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QUESTÃO ÚNICA 

 

MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 

 

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa correta, correspondente a cada item. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 

 

Observação: Os itens de 01 a  04 referem-se ao texto I. 
 

TEXTO I 
 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

 De feito, se nos perguntassem qual o aspecto mais alto, mais edificante e significativo da 

civilização brasileira, não teríamos  a menor dúvida em indicar a quase inexistência de 

problemas raciais intransponíveis. Não que estes de todo não existam ou  que a instituição da 

escravatura não nos tenha também legado, em termos de discriminação e segregação, o pesado 

fardo de sua herança, ou que o passivo psicológico  dela resultante já esteja de todo resgatado 

ou  sequer em via de total resgate. Infelizmente, ainda não é disso que se trata. Esse odioso 

passivo esgalhou-se emocionalmente  por todos os setores da vida nacional e provavelmente 

levará séculos para ser estirpado.  Mas pelo menos o seu ramo mais agressivo e ameaçador - o 

puro conflito de raça – esse  tende a desaparecer. E ,quando, por vezes, faz suas tentativas de 

retorno, não mais se  apresenta sob a forma ostensiva e pungente de questão racial propriamente 

dita, mas  como modalidade de conflitos de classe, ao contrário do que ocorre nos Estados 

Unidos, onde os conflitos de raça sobrelevam os de classe, cuja tendência é desaparecer. 

 

 

 

                                                      MOOG, Vianna. Bandeirantes e pioneiros.2.ed. Porto 

                                                                 Alegre, Ed. Globo, p. 47-8 . 
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01. Segundo o ensaísta, o problema social no Brasil: 

 

(A) não existe absolutamente. 

(B) sobrevive com odiosa herança da escravidão. 

(C) é um passivo psicológico já de todo resgatado. 

(D) tende a desaparecer, ao menos como choque racial. 

(E) existe menos , como conflito de classe que é. 

 

02. A idéia central do texto que se pode chamar de tese é: 

 

(A) a intransponibilidade dos problemas raciais é significativa. 

(B) a questão racial, sendo transformada e diluída, é um aspecto positivo da civilização brasileira. 

(C) o legado negativo da instituição da escravatura visto como fator distintivo de nossa 

especificidade enquanto nação. 

(D) a dificuldade de extirpar-se o preconceito racial devido ao passivo psicológico que persiste. 

(E) a transformação da questão racial em conflitos de classe. 

 

03. Assinale a proposição correta: 

 

(A) O termo " civilização"  (linha 02), no texto, significa o contrário de barbárie. 

(B) O termo "segregação" (linha 04), no texto, significa separação social, por motivos de conflitos 

sociais. 

(C) Em "Mas pelo menos." ( linha 08) o vocábulo em negrito introduz o argumento mais forte, 

invalidando os argumentos contrários à tese. 

(D) O vocábulo “discriminação” (linha 04), pode ser substituído por “descriminação”, sem 

prejuízo para o entendimento do texto. 

(E) Em " - o puro conflito da raça - "(linhas 08 e 09), os travessões isolam um comentário à 

margem do que se afirma. 

 

04. Analise as afirmativas abaixo: 

 

I –  O vocábulo “nos” (linha 01) funciona sintaticamente como sujeito de “perguntassem” (linha 

01). 

II –    Em “- o puro conflito das raças -”, (linhas 08 e 09), os travessões duplos foram usados para 

isolar a frase, substituindo vírgulas. 

III – Os verbos “teríamos” (linha 02) e “perguntassem” (linha 01) têm, como sujeito 

respectivamente, “nós” e “eles”. 

IV –  A expressão “se nos perguntassem” (linha 01) dá idéia de condição. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 
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05.  
 

 

 

06. A proposição em que todas as lacunas devem ser preenchidas pela (s) letra (s) destacada (s) nos 

parênteses correspondentes é: 
 

(A) ____epa, ____ávena, ___u___u , bre___a  (ch). 

(B) ê___tase, e___plêndida, en___erto, en___uto (x). 

(C) qui___, qui___er, parali___ante, parali__ia, ga__e (z). 

(D) ___erico, ___erimum, here___e, ___enipapo ( j). 

(E) exce__o, ce___ão (ceder), interce___ão , alví___aras (ss). 
 

 

 

07. Observe as palavras abaixo: 
 

notável  -  conceder - principiante - confirmar - desterrar. 
 

A opção que relaciona os sinônimos  das palavras destacadas, atentando para a correta grafia dos 

mesmos é: 
 

(A) iminente - diferir - insipiente - retificar – proscrever. 

(B) iminente - diferir - incipiente - ratificar – prescrever. 

(C) iminente - deferir - insipiente - ratificar – prescrever. 

(D) eminente - deferir - incipiente - ratificar – proscrever. 

