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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
“Cel. PM FELIPPE DE SOUSA MIRANDA” 

 

TESTE CLASSIFICATÓRIO 2016 - CADERNO DE PROVA PARA O 1º ANO 

Prova – 06/12/2015 – Horário das 8h30min às 11h30min. 
 

002 – Ensino Médio  
 

INSTRUÇÕES 
 

1.  Verifique se este caderno de prova apresenta 11 páginas, contendo 35 questões e um 
rascunho para a produção de texto. 

2.  Você receberá separadamente uma folha de versão definitiva de produção de texto e uma 
folha gabarito. 

3.  Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, na 
folha gabarito e na folha de produção de texto. 

4.  Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser informada 
imediatamente ao Aplicador/Professor. 

5.  Para cada questão, há somente uma resposta. 

6.  Tome cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito: preencha completamente o 
campo referente à resposta de cada questão ( é forma correta). 

7.  Caso a folha gabarito seja assinalada com mais de uma alternativa para uma mesma 
questão, esta será anulada. 

8.  Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento da folha de 
gabarito e da folha de produção de texto. As questões do caderno de prova podem ser 
respondidas a lápis. 

9.  Para a elaboração de frases e parágrafos (português), você poderá primeiro fazer no 
rascunho a lápis e depois passar a limpo na folha de produção de texto, a caneta e com 
letra legível. 

10.  Você receberá somente uma folha gabarito e uma folha de produção de texto; não borre, 
nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras destas folhas. 

11.  O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta 
com tinta preta. 

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de 
equipamento eletrônico. 

13.  A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha gabarito 

e da folha de produção de texto. 

14.  Ao término do teste: chame o Aplicador/Professor e entregue o caderno de prova, 
incluindo a versão definitiva e o cartão-resposta. 

15.  Caso tenha qualquer dúvida chame o Aplicador/Professor que está em sua sala. 

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua prova. 

17.  Assine seu nome no local indicado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02. 
 

O suor e a lágrima 
Carlos Heitor Cony 

Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o dia mais quente deste 
verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado, decidi engraxar os sapatos. Pelo menos, 
aqui no Rio, são raros esses engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. 

Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei 
desolado de um reino desolante. 

O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, cromo italiano, fabricante ilustre, 
os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. 

Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou 
aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. 

Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava 
para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. 

E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de 
espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados. 

Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta me 
desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos dos meus dias. 

Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim, por míseros 
tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. 

Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima. 
 
O texto acima foi publicado no jornal “Folha de São Paulo”, edição de 19/02/2001, e faz parte do livro “Figuras do Brasil – 80 
autores em 80 anos de Folha”, Publifolhas – São Paulo, 2001, pág. 319, organização de Arthur Nestrovski. 

 
01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:  
 

a) A rotina de engraxates é muito comum em qualquer lugar do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde há muitas 
marquises. 

b) Os sapatos ficaram tão brilhantes, apenas porque o cliente havia pago muito bem pelo serviço. 
c)  Essa é uma crônica que trata com ironia a vida de um engraxate e de um homem com um padrão de vida elevado. 
d) O suor do engraxate remete ao trabalho, ao esforço que faz constantemente para dar sustento à família. 

 
02 - Em: “Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como uma lágrima.” Os verbos “olhar” e “ter” 

são, respectivamente:  
 

a) Transitivo direto e transitivo indireto. 
b) Transitivo indireto e transitivo indireto. 
c)  Verbo intransitivo e transitivo direto. 
d) Transitivo direto e transitivo direto. 

 
03 - Analisando o processo de formação de palavras, assinale a alternativa correta que corresponde à classificação.  
 

a) Em ―entardecer‖ = temos uma derivação imprópria. 
b) Na palavra ―grito‖ = temos uma derivação regressiva. 
c)  Em ―boquiaberto‖ = temos composição por justaposição. 
d) Em ―girassol‖ = temos composição por aglutinação. 

 
O texto (letra de música) que segue serve como referência para as questões 4 e 5.  
 

