
 
CONCURSO DE BOLSAS 

Alunos que ingressarão no 8ºE.F.  

Data: 27 de Outubro de 2018 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia abaixo um trecho a canção “História de uma 

gata”, da peça “Os Saltimbancos” e responda às 

questões de 1 a 4: 
 

De manhã eu voltei pra casa 

Fui barrada na portaria 

Sem filé e sem almofada 

Por causa da cantoria 

Mas agora o meu dia-a-dia 

É no meio da gataria 

Pela rua virando lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O sujeito da oração “Fui barrada na portaria” é: 

a) simples.  b) composto. 

c) oculto.  d) indeterminado. 

e) inexistente. 
 

2. Os predicados “já nascemos pobres” e “já nascemos 

livres” são: 

a) Verbo-nominais, pois seus verbos são de ação e os 

termos “pobres” e “livres” são predicativos do sujeito. 

Nominais, pois seus verbos são de ligação e os termos 

b) “pobres” e “livres” são predicativos do sujeito. 

c) Verbais, pois seus verbos são de ação e os termos 

“pobres” e “livres” são objetos diretos. 

d) Verbo-nominais, pois seus verbos são de ligação e 

os termos “pobres” e “livres” são predicativos do 

objeto. 

e) Verbo-nominais, pois seus verbos são de ação e os 

termos “pobres” e “livres” são predicativos do objeto. 
 

3. No trecho “De manhã eu voltei pra casa/ Fui 

barrada na portaria”, os elementos destacados são: 

a) Objetos diretos  b) Objetos indiretos 

c) Adjuntos adnominais  d) Adjuntos adverbiais 

e) Complementos nominais 

 

4. Encontra-se uma oração na voz passiva em: 

 

a) “De manhã eu voltei pra casa” 

b) “Fui barrada na portaria” 

c) “Eu sou mais eu, mais gata” 

d) “Nós, gatos, já nascemos pobres” 

e) “não reconhecerás” 

 

5. Assinale a alternativa em que ambos os vocábulos 

não são de fato acentuados: 

a) apoio, ceu   b) rubrica, gratuito 

c) ausencia, melancia  d) hifen, item 

e) raiz, raizes  

 

 
 

6. Na charge acima: 

I. Destacam-se os recursos não verbais, como a 

expressão comovida da mãe ursa, que se equilibra 

sobre um pequeno bloco de gelo, e a alegria do seu 

filho por presenteá-la com um bloco maior. 

II. A fala do ursinho é o único recurso responsável 

pelo tom apelativo da crítica pretendida pelo autor da 

charge. 

III. A linguagem verbal contribui para a produção do 

sentido da charge, especialmente pelo tom apelativo 

produzido pelo termo “mamãe”. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

a) I    b) II   c) III 

d) I e III  e) II e III 

 

7. A charge acima veicula uma crítica sobre: 

a) A caça predatória de animais e sua consequente 

fuga para locais inapropriados à sua sobrevivência.  

b) O aquecimento global, potencializado pela ação 

humana, e o consequente degelo das calotas polares. 

c) A separação das mães ursas e dos seus filhotes 

pelos seres humanos. 

d) O abandono paterno e as dificuldades enfrentadas 

pelas mães na criação de seus filhos.  

e) A ocupação do espaço dos ursos polares pelos seres 

humanos. 

Eu sou mais eu, mais gata 

Numa louca serenata 

Que de noite sai cantando assim 

Nós, gatos, já nascemos pobres 

Porém, já nascemos livres 

Senhor, senhora ou senhorio 

Felino, não reconhecerás 
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8. 

 

 
 

Qual é a estratégia utilizada pelo personagem no 

terceiro quadrinho para fazer com que Branca de Neve 

aceite a maçã envenenada? 

a) A exposição dos benefícios do consumo de maçã. 

b) A utilização da roupa de vendedor, figura 

conhecida por convencer a todos sobre o que comprar. 

c) A comparação entre a utilização da fruta e do 

aparelho eletrônico. 

d) A descrição negativa de outros produtos. 

e) A apelação aos desejos de consumidora de Branca 

de Neve. 
 