(E) eminente - diferir - insipiente - retificar – proscrever. 
 

 

 

08. Observe a frase abaixo:  
 

      "O progresso chegou_________subúrbio. Daqui _____poucos anos, ninguém se lembrará das 

casinhas que, ______pouco tempo,  marcaram a paisagem familiar." 

 

A proposição que preenche corretamente as lacunas existente na frase é: 

 

(A) aquele / a /  a. 

(B) àquele / à / há. 

(C) aquele / à / à. 

(D) aquele / à / há. 

(E) àquele / a / há. 
 

09. A proposição totalmente correta quanto à grafia das palavras é: 

 

(A) tantas excessões constituem privilégio inadmissível. 

(B) a discriminação racial constitue um opróbrio  para os povos civilizados. 

(C) a concessão de tantos favores  faz com que continue a haver  a ascensão dos desonestos. 

(D) a escassês de gêneros alimentícios já começava a provocar  ansiedade e desassocego. 

(E) ele hexitava entre uma e outra dança, uma suscedia a outra, mas nenhuma mostra de cansaço. 

 

I T E M   A N U L A D O 
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Observação: Os itens de 10 a 12 referem-se ao texto II. 

 

 

TEXTO II 

 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

"Há três métodos pelos quais pode  um   homem   chegar   a    ser    primeiro-ministro. 

O primeiro é saber,  com prudência  como servir-se de uma pessoa, de uma filha ou de uma 

irmã; o segundo, como trair ou solapar os predecessores; e o terceiro, como clamar, com zelo 

furioso, contra a corrupção da corte. Mas um príncipe discreto prefere nomear os que se valem 

do último desses métodos,  pois os tais  fanáticos sempre se revelam os mais obsequiosos e 

subservientes à vontade e às paixões do amo. Tendo à sua disposição todos os cargos, 

conservam-se no poder  esses  ministros  subordinando a maioria do senado, ou grande 

conselho, e, afinal, por via de  um expediente  chamado anistia (cuja natureza lhe expliquei), 

garantem-se contra futuras  prestações de contas e retiram-se da vida pública carregados com os 

despojos da nação." 

 

                                                               (Jonathan Swift, Viagens de Gulliver) 

 

 

 

10. Depreende-se do texto que o Autor, por meio da ironia: 

 

(A) utiliza argumentos absurdos de tal modo que, através de suas  palavras, possa fazer aparecer o 

absurdo da tese - receita para se chegar a primeiro-ministro. 

(B) quer enfatizar e/ou esclarecer o risco de se viver em uma democracia. 

(C) dá relevância aos que se insurgem   contra a corrupção em uma corte. 

(D) esclarece que é plausível haver sempre fanáticos participando do rol dos governantes. 

(E) enaltece o poder democrático, pois dá oportunidade a todos - obsequiosos e subservientes. 

 

 

 

 

11. Assinale a proposição correta: 

 

(A) Em  "... sempre se revelam..." (linha 05)  a próclise é facultativa. 

(B) Em "... subservientes à vontade e às paixões..." (linha 06)  as crases foram utilizadas para 

marcar a presença de dois objetos indiretos. 

(C) Em "... os mais obsequiosos e subservientes..." (linhas 05 e 06), subentende-se que o Autor 

usou o grau superlativo para denotar que, em comparação à totalidade dos seres que 

apresentam a mesma qualidade, um se sobressai. 

(D) Em "...contra a corrupção da corte... " (linha 04)  a expressão em negrito funciona como 
complemento verbal e objeto indireto. 

(E)  Em " ...prefere nomear..." (linha 04) o pretérito perfeito composto é denotador  de uma ação 

completamente concluída e afasta-se do presente. 
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12. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I - A palavra " predecessores" (linha 03) pode ser substituída por "antecessores" sem prejuízo 

para o entendimento do texto. 

II - Em" se revelam os mais obsequiosos..." (linha 05), o predicado é verbal e a voz é passiva. 

III - No texto, as palavras "trair"  ou  "solapar" (linha 03) têm o mesmo sentido. 

IV - As orações "Tendo à sua disposição todos os cargos..." (linha 06) e ´"...subordinando a 

maioria do senado..." (linha 07), dão idéia de finalidade. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 
 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

13. Considerando a concordância nominal, a única proposição INCORRETA é: 

 

(A) Naquele espetáculo via-se, em todas as faces estampado, o espanto. 

(B) Nós estamos quites com o serviço militar. E você está quite ? 

(C) Amedrontados diante de tal violência, procurava cada um pôr-se a salvo. 

(D) A pseudo-sabedoria dos tolos é bem grande. 

(E) Eu mesmo nunca digo a verdade quando se trata de envolver outros em meus problemas, disse 

Valéria. 

 

14.  
 