O mundo é um moinho (Cartola) 
 

Ainda é cedo, amor 
Mal começastes a conhecer a vida 
Já anuncias a hora de partida 
Sem saber mesmo o rumo que irás tomar 

 

Preste atenção, querida 
Embora eu saiba que estás resolvida 
Em cada esquina cai um pouco tua vida 
Em pouco tempo não serás mais o que és 

 

Ouça-me bem, amor 
Preste atenção o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho 
Vai reduzir as ilusões a pó 

 

Preste atenção, querida 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares estás a beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés 

Disponível em http://www.vagalume.com.br/ Acesso em 02 de agosto de 2015, às 8h15min. 
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04 - Cartola foi um compositor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Só fez os estudos primários, mas foi um verdadeiro 
poeta nas letras das músicas que escrevia. Sobre a música “O mundo é um moinho”, é possível deduzir que a música 
foi escrita: 

 

a) a uma criança, a qual está sendo expulsa de casa por seus pais. 
b) à amada do eu lírico. Ela está retornando para casa; isso fica evidente pelo uso dos vocativos querida e amor. 
c) a alguma moça, cuja relação com o poeta não pode ser identificada. A moça vai sobreviver da prostituição, o que fica claro 

pelas expressões ―em cada esquina cai um pouco a sua vida‖ e ―De cada amor tu herdarás só o cinismo‖. 
d) a todas as meninas que, assim como a filha do eu lírico, são sonhadoras. O tema da música leva o ouvinte/leitor a um clima 

muito favorável, pois existem, na canção, muitas palavras de significado positivo. 
 
05 - Muitas pessoas regravaram a música “O mundo é um moinho”. Mas alguns intérpretes alteraram uma palavra quanto à 

concordância. Observe:  
 

Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho 
Vai reduzir as ilusões a pó 

Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos 
Vai reduzir as ilusões a pó 

 

A diferença existente, no que diz respeito às palavras mesquinho – mesquinhos, produz o seguinte efeito: 
 

a) não compromete a interpretação, pois não altera o sentido das demais expressões do texto. 
b) o uso do singular na palavra mesquinho é um erro, pois não fica claro qual é o substantivo referencial para a característica 

em questão. 
c) com o singular, pode-se concluir que a concordância se faz entre as palavras mesquinho e moinho, sendo a palavra moinho 

núcleo do sujeito do verso em questão. 
d) a palavra mesquinhos (no plural) remete a característica ao substantivo sonhos. 

 
06 - Assinale a alternativa em que o texto (1º parágrafo do texto Meu filho, você não merece nada, de Eliana Brum) está 

escrito de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa.  
 

 Disponível em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI247981-15230,00.html Acesso em 08 de agosto de 2015, às 23h30min 
 

a) Ao conviver com os bens mais jovens com aqueles que se tornaram adultos, há pouco e com aqueles que estão tateando 
para virar gente grande percebo que estamos diante da geração mais preparada – e, ao mesmo tempo, da mais 
despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada por que não sabe lidar com frustrações. 
Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada por que despreza o esforço. Preparada 
porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada por que desconhece a fragilidade da matéria da vida.  

b) Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando 
para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada – e, ao mesmo tempo, da mais 
despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. 
Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada 
porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida.  

c) Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos a pouco e com aqueles que estão tateando 
para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada – e ao mesmo tempo, da mais 
despreparada. Preparada do ponto de vista das abilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada 
porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despresa o esforço. Preparada porque conhece 
o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida.  

d) Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que, estão tateando 
para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada – e, ao mesmo tempo da mais 
despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada por que não sabe lidar com frustrações. 
Preparada por que é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada por que despreza o esforço. Preparada por 
que conhece o mundo em viagens protejidas, despreparada por que desconhece a frajilidade da matéria da vida. 

 
07 - O texto da tira ao lado serve como 

inspiração para esta questão. Leia-o 
com atenção.  

 
 O humor produzido na tirinha está 

relacionado a um erro comum, 
cometido na fala e na escrita. Trata-
se da ligação (também chamada de 
coesão) entre termos de um 
discurso. 