 

Observe os dados abaixo e responda às questões 9 e 

10: 

 
 
De acordo com os dados acima, qual das afirmações 

abaixo não se sustenta? 

a) Quando explicamos uma matéria para um amigo, 

aprendemos mais do que se apenas lêssemos algo 

sobre essa matéria. 

b) Quando observamos, aprendemos mais do que 

quando apenas escutamos. 

c) Quando ouvimos e observamos ao mesmo tempo, 

nossa chance de aprendizado aumenta em até 30% do 

que se apenas ouvíssemos.  

d) O debate em sala de aula pode permitir a 

aprendizagem de até 70% do conteúdo abordado. 

e) Quando lemos sobre um assunto, aprendemos mais 

do que se ouvíssemos sobre ele.  

 
10. Ainda sobre os dados acima, considere as 

afirmações abaixo: 

I. A interação com outras pessoas sobre os conteúdos 

estudados mostra-se uma poderosa ferramenta para a 

aprendizagem. 

II. Todas as formas de estudo coletivas são mais 

eficazes do que todas as que podem ser realizadas 

individualmente. 

III. A visão pode ser um sentido que possibilita melhor 

aprendizagem do que a audição. 

Está correto o que é enunciado em: 

a) I   b) III            c) I e II 

d) I e III  e) I, II e III 

 

 

 
11. Na tira acima, a fala de Miguelito representa: 

a) O cansaço após a realização das tarefas cotidianas. 

b) A falta de ação diante dos desafios do cotidiano. 

c) A serenidade frente aos problemas do cotidiano. 

d) A perda da esperança após o aborrecimento com os 

problemas da vida. 

e) A recusa em se entristecer diante dos problemas da 

vida.  

 

12. No último quadrinho, a fala de Mafalda revela a 

visão de que:  

a) Os problemas do mundo não são resolvidos, porque 

as pessoas não tomam uma atitude para resolvê-los. 

b) O mundo está triste, porque as pessoas perderam 

todas as suas esperanças. 
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c) Os problemas do mundo são tão graves que as 

pessoas não conseguem reagir diante deles.  

d) O mundo está muito tranquilo, pois todas as pessoas 

são calmas como Manolito.  

e) O mundo tem problemas, porque as pessoas tentam, 

mas não conseguem resolvê-los. 

 
13. Considere o texto apresentado abaixo, um 

fragmento que circula na internet. 
 

As diferentes maneiras de contar a mesma história 
 

Se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse 

verdadeira, como ela seria veiculada pela imprensa 

brasileira? 
 

*Jornal Nacional* 

(William Bonner): 'Boa noite. Uma menina chegou a 

ser devorada por um lobo na noite de ontem.' 

(Fátima Bernardes): 'mas a atuação de um caçador 

evitou a tragédia.' 
 

*Discovery Channel* 

"Vamos determinar se é possível uma pessoa ser 

engolida viva e sobreviver." 
 

*Revista Isto É* 

"Gravações revelam que lobo foi assessor de político 

influente." 
 

*Revista Superinteressante* 

"Lobo Mau: mito ou verdade?" 

*Revista Tititi* 

"Lenhador e Chapeuzinho flagrados em clima 

romântico em jantar no Rio." 
 

*O Povo* 

"Sangue e tragédia na casa da vovó." 
 

*O Dia* 

"Lenhador desempregado tem dia de herói." 
 

(William Bonner): ' [...] Uma menina chegou a ser 

devorada por um lobo na noite de ontem.' 

(Fátima Bernardes): 'mas a atuação de um caçador 

evitou a tragédia.' 
 

Considerando I como o William Bonner e II como 

Fátima Bernardes, e transformando o discurso direto 

em indireto, tem-se a seguinte formulação correta: 
 

a) I noticiou que uma menina tinha sido devorada por 

um lobo na noite antecedente, mas II retificou que a 

atuação de um caçador evitava a tragédia. 

b) I informou que uma menina havia chegado a ser 

devorada por um lobo na noite anterior, mas II 

acrescentou que a atuação de um caçador havia evitado 

a tragédia. 

c) I declarou que uma menina poderia ter sido 

devorada por um lobo na noite precedente, mas, 

informou II, a atuação de um caçador evitou a tragédia. 

d) I deu a notícia de que uma menina chegava a ser 

devorada por um lobo quando a atuação de um caçador 

evitou a tragédia, pelo que informou II. 

e) I tornou público que uma menina chegou a ser 

devorada por um lobo na noite de ontem, porém a 

informação de II é: a atuação de um caçador evitou a 

tragédia. 