15. Na oração  "Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado ! ", a palavra em negrito e as 

sublinhadas funcionam, respectivamente, como: 

 

(A) vocativo /  predicativo do objeto. 

(B) vocativo / predicativo do sujeito. 

(C) aposto / predicativo do sujeito. 

(D) vocativo / objeto direto. 

(E) aposto / objeto direto. 

 

16. A alternativa em que a vírgula está mal empregada é: 

 

(A) O aluno estudou com dedicação, e o professor o reprovou. 

(B) Digo, e repito, para que fique bem claro a todos vocês que fazem parte da Diretoria. 

(C) Então a mulher,  voltou-se contra o assaltante, e um violento combate travou-se entre ambos. 

(D) "Crescei, e multiplicai-vos,  e enchei as águas do mar." 

(E) Convidarei  somente  Anita, Márcia e Mafalda  para  minhas bodas. 

I T E M   A N U L A D O 
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17.  
 

18. A alternativa correta quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Badalou  nove horas na sineta da proa, assustando-nos. 

(B) As folhas parecem estarem caindo dos galhos por falta de correta adubagem. 

(C) Fui eu que te vestiu de pedraria e ouro ? 

(D) Mais de um orador, mais de um político se criticou mutuamente na ocasião. 

(E) Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. 

 

 

 

19.  
 

 

 

20. A proposição em que a oração está  na voz ativa é: 

 

(A) Escreveram-se várias cartas de pedido  de emprego. 

(B) Vendeu-se  uma casa por preço módico. 

(C) Todos serão prejudicados, se se mantiverem as mesmas normas. 

(D) Obedeceu-se  aos códigos de trânsito. 

(E) Quando se revirem todas as contas, descobrir-se-á  o tamanho do roubo. 

 

 

21. A frase que está de acordo com as normas cultas da língua é: 

 

(A) Por que motivo você preferiu vir aqui a me esperar na rua ? 

(B) Por que motivo você preferiu vir aqui, do que me esperar na rua ? 

(C) Por que motivo você preferiu mais vir aqui  que me esperar na rua ? 

(D) Por que motivo você preferiu vir aqui antes que me esperar na rua ? 

(E) Por que motivo você preferiu vir mais aqui do que me esperar na rua ? 

 

 

Observação: O item 22 refere-se ao texto III. 

 

TEXTO III 

 

"O poeta 

declina  de toda responsabilidade 

na marcha do mundo capitalista 

e com suas palavras, intuições símbolos e outras armas 

promete ajudar  

a destruí-lo 

como uma pedreira, uma floresta, 

um verme." 

 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

 

I T E M   A N U L A D O 

I T E M   A N U L A D O 
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22. A alternativa cujo conteúdo contraria  o que o poeta quer defender  nas entrelinhas é: 

 

(A) O eu-lírico se isenta de qualquer responsabilidade  diante  da importância que o mundo 

capitalista vem dando ao lucro. 

(B) Depreende-se que a intenção do poeta para destruir o mundo capitalista  é  utilizar-se, além de 

palavras e símbolos, de armas que tenham o poder de destruição como bombas de efeito letal.  

(C) Objetivando  só a  lucratividade econômica , o  homem  desperta no eu-lírico  sentimento de 

repulsa  e desejo de destruição. 

(D) O poeta não se inclui nas fileiras daqueles que só pensam  no lucro, daí a sensação de 

angústia, de um conflito não resolvido que se percebe nas entrelinhas do poema. 

(E) O que não se pode constatar na atitude do eu-lírico é a omissão diante dos problemas do 

mundo , pois  percebe-se, em todo o poema que  se deseja guardar a dignidade humana  no 

turbilhão do coletivismo. 
 

HISTÓRIA DO BRASIL 

 
 

23. O ciclo do ouro iniciado pelos bandeirantes deu origem ao seguinte conflito: 

 

(A) Guerra dos Mascates. 

(B) Guerra dos Emboabas. 

(C) Aclamação de Amador Bueno. 

(D) Revolta Beckman. 

(E) Revolução dos Malês. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo sobre o elemento indígena no Brasil: 
 

I –    O sedentarismo era a maior característica do seu comportamento. 

II –   Era possuidor de uma técnica de agricultura intensiva e altamente desenvolvida. 

III –  A prática da antropofagia era comum entre os Tupis. 

IV –  A poligamia era uma prática social entre os indígenas brasileiros. 
 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 
 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

25. Durante o Período Colonial, o Tratado de Limites que garantiu maior posse territorial ao Brasil foi 

o de: 

 

(A) Tordesilhas. 

(B) Petrópolis. 

(C) Santo Ildefonso. 

(D) Tomar. 

(E) Madri. 
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26. Analise as afirmativas abaixo sobre as Invasões Holandesas no Brasil: 
 

I- Enquanto Portugal teve soberania, foi bom parceiro comercial da Holanda. 