 Assinale a alternativa em que a 
palavra destacada apresenta erro 
quanto à ligação estabelecida entre 
os elementos da frase. 

 

a) Em 2002, a seleção brasileira de futebol foi pentacampeã na Copa do Mundo. Neste ano, ganhou da Alemanha por 2X0. 
b) O presidente da empresa de tecnologia foi à Europa. Lá, ele fez cursos de aperfeiçoamento. 
c) Minha vizinha encontrou o vestido dos seus sonhos no shopping ontem. Prometeu que irá comprá-lo para usar no 

casamento do meu irmão. 
d) Mariana é uma garota muito envolvida com ações solidárias. Ela é um exemplo para as crianças de sua idade.

 



 6 

 
Leia o texto que segue sobre Linguagem Corporal. Ele serve como base para as questões 08 e 09.  

 
LINGUAGEM CORPORAL E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Sendo uma das formas mais antigas e naturais de comunicação entre os seres humanos, a linguagem corporal transmite 
nossas sensações e emoções através de gestos, postura, tom de voz ou até mesmo do nosso modo de andar. Emoções como medo, 
desconfiança, raiva, tédio e tantas outras podem ser percebidas pela comunicação não-verbal e, por isso, entendermos a sua 
importância e agirmos com cuidado na hora de nos portamos é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção de boas 
relações – principalmente dentro das empresas, onde cada ato conta. 

É possível, a partir da linguagem corporal, melhorar a sua imagem, liderar de forma mais positiva, enfatizar a sua mensagem e 
até mesmo entender alguns pontos fracos da concorrência. Conheça abaixo o significado de algumas posturas e ações não-verbais 
que dizem muito sobre você ou sobre o seu interlocutor: 
Postura 
• Cruzar braços ou pernas: posição defensiva, sem receptividade. 
• Ombros contraídos: demonstra insegurança e é facilmente percebido pelos outros. 
• Inclinação à pessoa que está falando: demonstra interesse pelo assunto. Inclinar-se para trás, por exemplo, já é um sinal de 

avaliação da fala do outro. 
• Sentar-se de maneira inapropriada: demonstra falta de respeito à autoridade do outro. 
• Passar a mão no cabelo repetidamente: transmite insegurança e carência. 
• Espelhar os gestos do outro: transmite uma conversa fluida e de concordância mútua. 
Olhar 
• Esfregar os olhos: sinal de dúvida e/ou tédio. 
• Contato visual constante: transmite confiança e segurança. 
• Evitar o contato visual: demonstra mentira e dissimulação. 
• Olhar muito ao redor: demonstra que a pessoa está ansiosa e desinteressada pelo assunto. 
Voz 
• Sorrir: além de relaxar as pessoas que ouvem (e até mesmo a que fala), introduzir sorrisos e tons de voz amenos torna a 

conversa menos pesada, sendo um recurso útil na hora de resolver problemas ou minimizar as resistências ao que é dito. 
• Ritmo de fala acelerado: típico de pessoas ansiosas. O ideal é manter um ritmo mais calmo e constante, colocando ênfase nas 

palavras-chave da sua fala. Isso torna o seu discurso mais convincente, além de ser melhor recebido. 
• Tom de voz profundo: traz autoridade, segurança e consistência. Para poder alcançar esse tom de voz, respire profundamente 

algumas vezes antes de começar a falar. Isso relaxa a garganta e evita o tom de voz esgarçado. 
 

Apesar de toda a importância e comprovação científica da linguagem corporal, ela não deve servir como fator único de análise 
e julgamento: assim como tudo o que envolve os seres humanos, há outras tantas variáveis na comunicação e nas relações que 
também devem ser levadas em conta. Uma pessoa, em uma entrevista de emprego, por exemplo, normalmente fica nervosa e pode 
passar sinais de ansiedade e até de dúvida sem significar, no entanto, que é alguém despreparado. 