 

14. Leia a crônica abaixo escrita por Moacyr Scliar e 

publicada na Folha de São Paulo em 07 de junho de 

2010: 
 

Aquele estranho hábito, dormir 
 

""DORMIR, TALVEZ sonhar". Shakespeare, Hamlet. 

São Paulo, em uma noite do ano de 2080. 

Um garoto aproxima-se de seu bisavô, que já passou 

dos cem anos. 

Tem uma pergunta para fazer, uma pergunta curiosa e, 

ao mesmo tempo, inquieta. 

- É verdade -pergunta- que quando você era criança as 

pessoas dormiam? 

O bisavô suspira. 

- Sim -responde- é verdade. 

Quando eu era menino, as pessoas dormiam; dormiam 

poucas horas, mas dormiam. A resposta não satisfaz o 

garoto, que continua intrigado. Pedindo desculpas pela 

insistência, volta à carga: 

- Mas o que era isso, essa coisa de dormir? 

O ancião suspira de novo. Obviamente não sabe, não 

consegue, explicar algo do qual pouco se lembra, mas 

bisavôs têm a obrigação de educar os bisnetos, e ele ao 

menos tentará. 

- Dormir era o seguinte: quando chegava a noite, a 

gente tirava a roupa, vestia uma coisa chamada pijama, 

e íamos para a cama. Olhávamos um pouco de 

televisão, que era a forma de mostrar imagens naquela 

época, depois desligávamos o aparelho, fechávamos os 

olhos e adormecíamos. 

O garoto está assombrado: 

- Mas o que vocês faziam quando estavam dormindo? 

O ancião sorri: 

- O que fazíamos? Nada. Quer dizer: fazíamos alguma 

coisa, sim. 

A gente sonhava. 

Agora o garoto não entende mais nada. Sonhar? O que 

o bisavô queria dizer com isso? O que era sonhar? O 

velho tenta explicar: a gente via coisas, pessoas que 

não existiam. 

- E era bom? 

- Era. Quase sempre era. Às vezes os sonhos se 

transformavam em pesadelos, mas, em geral, a gente 

gostava de sonhar. 

O garoto fica um instante em silêncio. E aí faz a 

inevitável pergunta, a pergunta que, para ele, é muito 

mais importante do que imagina: 

- E se você pudesse sonhar hoje, com o que sonharia? 

Eu sonharia com a época em que se podia dormir e 

sonhar é a resposta que de imediato ocorre ao bisavô. 

Mas, claro, não é o que ele diz: a última coisa que quer 

é parecer saudosista. 

- Eu sonharia com um bisneto que não me fizesse 

tantas perguntas. 

O garoto ri, despede-se e sai. A noite é uma criança e 

ele ainda tem muito o que fazer. 
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A partir do texto lido e do que se sabe sobre o gênero, 

é possível afirmar que a crônica: 
 

I. é um texto narrativo de caráter reflexivo e 

interpretativo que parte de um assunto do quotidiano; 

II. é um texto em que os personagens podem ser 

criações de um mundo fantástico; 

III. é um texto subjetivo, pois apresente as perspectivas 

do autor; 

IV. tem uma linguagem extremamente formal, já que é 

um texto escrito para circular em jornais; 

V. utiliza de humor e ironia para fazer críticas.  
 

As alternativas CORRETAS são: 

a) I e V    b) III, IV, V 

c) I e III   d) II, III e IV 

e) I, III e V 

15. Leia o texto de Clarice Lispector abaixo e a seguir 

responda à questão: 
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse 

a claridade das duas horas, ela era ruiva.  

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 

cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de 

sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma 

pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E 

como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o 

soluço a interrompia de momento a momento, 

abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. 

Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-

nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua 

deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de 

morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que 

importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 

erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto 

ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 

duas horas. O que a salvava era uma bolsa velha de 

senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor 

conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 

neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 

comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 

acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 

um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a 

sua fatalidade. Era um basset ruivo.  