II- Além do açúcar do Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais visava, também, as minas de 

prata do México e do Perú. 

III- A tática das guerrilhas no Brasil se iniciou na Bahia. 

IV- Com a Insurreição Pernambucana os brasileiros não conseguiram expulsar os holandeses. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 
 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

27. Dentre as causas que determinaram o surto expansionista europeu que levou aos grandes 

descobrimentos encontramos o (a): 

 

(A) renascimento do comércio de escravos. 

(B) ausência da atividade pesqueira em Portugal. 

(C) Marrocos como grande produtor de ouro e prata. 

(D) desestímulo papal aos empreendimentos portugueses. 

(E) ausência de laços históricos com o imperialismo europeu medieval. 

 

28. Analise as afirmativas abaixo sobre os últimos tempos da Era Colonial no Brasil: 

 

I- A ocupação de Portugal pela França precipitou a independência econômica do Brasil. 

II- Nos últimos tempos da Colônia, os brasileiros haviam alcançado grande prestígio dentro da 

monarquia portuguesa. 

III- A vinda da corte portuguesa para o Brasil foi favorável ao nosso país. 

IV- O conceito brasileiro no exterior era de ser um território mais pobre e menos culto que 

Portugal. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

29. Uma das características da Guerra da Cisplatina foi a: 

 

(A) Província da Cisplatina receber o mesmo tratamento das demais províncias. 

(B) neutralidade da Argentina em relação ao conflito. 

(C) não existência de apoio popular brasileiro à guerra. 

(D) omissão do Imperador brasileiro em relação ao conflito. 

(E) campanha curta e simples do conflito. 
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30. Pode-se afirmar corretamente que o Ato Adicional de 1834 estabelecia a manutenção do (a) (s): 

 

(A) Vitaliciedade do Senado. 

(B) Regência Trina. 

(C) Conselho de Estado. 

(D) Eleição Regencial pelo Parlamento. 

(E) Províncias sem Assembléias Provinciais. 

 

 

31. D. Pedro II governou o Brasil durante o Segundo Reinado: 

 

(A) despoticamente, como seguidor da doutrina de Nicolau Maquiavel. 

(B) com um partido único, o conservador. 

(C) reacionariamente, reagindo às mudanças culturais. 

(D) como conhecedor e admirador do Liberalismo europeu. 

(E) rigidamente, sem adotar posições conciliadoras. 

 

 

32. Pode-se afirmar que a Independência do Brasil foi obra dos: 

 

(A) positivistas. 

(B) agnósticos. 

(C) reacionários. 

(D) tomistas. 

(E) maçons. 

 

 

33. Examine o texto abaixo: 

 

“ A ação de ________________no desenvolvimento brasileiro tem sido recentemente ressaltada em 

trabalhos minuciosos. Nos escritos que publicou em defesa de sua atividade anteviu muitas soluções 

que têm sido recomendadas por economistas contemporâneos. Na expressão de um grande pensador 

brasileiro, ele “ tentou resolver todos, ou quase todos, os problemas econômicos brasileiros, os 

problemas essenciais do período moderno de nossa História... foi o Caxias da nossa unidade 

econômica.” (Tristão de Ataíde). 

(IN: História do Brasil – Américo Jacobina Lacombe - Editora Nacional - São Paulo - 1979 - Pag. 200) 

 

A lacuna do texto acima será corretamente preenchida pela opção: 

 

(A) Cayru. 

(B) Mauá. 

(C) Rio Branco. 

(D) Cotegipe. 

(E) Herval. 
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34. Analise as afirmativas abaixo sobre o Período Revolucionário a partir de 31 de março de 1964: 

 

I –    Castelo Branco constitucionalizou o Brasil em 1967. 

II –   Costa e Silva fez uma primeira abertura durante o ano de 1968. 

III –  Médici tomou posse apelando para que o país voltasse à normalidade democrática. 

IV –  Geisel desenvolveu uma política internacional isolacionista. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

35 . Durante o Período Colonial e mesmo durante o Império Brasileiro pode-se perceber que a Igreja 

no Brasil: 

 

(A) gozava de total autonomia. 

(B) subordinava-se exclusivamente ao papado. 

(C) estava estreitamente sujeita ao poder civil. 

(D) estava desvinculada do poder secular. 

(E) nomeava livremente os seus bispos brasileiros. 

 

36. A corrente filosófica que fundamentou o Movimento Republicano no Brasil foi o: 

 

(A) Materialismo Histórico de Marx. 

(B) Existencialismo de Sartre. 

(C) Anarquismo de Marcuse. 

(D) Positivismo de Comte. 

(E) Nominalismo de Occam. 