A linguagem corporal se apresenta nos pequenos detalhes da nossa comunicação. Muitos trejeitos, de tanto serem repetidos, 
já se tornam inconscientes e naturais, sendo necessário um processo de aprendizagem e treino para deixar de lado velhos hábitos e 
incorporar novas práticas de comunicação não-verbal. 

Disponível em: http://www.dicasdeetiqueta.com.br– 21 de agosto de 2015. 

 
08 - Segundo o texto, é correto dizer que: 
 

a) a comunicação corporal é fundamental e o meio mais eficaz para que as pessoas possam ser analisadas. 
b) a linguagem corporal é o fator inquestionável quanto às informações transmitidas no ato da comunicação. 
c) evitar olhar nos olhos das pessoas pode representar falsidade e/ou calúnia. 
d) a linguagem corporal dá informações sobre as pessoas, mas precisa ser natural, não há como treinar comportamento. 
 
09 - A imagem que segue ilustra cenas que merecem destaque no estudo sobre linguagem corporal. Diante do que se vê, é 

correto dizer que: 
  

 

a) Há, entre os personagens 1 e 2, um 
entrosamento, o que pode ser 
observado pela harmonia no olhar 
dos dois e direcionamento do corpo 
de um em relação ao do outro. 

b) O personagem 3 está indiferente em 
relação à cena, o que se observa 
pela inclinação do pé direito 
apontado para fora do contexto. 

c) As pernas cruzadas dos 
personagens 1 e 2 evidenciam a 
mesma situação, ou seja, revelam, 
em todos os casos, posição 
defensiva. 

d) Apenas o semblante fechado do 
personagem 3 mostra sua 
insatisfação diante da cena; o 
personagem 2 não tem interferência 
na ação do personagem 1. 
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10 - As imagens que seguem foram retiradas da internet, do Google-imagens. Observe-as com atenção. 
 

Texto 1 Texto 2 

  
Texto 3 Texto 4 

 
 

 

Sobre os textos das imagens, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Não há desvios da norma culta nas imagens apresentadas. 
2. No texto 1, o erro diz respeito a um caso de concordância nominal. O correto seria “Proibida a entrada de pessoas 

não autorizadas” ou “Proibido entrada de pessoas não autorizadas”. 
3. A correção do trecho em destaque no texto 2 é: “Redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos”. 
4. O texto 3 está incorreto porque deveria ter uma preposição. Assim, a correção seria: “Não esqueça da minha Caloi”. 
5. No texto 4, não há erro de concordância, pois diante de nome próprio são possíveis as duas concordâncias: “EUA 

não estão nem nunca estarão...” e “EUA não está nem nunca estará...”. 
 

Assinale a alternativa que só apresenta informações corretas sobre a análise dos textos das imagens. 
 

a) Apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 

MATEMÁTICA 
 
11 - Em um estacionamento, há 21 veículos entre carros e motos, num total de 66 rodas. Quantos carros e quantas motos há 

nesse estacionamento?   
 

a) 11 carros e 10 motos. 
b) 12 carros e 9 motos. 
c) 10 carros e 11 motos. 
d) 13 carros e 8 motos.     

 

12 - Qual é o valor numérico da expressão:   +    -    +  ? 
 

a) ( - 5 ) 
b) ( - 4 ) 
c) ( - 3 ) 
d) ( - 2 ) 
 

13 - Uma das raízes da equação 2x
2
 – 3px + 40 = 0 é 8. Qual é o valor de p?   

a) p = 6  
b) p = 7  
c) p = 8  
d) p = 9 
 

 

14 - De 9 subtraímos um número real x e obtemos o número real . Qual é o valor de x? 
 

a) S = { 4 } 
b) S = { 5 }  
c) S = { 7 } 
d) S = { 6 }  
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15 - Uma das raízes da equação 4x

2
 - 21x + 20 = 0 é um número fracionário. Qual é a diferença entre o numerador e o 

denominador dessa fração?  
 