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 

arrastando seu comprimento. Desprevenido, 

acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 

avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 

vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 

tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 

viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 

suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 

fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 

soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 

Também ela passou por cima do soluço e continuou a 

fitá-lo. 

Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. 

Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não 

havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se 

pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, 

surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de 

tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. 

E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos 

cães maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma 

menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se 

fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. 

Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, 

cedendo talvez à gravidade com que se pediam.  

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 

inocência que só se abriria quando ela fosse uma 

mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. 

O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 

sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 

nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 

compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos 

que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os 

joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só 

vez olhou para trás. 
Conto extraído de LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

O teto lido é um conto. São características deste gênero 

textual: 

I. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos 

históricos em ordem cronológica. 

II. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura 

diária ou semanal, pois trata de acontecimentos 

cotidianos. 

III. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta 

narrador, personagens, ponto de vista e enredo. 

IV. Gênero que se define por sua pequena extensão, é 

mais curto que a novela ou o romance, apresentando 

uma estrutura fechada. 

V. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um 

remetente e um destinatário, geralmente é escrito em 

primeira pessoa. 
 

a) II e IV   b) I e II 

c) III e IV   d) I e III 

e) I e V 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Observe a reta numérica seguinte, em que estão 

localizados os números inteiros a e b. 

 
Supondo que a divisão do número a pelo número b 

seja exata, o resultado dessa divisão é sempre um 

número: 

a) positivo   b) antes de a                      

c) entre a e b   d) múltiplo de 4                        

e) entre b e 0 

http://www.tirodeletra.com.br/conto_canino/Tentacao-ClariceLispector.htm
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17. O número inteiro cujo dobro somado ao seu triplo 

resulta em – 60 é: 

a) 15   b) –15   c) 10                                           

d) – 12   e) 12 

 

18. Quantas potências de base 0,8 e expoente natural 

são maiores que 0,5? 

a) 3    b) 4    c) 5                                      

d) 6   e) 7 

 

19. O piso de uma cozinha quadrada será recoberto por 

lajotas quadradas de 40 centímetros de lado. A área da 

cozinha é de 12,96m2. Quantas lajotas serão 

necessárias? 

a) 64   b) 77    c) 81                                     

d) 93   e) 105 

 

20. Para alimentar 50 coelhos durante 15 dias são 

necessários 90 kg de ração. Quantos coelhos são 

possíveis alimentar em 20 dias com 117 kg de ração? 

a) 44 coelhos.   b) 45 coelhos.                        

c) 46 coelhos.   d) 47 coelhos.                         

e) 48 coelhos. 

 

21. Descontos sucessivos de 20% e 30% são 

equivalentes a um único desconto de: 

a) 50%   b) 48%             c) 46%                                     

d) 45%    e) 44% 

 

22. As colunas azuis (sempre as primeiras a aparecer 

no gráfico da esquerda para a direita) referem-se a 

dados de 1998 e as vermelhas, a estimativas para o ano 

de 2050. Considere a população mundial de 1998 

calculada em 6 bilhões de pessoas e a estimativa para 

2050 de 9 bilhões. As pessoas de 80 anos ou mais em 

1998 que porcentagem da população mundial 

representavam aproximadamente? 

 

 
 

a) 0,5%   b) 1,1%             c) 2,2%                                    

d) 3,1%   e) 3,5% 

 

23. O gráfico mostra a diminuição do número de 

crianças nas famílias brasileiras. 

 

 
 

Qual o período em que houve maior redução do 

número de nascimentos? 

a) 1940 a 1950   b) 1950 a 1960 

c) 1960 a 1970   d) 1970 a 1980 

e) 1980 a 1991 

 

24. Os brasileiros consomem em média cerca de 10 

gramas, o dobro do recomendado pela OMS – 

Organização Mundial de Saúde, sem contar o sal dos 

alimentos ingeridos fora de casa. Lembre-se  que 1 g 

de sal é a quantidade existente em cada um daqueles 

pacotinhos de salgadinhos servidos nos bares e 

restaurantes.  

 O valor de x que corresponde à solução da equação a 

seguir representa a quantidade de pacotinhos de 

salgadinhos consumidos por uma pessoa em um dia 

num certo bar.  