 

37. Examine o texto abaixo: 

 

“..., Honrado por muitos com o título de Fundador de Nossa República, sabe-se que nunca votou, 

senão no último ano da monarquia. E isso mesmo, porque desejou servir a um amigo de família, o 

conselheiro Andrade Pinto, que se apresentava candidato à senatoria. Costumava dizer que tinha 

nojo de nossa política. E um dos seus íntimos refere-nos, sobre sua atitude às vésperas de inaugurar-

se o novo regime, que naquele tempo, decerto, nem sequer lia os jornais, tal a aversão que lhe 

inspirava nossa coisa pública”. 

 

(IN: Raízes do Brasil - Sérgio Buarque de Holanda - Companhia das Letras, Pag 159 - SP - 2000). 

 

O texto acima refere-se a: 

 

(A) Deodoro da Fonseca. 

(B) Benjamin Constant. 

(C) Ruy Barbosa. 

(D) Floriano Peixoto. 

(E) Saldanha da Gama. 
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38. Analise as afirmativas abaixo sobre as cidades artificiais do Brasil: 

 

I –   Aracajú foi construída na Época Republicana. 

II –  Belo Horizonte substituiu Juiz de Fora como capital mineira. 

III – Goiânia foi fundada na Era Getuliana. 

IV – O Plano Piloto de Brasília foi traçado por Lúcio Costa. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

39. Analise as afirmativas abaixo sobre a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial: 

 

I –   Entramos no conflito porque tivemos nossos navios torpedeados. 

II –  Tomamos Monte Castelo em ação conjunta com os americanos. 

III – A FEB capturou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. 

IV – O Brasil não participou das discussões de paz no pós guerra. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

40. O texto abaixo é um trecho do discurso de um Presidente da República apresentando os pontos 

principais do seu programa de governo: 
 

“ Concessão de anistia ... difusão intensiva de ensino público ... Instituir o Ministério do Trabalho, 

destinado a superintender a questão social, o amparo e a defesa do proletariado urbano e rural. 

Promover sem violência a extinção progressiva do latifúndio, protegendo a organização da 

pequena propriedade, protegendo a transferência de lotes de terra de cultura ao trabalhador 

agrícola, estimulando-o a construir, com suas próprias mãos, em terra própria, o edifício de sua 

prosperidade.”  

(IN: Therezinha de Castro – OP. CIT. – PAG. 397). 
 

O discurso acima é do presidente: 
 

(A) Getúlio Vargas, após a Revolução de 1930. 

(B) Castelo Branco, após a Revolução de 1964. 

(C) Eurico Gaspar Dutra com a redemocratização. 

(D) Juscelino Kubitschek e seu plano de metas. 

(E) João Goulart, defendo as reformas de base. 
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41. A diplomacia brasileira destaca a figura de um diplomata a quem devemos a resolução das 

questões de Palmas e do Acre. O Congresso Brasileiro lhe concedeu o título de “Benemérito da 

Pátria”. Nos referimos a (ao): 
 

(A) Oswaldo Aranha. 

(B) Barão de Penedo. 

(C) Conselheiro Saraiva. 

(D) Cândido Rondon. 

(E) Barão do Rio Branco. 
 

 
 

42. A legislação sobre a escravidão negra no Brasil, Leis de Abolição do Tráfico, Ventre Livre, 

Sexagenários e a própria Lei Áurea foram obtidas pelos: 
 

(A) conservadores. 

(B) liberais. 

(C) republicanos. 

(D) restauradores. 

(E) jurujúbas. 
 

 

 

43. Analise as afirmativas abaixo sobre o desenvolvimento cultural brasileiro no período republicano: 
 

I –    Heitor Vila-Lôbos escreveu Macunaíma em 1922. 

II –   O Modernismo na Literatura teve como destaque, na poesia, Gonçalves Dias. 

III –  Lúcio Costa e Oscar Niemayer construíram Brasília nos moldes modernistas. 

IV –  Jeca Tatu, D. Benta, Narizinho e Emília foram criados por Monteiro Lobato. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
 
 

44. Sobre as características das bacias hidrográficas, o regime e a drenagem dos rios brasileiros, pode-

se afirmar que: 
 

(A) todos os rios brasileiros têm drenagem exorréica. 

(B) apenas a bacia do Tietê possui drenagem endorréica. 

(C) todos os rios possuem regime pluvial. 

(D) todos os rios deságuam na forma de estuário. 

(E) os lagos de várzea predominam no Brasil. 
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45. No Nordeste, dois portos modernos foram empreendimentos prioritários dos governos estaduais da 

década de 1990, são eles, respectivamente: 
 

(A) Itaguaí, no Maranhão e Suape, no Ceará. 

(B) Pecém, em Pernambuco e Ubarana, no Ceará. 