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

 
16 - Sejam os polinômios A = 2x – 4, B = x² + 11x + 18 e C = x + 2. Efetuando-se A + B : C, obtém-se: 
 

a) 3x + 5 
b) x + 11 
c) x – 7 
d) x³ + 3x 

 
17 - Considere a figura ao lado. Sabendo que 

α + β = 135⁰, temos que α, β e θ medem, 
respectivamente: 

 

a) 60⁰, 15⁰ e 105⁰ 
b) 60⁰, 85⁰ e 35⁰ 
c) 60⁰, 75⁰ e 45⁰ 
d) 45⁰, 105⁰ e 30⁰ 
 

18 - Sabendo que o par (x, y) é a solução do sistema ao lado, determine x : y. 
 

a) . 
 

b)   

 

c)   
 
d) 2 

 
19 - Observe o cubo da figura abaixo: 
 

 
 Figura 1 Figura 2 

 

 Planificando esse cubo, encontramos a figura 1. A área da figura 1 é igual à área do retângulo representado na figura 2. 
Qual é a medida do volume do cubo? 

 

a)   

b)   

c)   

d)  

 
20 - Abalada por uma tempestade, uma torre metálica corre o risco de cair. Peritos da área de edificações foram chamados 

para avaliar a situação. Resolveram, então, firmar a torre amarrando a seu topo dois cabos de aço, cada um com 12 
metros de comprimento, fixados no chão a 6 metros da base da torre. A altura da torre e o ângulo de inclinação do cabo 
em relação à horizontal são, respectivamente, de: 

 

a)  metros e 30⁰. 

b)  metros e 60⁰. 

c)  metros e 30⁰. 

d)  metros e 60⁰. 

 

 

β 

θ 
120⁰ 

 

 α 
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HISTÓRIA 
 

21 - Getulio Dornelles Vargas chegou à Presidência do Brasil, a partir de um movimento que a maioria dos historiadores 
denominou como Revolução de 30. Porém, há historiadores, como Edgar de Decca, que chamou esse movimento de o 
“Silêncio dos Vencidos”. Após assumir o poder em 1930, Vargas permaneceu como presidente do Brasil até 1945, sendo 
esse período marcado por muitas contradições. Como características desse período (1930-1945), podemos destacar, 
além da criação da CLT e da Voz do Brasil: 

 

a) Construção da CSN, Interventores nos Estados e construção da Petrobras. 
b) Construção da CSN, Interventores nos Estados, construção da CSN e constituição do salário mínimo. 
c) Surgimento do tenentismo, Interventores nos Estados, surgimento do tenentismo e construção da Petrobras. 
d) Instituição do salário mínimo, construção da CSN e construção da Petrobras. 
 

22 - Iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa do século XVIII, e teve sua maior expressão na França, 
palco de grande desenvolvimento da Ciência e da Filosofia. Teve grande influência nos campos cultural, social, político 
e espiritual. Também conhecido como Época das Luzes, foi o período de transformações na estrutura social na Europa, 
onde os temas giravam em torno da Liberdade, do Progresso e do Homem. Além da crítica ao antigo regime, podemos 
afirmar que são ideias iluministas: 

 

a) Defesa da liberdade de expressão e igualdade jurídica. 
b) Defesa do absolutismo e igualdade jurídica. 
c) Defesa da liberdade de expressão e igualdade social. 
d) Defesa da igualdade social e crença na infabilidade da razão. 
 

23 - Os indígenas do Brasil sofreram muito durante o processo de colonização. O preconceito por parte do povo europeu fez 
com que a cultura indígena fosse deixada de lado. Durante o século XVI, a população indígena começou a diminuir, o 
que se agravou ainda mais nos séculos seguintes. Quais foram os fatores responsáveis por essa diminuição?  

 

a) A vinda dos jesuítas com o objetivo de explorar o trabalho indígena e a catequização dos nativos de forma violenta. 
b) A escravização dos índios e as epidemias introduzidas pelo invasor europeu. 
c) As guerras constantes entre tribos rivais, assim como entre tribos indígenas e brancos. 
d) Os rituais sagrados envolvendo a prática do canibalismo em diversas tribos indígenas. 
 