2(x – 4) =  

É correto afirmar que a quantidade de sal, em gramas, 

consumido por essa pessoa ao comer esses salgadinhos 

foi de: 

a) 8   b) 6               c) 5 

d) 7    e) 9  

 

25. O valor a ser pago pelo uso de um pacote de canais 

HD de TV a cabo é composto de uma parte fixa de R$ 

100,00 e uma parte variável de R$ 15,00 por canal 

solicitado. Qual o valor mensal total a ser pago para o 

uso de 18 canais desse pacote? 

a) R$ 270,00   b) R$ 370,00 

c) R$ 470,00   d) R$ 570,00 

e) R$ 670,00  

 

26. Durante um evento artístico de uma escola, os 

alunos do 7º ano fizeram um lindo mural com o 

formato e as dimensões representados a seguir, que 

deveria ser totalmente coberto por pequenos ladrilhos 

quadrados coloridos de área a 4 cm2 cada.  

Considerando-se os eixos de simetria da figura, 

quantos ladrilhos foram necessários para que o mural 

fosse totalmente preenchido?  
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a) 21600   b) 23790 

c) 25900   d) 27900 

e) 30000 

 

27. Gabriel desenha um quadrado com lado de 10 cm. 

Ele liga os pontos médios dos lados do quadrado para 

obter um quadrado menor. Qual é a área do quadrado 

menor?  

 
 

a) 10 cm2   b) 20 cm2  

c) 25 cm2   d) 40 cm2  

e) 50 cm2  

 

28. Analise os ângulos formados pelas retas 

concorrentes a seguir. 

 
 

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para cada 

afirmação. 

(  ) Os ângulos CÔD e AÔB são suplementares. 

(  ) Os ângulos CÔD e CÔA são suplementares. 

(  ) Os ângulos AÔB e BÔD são congruentes. 

(  ) Os ângulos CÔD e AÔB são congruentes. 

(  ) Os ângulos BÔD e AÔC são congruentes. 

(  ) Os ângulos AÔC e CÔD são suplementares. 
 

a) V, V, V, F, V, V  b) F, V, F, V, V, V 

c) F, F, F, V, V, V  d) F, V, F, V, F, V  

e) V, V, V, F, F, F  

 

29. Os ângulos da figura abaixo são adjacentes e 

complementares. O suplemento do ângulo x mede 

  

 
a) 18º   b) 27º                           c) 72º 

d) 108º    e) 128º  

 

30. Veja esses dois polígonos regulares: um quadrado 

m hexágono. 

 
A medida x do ângulo indicado é:  

a) 90º   b) 120º             c) 135º 

d) 150º   e) 220º 

 

 

 

HISTÓRIA 
 

31. "Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado que 

temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível 

ser ambas as coisas, mas, como é muito difícil 

conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido 

do que amado, se só se puder ser uma delas(...)." 
(MAQUIAVEL, N., "O Príncipe". 2a ed., Trad., Mira-Sintra - Mem 

Martins, Ed. Europa-América, 1976, p.89.) 
 

A respeito do pensamento político de Maquiavel, é 

correto afirmar: 

a) Mantinha uma nítida vinculação entre a política e os 

princípios morais do cristianismo. 

b) Apresentava uma clara defesa da representação 

popular e dos ideais democráticos. 

c) Servia de base para a ofensiva da Igreja em 

confronto com os poderes civis na Itália. 

d) Sustentava que o objetivo de um governante era a 

conquista e a manutenção do poder. 

e) Censurava qualquer tipo de ação violenta por parte 

dos governantes contra seus súditos. 

 

32. Na Idade Média a dieta alimentar dos europeus era 

pobre, pouco diversificada e não incluía batata, tomate, 

milho e chocolate. Estes alimentos passaram a ser 

consumidos na Europa apenas na época moderna 

porque: 

a) na época medieval o consumo destes alimentos era 

interditado pela Igreja por não serem citados na Bíblia. 

b) o elevado custo de produção desses produtos os 

destinava apenas para a decoração das festas da corte. 

c) considerados especiarias de alto preço, faziam parte 

do tesouro dos senhores. 
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d) nesta época começou a haver contatos e trocas com 

a América, onde novos produtos passaram a compor a 

dieta dos europeus. 

e) sua produção diminuiria a área de cultivo de trigo e 

videiras, produtos mais apreciados pelos mercados 

consumidores da época. 

