reformas econômicas 
e políticas com orientação liberalizante.

Sobre o fim da escravidão no Brasil, oficializado pela Lei 
Áurea, de 1888, é correto afirmar:

Houve uma rápida integração social, tendo 
sido criadas várias frentes de trabalho e de 
educação, tanto nas cidades como nos 
campos, para atender especialmente os 
recém libertados.
Embora o processo de integração social do 
negro tenha sido muito difícil, constatou-se, 
nos anos seguintes, uma diminuição 
acentuada da desigualdade social no Brasil.
A população trabalhadora negra, que 
disputou acirradamente o mercado de 
trabalho assalariado, contou com o forte 
incentivo governamental devido à criação de 
lei que impunha algumas barreiras para o 
ingresso de imigrantes no Brasil.
O governo criou, anos depois, um programa 
de renda mínima dirigida especificamente 
para ex-escravos e seus descendentes 
diretos.
A população negra continuou à margem da 
sociedade sofrendo discriminação e 
enfrentando dificuldades para ser aceita 
como trabalhadores assalariados, sendo que 
muitos mantiveram-se trabalhando nas 
próprias fazendas onde eram escravos em 
troca de salários muito baixos.

a)

b)

c)

d)

e)

Sobre o período da história brasileira conhecido como 
Estado Novo (1937-1945), leia:

I.A Constituição de 1937 foi produzida por uma 
Assembleia Constituinte devidamente eleita pelos 
cidadãos, garantindo que a presidência de Getúlio 
Vargas estava dentro de uma lógica democrática;

II.Para manter a imagem de que a questão 
social estava sob controle e que existia um convívio 
harmônico das diversas classes sociais, ocorreu 
violenta repressão contra os inimigos do regime e foi 
instituída a censura através do DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda);

III.A entrada do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial contra a Alemanha nazista e a Itália fascista foi 
uma contradição do regime estado-novista, pois o 
mesmo tinha como base os camisas-verdes do Partido 
Integralista, de linha política comunista.
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De acordo com o trecho anterior, é possível afirmar que 
o autor:

discorda totalmente do uso do gerúndio.
não vê problemas em construções que 
utilizam três verbos para expressar uma ideia, 
como “vou estar enviando o relatório”.
considera adequado o uso do gerúndio, mas 
acredita que há construções em que ele não 
deve ser utilizado.
acredita que o uso do gerúndio é negativo ao 
expressar ações simultâneas.
considera inadequado o uso do gerúndio, 
exceto nas situações em que a fala é 
coloquial.

a)
b)

c)

d)

e)

30Questão

Questão 31

Questão 32

Questão 33

Questão 34

Sobre as afirmações anteriores:



Além da produção de vários produtos que eram 
destinados ao abastecimentos de São Paulo, as 
cidades de Atibaia, Bragança Paulista e outras da 
região se destacaram, no final do século XIX, pela 
produção de:

Cana-de-açúcar
Flores e morango
Trigo
Café
Soja

a)
b)
c)
d)
e)

O Museu Nacional, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro, sofreu as consequências de um incêndio de 
grandes e graves proporções no mês de setembro de 
2018. Considerado o maior Museu de História Natural e 
Antropológica da América Latina, reunia grande acervo 
histórico, com itens diversos, entre os quais o famoso 
crânio de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, 
com cerca de 12 mil anos e o meteorito Bendegó, o 
maior já encontrado no país, com mais de 5 toneladas. 
Autoridades e o povo em geral lamentaram o triste 
incêndio e muitos se surpreenderam com o grande 
acervo do Museu, que, segundo as autoridades e as 
notícias veiculadas pela mídia em geral, contava com 
mais de:

20.000.000 (vinte milhões) de itens.
2.000.000 (dois milhões) de itens.
200.000 (duzentos mil) itens.
20.000 (vinte mil) itens.
2.000 (dois mil) itens.