(C) Areia Branca, no Ceará e Aratu, na Bahia. 

(D) Suape, em Pernambuco e Pecém, no Ceará. 

(E) Aratu, na Bahia e Suape, no Ceará. 
 

46. Na pecuária brasileira, destacam-se os bovinos criados de forma predominantemente extensiva. As 

afirmativas, abaixo, são consideradas como principais conseqüências econômicas dessa realidade, 

EXCETO: 
 

(A) baixo aproveitamento da terra. 

(B) baixos índices de fertilidade. 

(C) predomínio do gado rústico. 

(D) baixa incidência de doenças. 

(E) baixa qualidade da carne. 
 

47. Sobre a dinâmica demográfica no Brasil a análise das pirâmides etárias, abaixo, atestam que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE 
 

(A) Na década de 1970, a população brasileira já registrava diminuição do crescimento vegetativo. 

(B)  O Brasil atingirá a estabilidade demográfica em 2025, o que irá refletir importantes mudanças 

estruturais da sociedade brasileira. 

(C)  As mudanças do perfil populacional brasileiro, como o apresentado pela evolução das 

pirâmides, não traz implicações para a economia brasileira. 

(D)  As mudanças de padrão nas pirâmides etárias são resultado direto da queda de fecundidade da 

população brasileira, independente de região. 

(E) O regime demográfico moderno, que a pirâmide do ano de 2025 representa, indica baixas 

natalidade e expectativa de vida. 

 

48. A década de 1990 deu continuidade às tendências observadas na década de 1980, quanto às 

migrações internas no Brasil. Ou seja: 

 

(A) o crescimento populacional dos municípios de médio e pequeno porte. 

(B) a manutenção do movimento migratório em direção à Região Sudeste. 

(C) a diminuição do vetor migratório em direção à Amazônia. 

(D) a permanência do crescimento populacional da Região Metropolitana de São Paulo. 

(E) o aumento das taxas de crescimento rural da Região Sul. 
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49. O fundamento atual da divisão regional do IBGE, estabelecido em 1988, é o conceito de      1    , 

definidos(as) segundo uma combinação de características econômicas,       2        e       3      . 

 

A alternativa que corresponde corretamente às lacunas 1, 2 e 3, respectivamente é: 

 

(A) complexos regionais, políticas e demográficas. 

(B) mesorregiões geográficas, naturais e demográficas. 

(C) microrregiões, naturais e políticas. 

(D) complexos regionais, demográficas e naturais. 

(E) macrorregiões, demográficas e naturais. 

 

 

 

50. Como exemplo de materialização da política de planejamento regional aplicada ao 

desenvolvimento na região Nordeste, temos a (o): 
 

(A) implantação da Refinaria do Nordeste, no Ceará, fundamental para a diversificação industrial 

cearense. 

(B) conclusão da Ferrovia Transnordestina, que ligará a região à Ferrovia Centro-Norte. 

(C) conclusão da transposição do Rio São Francisco, atendendo aos pólos de agricultura irrigada. 

(D) modernização, com a agricultura mecanizada de soja, milho, arroz e feijão na faixa de 

transição entre a Caatinga e a Zona da Mata. 

(E) recuperação da cultura algodoeira, a partir do controle das pragas que afetaram as áreas do 

semi-árido. 

 

 

 

51. O Brasil é extremamente rico em minérios metálicos, pois os escudos cristalinos afloram em 36% 

do seu território. As maiores jazidas desses minérios encontram-se, na: 

 

(A) Província da Mantiqueira. 

(B) Província do Tocantins. 

(C) Província do Xingú. 

(D) Província do São Francisco. 

(E) Guiana Meridional. 

 

 

 

52. Sobre a dinâmica do crescimento da população brasileira, NÃO é correto afirmar que atualmente:  

 

(A) se encontre em fase de transição demográfica avançada. 

(B) apresente uma diminuição da expectativa de vida da população. 

(C) apresente uma diminuição do crescimento populacional. 

(D) seu perfil etário se aproxima da dos países desenvolvidos. 

(E) a população adulta esteja aumentando, percentualmente, no conjunto da população. 
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53. A criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1960, foi o ponto 

de partida de um projeto de desconcentração industrial baseado no planejamento estatal. Sobre a 

industrialização moderna do Nordeste resultante desse planejamento, analise as afirmativas abaixo: 

 

I -      Na Bahia, essa estratégia resultou numa alteração estrutural na economia baiana, deixando de 

ser baseada em atividades agro-exportadora, passando a um modelo urbano-industrial.  

II - Em escala regional, as estratégias de industrialização desenvolvidas pela SUDENE 

promoveram uma descentralização industrial concentrada nas metrópoles. 

III - Os incentivos da Sudene contribuíram para a formação de um importante pólo têxtil no Ceará.  