 

33. "Votos da Companhia de Jesus. 
 

“Que os membros consagrarão suas vidas ao 

constante serviço de Cristo e do Papa, lutarão sob a 

bandeira da cruz e servirão ao Senhor e ao Pontífice 

romano como vigário de Deus na Terra, de tal forma 

que executarão imediatamente e sem vacilação ou 

escusa tudo que o Pontífice reinante ou seus 

sucessores puderem ordenar-lhes para proveito das 

almas ou para a propagação da fé, e assim agirão em 

toda a província aonde forem enviados, entre os turcos 

ou quaisquer outros infiéis, na Índia distante, assim 

como na região dos hereges cismáticos ou indivíduo 

de qualquer tipo." 
 

O texto acima está diretamente vinculado à(s): 

a) Querela das Investiduras, disputa entre a Igreja e os 

Imperadores Alemães (XI); 

b) radicalização da Igreja frente à ameaça do Cisma do 

Oriente e à criação da Ordem Jesuítica. 

c) decisões do Papa Inocêncio III (XIII) em constituir 

os Tribunais de Inquisição; 

d) Cruzadas e a imposição da fé cristã aos infiéis (XI - 

XIII); 

e) decisões do Concílio de Trento após as Reformas 

Protestantes (XVI). 

 

34. Não, é nossa terra, a terra do índio. Isso que a 

gente quer mostrar pro Brasil: gostamos muito do 

Brasil, amamos o Brasil, valorizamos as coisas do 

Brasil porque o adubo do Brasil são os corpos dos 

nossos antepassados e todo o patrimônio ecológico 

que existe por aqui foi protegido pelos povos 

indígenas. Quando Cabral chegou, a gente o recebeu 

com sinceridade, com a verdade, e o pessoal achou 

que a gente era inocente demais e aí fomos traídos: 

aquilo que era nosso, que a gente queria repartir, 

passou a ser objeto de ambição. Do ponto de vista do 

colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar 

nossa cultura, anulando a gente como civilização.  
(Revista "Caros Amigos". ano 4. no. 37. Abril /2000. p. 36). 

 

A respeito do início da colonização, período abordado 

pelo texto, pode-se afirmar que a primeira forma de 

exploração econômica exercida pelos colonizadores, e 

a dominação cultural e religiosa difundida pelo 

território brasileiro são, respectivamente, 

a) a plantation no Nordeste e as bandeiras realizadas 

pelos paulistas. 

b) a extração das "drogas do sertão" e a implantação 

das missões. 

c) o escambo de pau-brasil e a catequização 

empreendida pela Companhia de Jesus. 

d) a mineração no Sudeste e a imposição da "língua 

geral" em toda a Colônia. 

e) o cultivo da cana-de-açúcar e a "domesticação" dos 

índios por meio da agricultura. 

 

35. O Sistema de Plantation, que caracterizou boa 

parte da América Colonial e o Brasil, se caracterizam 

por: 

Durante a época Moderna, o sistema de 

PLANTATION: 

a) Propagou-se pela Europa Ocidental e caracterizou-

se pela pequena exploração agrícola, pelo trabalho 

assalariado e pela produção em pequena escala de 

gêneros alimentícios. 

b) Disseminou-se pelo continente africano e 

caracterizava-se pela prática do escambo entre os 

conquistadores europeus e as tribos nativas. 

c) Instalou-se no continente americano e tinha como 

características o latifúndio, a escravidão e a produção 

em larga escala de matérias-primas e gêneros tropicais. 

d) Foi uma particularidade da América de colonização 

ibérica e caracterizava-se pela grande propriedade 

agrícola, escravidão e produção de manufaturados. 

e) Foi uma especificidade da América anglo-saxã e 

tinha como características a pequena propriedade, o 

trabalho familiar e o desenvolvimento do mercado 

interno colonial. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

36. Sobre as características da hidrografia brasileira, 

são feitas as seguintes afirmações: 

I. Considerando-se os rios de maior porte, só é 

encontrado regime temporário no sertão nordestino, 

onde o clima é semiárido, no restante do país, os 

grandes rios são perenes. 