a)
b)
c)
d)
e)
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As fronteiras brasileiras sempre vivenciaram crises 
relacionadas com o recebimento de refugiados e 
migrantes de alguns países da América do Sul. 
Recentemente, a partir de 2017 e mais precisamente no 
início de 2018, o fluxo de refugiados e migrantes tornou-
se mais intenso, especialmente em um dos estados do 
Norte do Brasil, que passou a conviver com refugiados e 
migrantes instalados em praças públicas e ruas, em 
condições muito precárias, mobilizando as autoridades 
e o povo brasileiro. No início de 2018, o Governo 
brasileiro, que já havia mobilizado soldados para a 
fronteira deste estado do Norte do Brasil, criou um 
Grupo especial para tratar da crise de refugiados e 
migrantes no estado, que passou a viver uma 
verdadeira crise, com graves e preocupantes 
proporções, que mobilizaram a imprensa em âmbito 
nacional. Este estado, para onde se deslocaram os 
refugiados e migrantes e o País, de onde vieram são, 
respectivamente:

Roraima e Colômbia.
Roraima e Venezuela.
Roraima e Peru.
Amazonas e Venezuela.
Acre e Venezuela.

a)
b)
c)
d)
e)
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Todas estão corretas.
Todas estão incorretas.
Apenas a I está correta.
Apenas a II está correta.
Apenas a III está correta.

a)
b)
c)
d)
e)

Disseminação e facilitação de acesso a 
métodos contraceptivos.
Maior participação da mulher no mercado de 
trabalho.
Intensificação do processo de urbanização.
Criação de controle estatal criando um índice 
gestacional por família.
Maior difusão de programas de planejamento 
familiar.

a)

b)

c)
d)

e)

O crescimento da população brasileira atingiu seu ritmo 
mais intenso durante a década de 1950, quando a 
população registrou uma taxa média de incremento 
anual de cerca de 3,0%, no entanto, a partir de 1970 a 
taxa de crescimento demográf ico vem se 
desacelerando. Sobre os fatores que contribuíram para 
a desaceleração do crescimento populacional 
brasileiro, assinale a alternativa incorreta:

Sobre a economia chinesa, leia:

I.Desde o final do século passado a economia 
chinesa vem se transformando de um sistema de 
planejamento centralizado e, em grande parte, fechado 
ao comércio internacional, para uma economia mais 
orientada ao mercado e com um setor privado 
aumentando expressivamente sua participação. 

II.A disponibilização de mão de obra muito 
barata foi uma das razões que propiciaram a atração de 
muitas indústrias estrangeiras para a China.

III.Em 2014, o PIB chinês ultrapassou o PIB dos 
Estados Unidos, com base na paridade do poder de 
compra de ambas as moedas. No entanto, quando se 
olha para o PIB a preços de mercado, sem qualquer 
ajustamento de preços, os Estados Unidos são ainda a 
maior economia do mundo.

IV.Hoje, a China é um importante parceiro 
comercial para muitas nações, mas ainda não é um 
grande parceiro comercial do Brasil em razão de 
pressões impostas pelos EUA.

Sobre as afirmações anteriores:

Todas estão corretas.
Apenas a I, II e III estão corretas.
Apenas a I, II e IV estão corretas.
Apenas a II e IV estão corretas.
Apenas a II e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 35

Questão 36

Questão 37

Questão 38

Questão 39

Sobre as afirmações anteriores:
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No mês de junho de 2018 realizou-se um importante 
encontro, pela primeira vez na história do mundo, entre 
os líderes dos Estados Unidos da América e da Coreia 
do Norte, respectivamente Donald Trump e Kim Jong-
un. O encontro, que foi propagado e acompanhado pela 
imprensa mundial, realizou-se em Singapura, que 
adotou procedimentos especiais de segurança, como a 
restrição do espaço aéreo, em razão da importância do 
encontro e dos dois líderes, dos Estados Unidos da 
América e da Coreia do Norte. Um dos motivos deste 
importante e histórico encontro envolveu a tentativa de:

um consenso sobre a responsabilização dos 
Estados Unidos da América, pela detonação 
da bomba atômica, em Hiroshima e 
Nagazaki.
um consenso sobre a responsabilização da 
Coreia do Norte pela detonação da bomba 
atômica, em Hiroshima e Nagazaki.
ampliação das relações comerciais entre os 
Estados Unidos da América e a Coreia do 
Norte, para desenvolvimento conjunto de um 
programa espacial.
um consenso sobre a paralisação do 
programa de armas nucleares desencadeado 
pelos Estados Unidos da América.
um consenso sobre a paralisação do 
programa de armas nucleares desencadeado 
pela Coreia do Norte.

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 40
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