24 - Os egípcios desenvolveram a prática da mumificação do corpo humano porque:  
 

a) acreditavam que os seus deuses poderiam castigá-los caso não mumificassem o morto. 
b) poderiam contrair doenças da pessoa falecida e provocar uma epidemia sem controle. 
c) tinham que preparar o corpo antes de levá-lo à tumba, orientados pelo deus Amon-Rá. 
d) acreditavam que, após a morte, a alma do falecido poderia voltar ao corpo mumificado. 
 

25 - Entre os anos de 1939 a 1945 ocorreu a 2ª Grande Guerra Mundial, com mais de 45 milhões de mortes diretas e outras 
muitas milhões de mortes como consequência desse conflito. O mundo não seria mais o mesmo. Além das ideias 
expansionistas e racistas, podemos afirmar que foram causas dessa guerra: 

 

a) Emergência dos países do chamado Terceiro Mundo, corrida armamentista e unificação da Alemanha. 
b) Emergência dos países do chamado Terceiro Mundo, unificação da Alemanha e descolonização do Sudeste Asiático. 
c) Corrida armamentista, defesa do espaço vital, fracasso da Liga das Nações. 
d) Corrida armamentista, defesa do espaço vital, fracasso da ONU. 

 

 

GEOGRAFIA 
 
26 - O processo migratório sempre esteve presente na história do ser humano. Podemos atribuir a esta movimentação várias 

motivações: estudo, turismo, trabalho, melhoria de qualidade de vida, entre outros fatores. Sobre essas motivações, é 
correto afirmar:  

 

a) A maior parte das migrações internacionais ocorre entre países que possuem níveis semelhantes de desenvolvimento 
econômico, considerando-se os critérios da Organização das Nações Unidas (ONU). 

b)  A Europa é um continente muito procurado para intercâmbio estudantil por apresentar os únicos estabelecimentos sem 
qualquer tipo de preconceito contra estrangeiros. 

c)  O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios. É motivo, por exemplo, para a emigração de 
brasileiros para os EUA e Europa. 

d) Os Estados Unidos, nos dias atuais, devido à crise econômica, apresentam-se como o país de maior emigração do globo 
por apresentar aspecto climático favorável. 

 
27 - Assinale a alternativa abaixo, na qual consta o nome do clima que predomina na região sul do Brasil, juntamente com 

uma das suas principais características:  
 

a) Equatorial, chuvas abundantes no verão, e o inverno é seco. 
b) Tropical típico, temperatura média de 25 ºC. 
c) Subtropical, chuvas concentradas em alguns meses do ano com longos períodos de estiagem. 
d) Subtropical, o inverno é influenciado pela massa de ar polar marítima. 
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28 - Analise o mapa a seguir.   
 

 
 

 
Disponível em: <http://f1colombo-geografando.blogspot.com.br.html>. Acesso em: 13 jul. 2013. 

 

Com base no mapa, assinale a alternativa correta. 
 

a) A letra A marca a localização do continente europeu destacando as coordenadas 100°N e 50°O. 
b)  A Letra B indica uma localidade que está posicionada no hemisfério sul. 
c)  A letra D destaca as coordenadas 10°S e 20°L e está posicionada no continente africano. 
d) A letra C indica um ponto do continente americano localizado no hemisfério oriental. 

 
29 - As fontes energéticas se apresentam como importante ponto de discussão em vários fóruns mundiais. A diversificação 

e utilização configuram o topo da lista desses debates. Sobre esse tema, é correto afirmar que:  
 

a) A ausência de tecnologia no setor de combustíveis fósseis é apontada como a grande barreira para a substituição de 
derivados do petróleo como uma das principais fontes de energia empregadas. 

b)  Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidrelétrica não está isenta de impactos 
ambientais, dado o impacto que os reservatórios provocam com sua instalação. 

c)  Apesar de a utilização de biocombustíveis oferecer vantagens por ser uma fonte de energia renovável e emitir menos gases 
poluentes durante a combustão, diversos especialistas defendem que a produção em larga escala pode ter efeitos negativos 
sobre a produção de alimentos, tornando-os insuficientes à humanidade. 

d) A energia nuclear configura um tipo de energia segura, barata e rápida que soluciona em grande parte os problemas ligados 
à manutenção de energia mundial. 