II. Predominam os rios de planalto em áreas de elevado 

índice pluviométrico. A existência de muitos desníveis 

no relevo e o grande volume de água possibilitam a 

produção de hidroeletricidade. 

III. Na região Amazônica, os rios são muito utilizados 

como vias de transporte, e o potencial hidrelétrico é 

amplamente aproveitado. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I apenas.   b) I e II apenas. 

c) I e III apenas.  d) II e III apenas. 

e) I, II e III 

 

37. Um relatório da ONU examinou o consumo sob a 

ótica das necessidades humanas e concluiu: “O mundo 

tem recursos suficientes para acelerar o 

desenvolvimento humano para todos e erradicar as 

piores formas de pobreza. O investimento anual 

adicional para atingir acesso universal a serviços 

sociais básicos seria de US$ 40 bilhões, 0,1% da renda 

mundial”. Segundo o relatório, o investimento anual 

suplementar para assegurar educação básica a todos 

seria de US$ 6 bilhões, que não se conseguem, 

enquanto se gastam US$ 8 bilhões em cosméticos nos 

Estados Unidos; (...) saúde e nutrição básicas para 

todos exigiria US$ 13 bilhões suplementares por ano, e 

gastam-se US$ 17 bilhões em ração para animais de 
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estimação na Europa e nos Estados Unidos. Gastam-se 

por ano em todo o mundo US$ 400 bilhões em 

narcóticos. Fonte: Ladislau Dowbor. Consumo inteligente, 

março de 2007. Disponível em: 

(http://planetasustentavel.abril.com.br/especiais/consumo/). 

Com base em dados sobre padrões de consumo atuais, 

o autor do texto defende que: 

a) A realidade da Europa Ocidental e dos Estados 

Unidos mostra que são dispensáveis novos 

investimentos sociais nesses países. 

b) É preciso elevar os investimentos sociais como 

forma de combater a pobreza e as desigualdades no 

mundo. 

c) A falta de investimentos em programas sociais 

decorre da carência mundial de recursos financeiros. 

d) Países ricos investem em bens ditos supérfluos 

porque as necessidades básicas do planeta já foram 

atendidas. 

e) A fome e a pobreza já foram erradicadas no mundo 

todo, inclusive no Brasil. 

 
38. A Mata dos Cocais, o Agreste nordestino e o 

Complexo do Pantanal Mato-grossense, embora se 

localizem em pontos não complementares do território 

brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento 

morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo 

domínio: 

a) das Pradarias.   

b) dos Mares de Morros. 

c) das Faixas de Transição. 

d) dos Cerrados. 

e) Amazônico. 

 

39. Um dos principais traços da dinâmica demográfica 

mundial é a migração internacional, que recria 

conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de 

migração é explicado 

a) pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e 

de valores orientais no Ocidente, diminuindo as 

fronteiras simbólicas. 

b) pela facilidade do fluxo de trabalhadores 

condicionados pelos novos meios de comunicação e 

transportes. 

c) pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como 

forma de incorporação às novas demandas da indústria. 

d) pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos 

países signatários de acordos de livre comércio e 

cooperação. 

e) pelo aumento global do desemprego, que gera 

miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento 

humano. 

  
40. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger 

elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as 

regiões geoeconômicas. A principal particularidade 

dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos 

limites territoriais das unidades federativas do país, 

pois: 

a) a preocupação do elaborador eram os limites 

naturais do país. 

b) as divisas dos estados não coincidem com as 

dinâmicas econômicas. 

c) foi realizada a partir de dados historiográficos da 

ocupação populacional. 

d) as divisões regionais não eram muito bem definidas 

na época de sua elaboração. 

e) os limites dos estados impediam uma análise 

integral do território. 

 

 

CIÊNCIAS 
 

41. Observe a tirinha abaixo e responda: 
 

 
 

Assinale a alternativa que cita corretamente como 

Lamarck explicaria o tamanho do pescoço das girafas 

evidenciado na imagem acima:  

a) O tamanho do pescoço das girafas é fruto do 

processo de seleção natural. 

b) O tamanho do pescoço das girafas pode ser 

explicado pela lei do uso e do desuso. 

c) O tamanho do pescoço das girafas é determinado 

pelo conjunto de genes presente no material genético 

deste animal. 

d) O tamanho do pescoço das girafas é proveniente do 

criacionismo. 

e) O tamanho do pescoço das girafas não apresenta 

nenhuma relação com o processo evolutivo, sendo as 

características dos animais, imutáveis. 