IV - Em Pernambuco, as atividades industriais que predominaram foram as de produção de bens 

intermediários, na região metropolitana. 

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

54. Entre os mais importantes commodyties exportados pelo Brasil, destacam-se: 

 

(A) o cacau, o café e o açúcar. 

(B) a soja, o cacau e a carne. 

(C) o suco de laranja, a soja e o café. 

(D) o café, as frutas tropicais e a cana-de-açúcar. 

(E) o suco de laranja, o fumo e o frango. 

 

55. Sobre as fontes e o consumo de energia no Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

 

I -    Desde a segunda metade da década de 80, o Brasil tem investido muito na construção de usinas 

hidroelétricas. 

II -  O maior potencial hidroelétrico instalado encontra-se na bacia do rio Paraná, com destaque 

para os rios Paranapanema, Igaçu e Tietê.  

III - Mais de 60% do petróleo consumido no Brasil é queimado na forma de gasolina, que pode ser 

substituída pelo álcool, diminuindo a dependência do Brasil dessa matriz energética. 

IV - A partir da crise que provocou a necessidade de racionamento em 2001, a Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e outros órgãos passaram a incentivar a instalação de 

termelétricas.  

 

Com base na análise, pode-se afirmar que: 

 

(A) somente a I está correta. 

(B) somente a II e a IV estão corretas. 

(C) somente a III e a IV estão corretas. 

(D) a I, a II e a III estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 
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56. Em 2001, eram legalmente reconhecidas vinte e uma regiões metropolitanas no Brasil. Sobre estas, 

é correto afirmar que: 

  

(A) todas apresentam uma expansão horizontal e consequente conturbação com outras regiões 

metropolitanas, a exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

(B) polarizam o país inteiro e estão diretamente ligadas aos fluxos mundiais.  

(C) são administradas por Conselhos Consultivo e Deliberativo, centralizando as decisões no 

prefeito do município-sede.  

(D) a dissociação entre os poderes  estadual e municipal favorece a administração dos recursos 

provenientes da arrecadação dos impostos. 

(E) correspondem a um conjunto de municípios integrados socioeconomicamente a uma cidade 

central, com serviços públicos e infra-estruturas comuns. 

 

57. A integração efetiva do centro econômico do Mercosul depende essencialmente da (o): 

 

(A) estabelecimento de uma divisão espacial do trabalho, no âmbito da região do bloco 

econômico, visando potencializar as trocas. 

(B) ampliação dos sistemas de comunicação para que as trocas imateriais se tornem mais 

relevantes que as materiais, que são a base do capital especulativo. 

(C) melhora na infra-estrutura de transporte disponível, promovendo uma integração física do 

bloco. 

(D) unificação das moedas, seguindo o exemplo vitorioso da experiência européia que extinguiu 

as moedas nacionais. 

(E) promoção de atividade industrial do tipo substituitiva, fechando o mercado regional aos 

produtos de outros blocos. 

 

58. A região do Vale do Paraíba, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, caracteriza-se por ser 

uma área continuamente urbanizada. A explicação para tal fenômeno é que nessa região ocorre o 

fenômeno geográfico conhecido por: 

 

(A) metropolização. 

(B) conurbação. 

(C) rede urbana. 

(D) terciarização espacial. 

(E) urbanização. 

 

59. O ouro aparece, na natureza, sob as formas de veios e pepitas. Os veios ocorrem em estruturas 

rochosas cristalinas e são recuperados através da mineração, ou resultante da erosão atuante sobre 

os meios auríferos que são transportados e depositados pelas águas correntes. 

 

O texto acima auxilia na compreensão de que, no Brasil, os depósitos aluviais auríferos aparecem 

principalmente:  

 

(A) no sudeste do Pará e nos vales dos rios Madeira e Tapajós. 

(B) ao longo do rio São Francisco na depressão sertaneja. 

(C) na bacia do Paraná, no rio Paraguai na região do Mato Grosso do Sul. 

(D) no Quadrilátero Mineiro, no vale do rio Paraopeba. 

(E) no Pará, entre os rios Xingú e Araguaia. 
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60. No Brasil os climas subúmidos correspondem às regiões sob a influência alternada das massas de 

ar: 
 

(A) mEa – massa de ar Equatorial atlântica e, mTa – massa de ar Tropical atlântica. 

(B) mTa – massa de ar Tropical atlântica e, mTc – massa de ar Tropical continental. 

(C) mEa – massa de ar Equatorial atlântica e, mEc – massa de ar Equatorial  continental. 

(D) mEa – massa de ar Equatorial atlântica e, mTc – massa de ar Tropical continental. 

(E) mEc – massa de ar Equatorial continental e, mTa – massa de ar Tropical atlântica. 
 