 
30 - Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Esses são criados 

com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam regras que proporcionam soluções em 
comum para problemas comerciais. Sobre os aspectos do processo de integração nas diferentes fases de formação de 
um bloco econômico, assinale a alternativa correta. 

 

a) No Mercado Comum, além do livre comércio de mercadorias entre os países membros do bloco e da existência de uma TEC 
para o comércio com países de fora, ocorre a existência, no bloco, da livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais. 

b) A Zona de Livre Comércio corresponde à fase em que as tarifas alfandegárias são reduzidas ou mesmo eliminadas, e as 
mercadorias produzidas (no âmbito dos países que compõem essa Zona) circulam livremente de um país para outro e para 
o exterior, bem como as pessoas naturalizadas nos países do bloco podem residir em qualquer área do bloco sem 
restrições. 

c) Na fase da União Monetária, o bloco tem características da fase de Mercado Comum, somando-se a essas uma unificação 
institucional do controle do fluxo monetário, e é estabelecida uma moeda única, além de uma constituição única e exclusiva 
aos países membros. 

d) Na fase da União Aduaneira, além das mercadorias produzidas (no âmbito do bloco) circularem livremente de um país para 
outro, é estabelecida uma tarifa externa comum (TEC) para o comércio com os países que não formam o bloco. Essa fase é 
caracterizada, também, pela livre circulação de pessoas, além de trabalho e moradia. 
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CIÊNCIAS 
 
31 - Assinale a alternativa que apresenta a equação corretamente balanceada. 
 

a) 2 Fe + O2 → Fe2O3 
b) 2 Fe + 3O2 → 2 Fe2O3 
c) 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 
d) Fe + 3 O2 → Fe2O3 
 

32 - Um avião, que possui massa de 2500 Kg, desloca-se na horizontal a uma altura de 700 m do solo com uma velocidade de 
540 Km/h. Determine sua Energia Cinética. 

 

a) 28.125.000 Joules. 
b) 364.500000 Joules. 
c) 1.350.000 Joules. 
d) 281.125.000 Joules. 

 
33 - Considere a tirinha a seguir e responda ao que se pede: 

 

 Sobre o trecho “Para sobreviver nos períodos de escassez de alimentos, alguns animais possuíam um mecanismo 
biológico de armazenamento de gordura”, assinale a alternativa que melhor representa essa frase. 

 

a) O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) apresenta focinho alongado, dentes pontiagudos e a pele revestida por placas 
córneas, que formam uma couraça que evita a perda de água. 

b) O feneco (Vulpes zerda) é uma espécie de raposa que possui grandes orelhas que o auxiliam no resfriamento corporal; esse 
animal é capaz de ficar longos períodos sem beber água. 

c) Os ursos-polares (Ursus maritimus) são animais carnívoros, suas principais presas são as focas por serem ricas em 
gordura. Quando há pouca caça disponível, os ursos polares são capazes de ficar até oito meses sem comer nada. 
Sobrevivem durante esse período da sua reserva de gordura.  

d) A lebre-americana (Lepus americanus) é um animal de cerca de 60 centímetros de comprimento; durante o inverno, sua 
pelagem é mais longa e completamente branca, enquanto nas estações mais quentes, sua pelagem é acinzentada ou 
marrom-avermelhada, favorecendo na reserva de gordura. 

 
34 - A ascaridíase é uma verminose intestinal humana causada pela lombriga (Ascaris lumbricoides). A contaminação ocorre 

pela ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos de lombriga. Sobre a relação ecológica existente entre o 
ser humano e a lombriga, assinale a alternativa correta. 