 

42. Observe a imagem abaixo. 
 

 
 

As mariposas representadas na imagem pertencem a 

mesma espécie. Antes da revolução industrial a 

frequência de mariposas brancas prevalecia sobre as 

pretas. Após a revolução industrial observa-se uma 

diminuição da população de mariposas brancas e 

aumento das pretas, uma vez que a foligem liberada 

pelas industrias favoreceram a camuflagem das 

mariposas pretas, sendo essas selecionadas 

positivamente apresentando assim suas chances de 

sobrevivência e reprodução.  

O caso descrito acima, é um exemplo de: 
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a) Seleção Natural.            b) Lei do Uso e Desuso. 

c) Neodarwinismo.            d) Criacionismo. 

e) Lamarckismo. 

 

43. Assinale a alternativa que apresenta uma doença 

causada por vírus:  

a) Esquistossomose.  b) Amebíase. 

c) Febre Amarela.  d) Tétano. 

e) Leptospirose.  

 

44. Uma das maneiras de classificar os seres vivos, é 

através da divisão de Reinos: Monera, Protista, Fungi, 

Animal e Vegetal. 

Assinale a alternativa que traz uma informação correta 

sobre os reinos: 

a) No reino monera, encontramos apenas organismos 

heterótrofos.  

b) Os representantes do reino vegetal, assim como os 

representantes do reino fungi, realizam fotossíntese. 

c) O reino protista é representado por protozoários e 

algas, sendo esses, respectivamente, heterótrofos e 

autótrofos. 

d) As bactérias representantes do reino monera são 

pluricelulares.  

e) No reino animal, encontramos apenas animais 

mamíferos.  

 

45. As bactérias são seres unicelulares e procariontes. 

Sendo assim elas possuem, respectivamente: 

a) várias células e vários núcleos. 

b) uma única célula e um único núcleo. 

c) uma única células e capacidade de realizar 

fotossíntese. 

d) uma única célula e não possuem núcleo. 

e) material genético distribuído no núcleo e várias 

células. 

 

46. Observe a imagem abaixo. 
 

 
O inseto hematófago acima é responsável pela 

transmissão de protozoários causadores da  

a) teníase.   b) febre maculosa. 

c) febre amarela.  d) esquistossomose. 

e) doença de chagas. 

 

47. Ao ser avistado, um fungo constantemente é 

confundido com uma planta. Apesar da semelhança 

física, os fungos se diferenciam das plantas uma vez 

que: 

a) são eucariontes. 

b) são heterótrofos. 

c) possuem parede celular. 

d) possuem material genético distribuído no núcleo. 

e) apresentam como reserva energética amido.  

 

48. Observe o cladograma abaixo, referente aos 

principais grupos de plantas e seu grupo irmão. 

 
Assinale a alternativa que relaciona corretamente a 

letra com o grupo vegetal. 

a) A: briófita.   b) B: alga verde. 

c) C: Angiospermas  d) D: Gimnospermas 

e) E: Pteridófita. 

 

49. Observe a imagem. 
 

 
 

Assinale a alternativa que associa corretamente o filo 

ao qual o Bob-Esponja pertence, bem como uma 

característica do grupo. 

a) Filo Poríferos. Possuem coanócitos para captura de 

alimento. 

b) Filo Cnidários. Possuem cnidoblastos para defesa. 

c) Filo Anelídeos. Possuem o corpo cilíndrico e 

segmentado. 

d) Filo Artrópodes. Possuem corpo dividido em 

cabeça, tórax e abdômen. 

e) Filo Equinodermos. Possuem espinhos revestindo a 

epiderme.  

 

50. A imagem abaixo retrata o personagem conhecido 

como Jeca Tatu. 

 
 

O personagem é caracterizado como preguiçoso e 

apático pois sofre de amarelão. A doença em questão é 

causada por um animal pertencente ao grupo dos: 

a) Platelmintos.   b) Nematelmintos. 

c) Artrópodes.   d) Equinodermos. 

e) Cordados. 