61. Sobre o planejamento estatal para a região Norte do Brasil, é correto afirmar que: 
 

(A) a área da Amazônia Brasileira, criada pela SPVEA - Superintendência do Plano de 

valorização Econômica da Amazônia, era delimitada por critérios naturais. 

(B) as políticas territoriais para a Amazônia, nas décadas de 70 e 80, consideravam a região como 

um espaço de fronteira, apenas na condição de fronteira política. 

(C) a condição de fronteira demográfica para a região da Amazônia foi instituída nos anos 50 com 

a SPVEA. 

(D) a Amazônia legal foi definida a partir da criação da SUDAM, como uma região de 

planejamento. 

(E) a condição de fronteira do capital para a Amazônia só é considerada a partir da extinção da 

SUDAM. 
 

62. Sobre a balança comercial brasileira e as mercadorias que entram e saem pelos portos brasileiros, é 

correto afirmar que: 
 

(A) em matéria de transporte de carga de granéis sólidos no Brasil, o porto mais especializado é o 

de Tubarão em Vitória, no Espírito Santo. 

(B) os investimentos nos sistemas de transportes, portos e aeroportos, contribuem para melhorar a 

competitividade das mercadorias fabricadas no Brasil, porém aumentam muito o custo final 

dos produtos. 

(C) o porto de Belém é considerado uma das principais portas de entrada para a Amazônia porque 

possui a melhor infra-estrutura para o acostamento de embarcações de grande porte. 

(D) o maior exportador de café e, mais recentemente, de soja e óleos vegetais é o porto de Itaqui 

no Paraná. 

(E) os produtos industrializados tiveram um crescente destaque na pauta de exportações, pois 

graças à crescente industrialização passou-se a exportar maquinário de alta tecnologia para 

outros mercados. 
 

63. Sobre a circulação da produção e o sistema de transporte no Brasil, é correto afirmar que: 
 

(A) o Brasil é o país das rodovias, sua utilização como a principal via de transporte foi resultante 

da implantação da indústria substituitiva no Brasil, no início do século XX. 

(B) o problema de saturação das rodovias brasileiras associa-se a outras dificuldades, tais como a 

falta de modernização das estruturas dos portos para atender ao fluxo de caminhões que 

trazem ou levam cargas até eles. 

(C) implantadas para escoar a produção agrícola até os portos exportadores, as ferrovias estavam 

preparadas para atender às demandas urbano-industriais. 

(D) o país cresceu vendo as suas vias de circulação acompanharem o seu ritmo de crescimento, a 

fim de abastecer o crescente mercado consumidor urbano e manter os fluxos das redes de 

produção em funcionamento. 

(E) o transporte aéreo apresenta uma destacada participação no transporte de mercadorias em 

razão dos incentivos que recebe do Estado e por ser pouco competitivo. 
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64. Observando o climatograma abaixo que mostra as características das temperaturas e precipitações 

médias mensais de um tipo climático brasileiro, pode-se afirmar que a alternativa que apresenta o 

tipo climático e sua área de ocorrência é: 

 

 

(A) semi-árido, Vale do Jequitinhonha. 

(B) árido, Vale do São Francisco.  

(C) tropical, Chapada dos Veadeiros. 

(D) tropical de altitude, Serra do Mar. 

(E) tropical litorâneo, Planalto da Borborema. 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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GABARITO DA PROVA DE conhecimentos gerais - 2003 
 

01- A B C D E   33- A B C D E 
02- A B C D E   34- A B C D E 
03- A B C D E   35- A B C D E 
04- A B C D E   36- A B C D E 
05- A N U L A D O   37- A B C D E 
06- A B C D E   38- A  B C D E 
07- A B C D E   39- A B C D E 
08- A B C D E   40- A B C D E 
09- A B C D E   41- A B C D E 
10- A B C D E   42- A B C D E 
11- A B C D E   43- A B C D E 
12- A B C D E   44- A B C D E 
13- A B C D E   45- A B C D E 
14- A N U L A D O   46- A B C D E 
15- A B C D E   47- A B C D E 
16- A B C D E   48- A B C D E 
17- A N U L A D O   49- A B C D E 
18- A B C D E   50- A B C D E 
19- A N U L A D O   51- A B C D E 
20- A B C D E   52- A B C D E 
21- A B C D E   53- A B C D E 
22- A B C D E   54- A B C D E 
23-
24- 

A B C D E   55- A B C D E 
24- A B C D E   56- A B C D E 
25- A B C D E   57- A B C D E 
26- A B C D E   58- A B C D E 
27- A B C D E   59- A B C D E 
28- A B C D E   60- A B C D E 
29- A B C D E   61- A B C D E 
30- A B C D E   62- A B C D E 
31- A B C D E   63- A B C D E 
32- A B C D E   64- A B C D E 

 

 

 