 

a) A relação estabelecida é denominada parasitismo, o ser humano é o hospedeiro e a lombriga é o parasita. 
b) A relação estabelecida é denominada inquilinismo, o ser humano é o hospedeiro e a lombriga é o inquilino. 
c) A relação estabelecida é denominada predatismo, o ser humano é a presa e a lombriga é o predador. 
d) A relação estabelecida é denominada comensalismo, a lombriga se beneficia do ser humano sem prejudicá-lo. 

 
Leia o texto para responder à questão 35: 
 
Número de jovens brasileiros com Aids aumenta 40%, revela pesquisa 
 

Na faixa de 15 a 24 anos, o número de casos de Aids aumentou 40% de 2006 até agora em todo país. A pesquisa é do 
Ministério da Saúde, que faz campanha para o uso da camisinha e para o exame que detecta a doença. Nas redes sociais, o lema é: 
"Partiu, teste" [...] Enquanto a Aids no Brasil tem uma leve tendência de queda, nessa faixa etária o número de casos está 
aumentando. Em sete anos, o crescimento foi de 40%. Os jovens têm mais parceiros, se protegem menos e não têm noção do perigo 
da doença. [...] 
 

CAPUCCI, R. ―Número de jovens brasileiros com Aids aumenta 40%, revela pesquisa‖. Jornal Hoje, Rio de Janeiro, RJ, 02 de fevereiro de 2015. 
Disponível em <http://g1.globo.com> acessado em 16 de agosto de 2015. 

 

 
Disponível em < http://www.umsabadoqualquer.com > acessado em 16 de agosto de 2015. 
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RASCUNHO

 
35 - Sobre HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta. 
 

a) A aids é uma doença sexualmente transmissível e está controlada no Brasil desde 2006.  
b) A aids é uma doença infecciosa; os sintomas mais comuns são dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 
c) A transmissão do vírus HIV pode ocorrer pelo compartilhamento de seringas contaminadas, pelo ato sexual desprotegido ou 

de mãe para filho durante a gravidez e amamentação. 
d) Outras doenças sexualmente transmissíveis causadas por vírus são a gonorreia e a clamídia. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Texto I "Jeitinho brasileiro" pode configurar ato de corrupção 
 

Não declarar Imposto de Renda, falsificar carteirinha de estudante ou, simplesmente, furar uma fila. A maior parte da 
população não considera essas atitudes erradas e as encaram como parte do cotidiano. Pesquisa realizada pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Instituto Vox Populi revela que 23% dos brasileiros acreditam que dar dinheiro a um guarda para evitar 
uma multa não chega a ser um ato corrupto. Mas esses atos, conhecidos como o famoso ―jeitinho brasileiro‖, podem ser mais graves 
do que parecem e configuram, até mesmo, atos de corrupção.  

O coordenador em Goiás da campanha do Ministério Público "O que você tem a ver com a corrupção", o promotor de Justiça 
Rodrigo Bolleli, observa que essas atitudes já foram banalizadas e enraizadas culturalmente. Por isso, a campanha visa mostrar à 
população que esses pequenos atos, tidos como normais, também são desvios de conduta e devem ser repensados. ―O Brasil ainda 
não sedimentou os princípios básicos da honestidade e o conceito de ética varia.‖  

O brasileiro seria, então, um anarquista, um fora-da-lei? 
Retirado: http://rotajuridica.jusbrasil.com.br/noticias 

 

Texto II Texto III 

 

 
 

O que você faz quando 
Ninguém te vê fazendo 

Ou que você queria fazer 
Se ninguém pudesse te ver 

[…] 
 
 

Refrão da música “Quatro Vezes Você”- Capital Inicial. 

Usando os textos I, II e III apenas como referência e base para sua reflexão, organize suas ideias e faça um texto de opinião 
acerca do tema abordado. Eles servem como base para sua reflexão. Sua tarefa é escrever, entre 10 e 12 linhas, 
apresentando seu ponto de vista sobre o assunto.  
 

Observações: 

 Seu texto não deve ter título. 

 Você precisa criar argumentos que embasem seu texto. 

 Como é um texto de opinião, pode escrever em primeira pessoa. 
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