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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 05.

20 de Novembro – dia da  
Consciência Negra

Em 20 de Novembro comemora-se no Bra-
sil o Dia da Consciência Negra. Foi nesse 
dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi dos 
Palmares. Este foi a liderança mais conhe-
cida do chamado Quilombo dos Palmares, 
que se localizava na Serra da Barriga, atual 
estado de Alagoas. A fama e o símbolo 
de resistência e força contra a escravidão 
mostrados pelos palmarinos fizeram com 
que a data da morte de Zumbi fosse esco-
lhida pelo movimento negro brasileiro para 
representar o Dia da Consciência Negra. A 
data foi estabelecida pela Lei 12.519/2011. 
Outro motivo para a escolha dessa data foi 
o fato de que no Brasil o fim da escravidão 
é comemorado em 13 de maio. Nesse dia, 
no ano de 1888, a princesa Isabel assinou 
a Lei Áurea que abolia a escravidão no Bra-
sil. Porém, comemorar o fim da escravidão 
em uma data em que uma pessoa branca 
e pertencente à família real portuguesa, a 
principal responsável pela escravidão no 
Brasil, assinou uma lei pondo fim ao ca-
tiveiro faz parecer que a abolição foi feita 
pelos próprios escravistas. Fez com que a 
abolição fosse apresentada como um favor 
dos brancos aos negros. A escolha do dia 
20 de Novembro serviu, dessa forma, para 
manter viva a lembrança de que o fim da 
escravidão foi conseguido pelos próprios 
escravos, que em nenhum momento du-
rante o período colonial e imperial deixaram 
de lutar contra a escravidão. Os quilombos 
não deixaram de existir quando Palmares 
foi destruído sob o comando do bandeiran-
te paulista Domingos Jorge Velho. Vários 
outros quilombos foram formados nos du-
zentos anos após o fim de Palmares. Mes-
mo nos anos finais da escravidão a ocor-

rência de fugas em massa de escravos das 
fazendas, a ocupação de terras e a reali-
zação de rebeliões foram muito importan-
tes para que a Lei Áurea fosse assinada. 
A abolição não representou também o fim 
dos problemas sociais para os escravos li-
bertados. O racismo e a resistência à in-
clusão dos negros na sociedade brasileira 
após a abolição foram também um motivo 
para se escolher o 20 de Novembro como 
data para se lembrar dessa situação. A re-
sistência dos afrodescendentes não se fez 
apenas no confronto direto contra os se-
nhores e forças militares, ela também ocor-
reu no aspecto religioso e cultural, como 
no candomblé, na capoeira e na música. 
Relembrar essas características culturais é 
uma forma de mostrar a importância dos 
africanos e de seus descendentes na for-
mação social do Brasil.

PINTO, Tales. 20 de Novembro – dia da Consciên-
cia Negra. Disponível em: http://escolakids.uol.com.

br/20-de-novembro-dia-da-consciência-negra. Acesso 
em: 02/09/2016

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar 
que:

A) Apesar de o Quilombo de Palmares ter 
representado a luta e a resistência negra 
contra a escravidão, os quilombos pratica-
mente acabaram após a morte de Zumbi.

B) A assinatura da Lei Áurea, que conjugou 
interesses de senhores e de escravos, pôs 
fim aos problemas enfrentados pela popu-
lação negra no século XIX.

C) O Estado, alheio à reivindicação do mo-
vimento negro brasileiro, estabeleceu a Lei 
12.519/2011, que instituiu o Dia da Cons-
ciência Negra.

D) Domingos Jorge Velho e Zumbi dos Pal-
mares representam dois nomes históricos 
que contribuíram para libertação da popu-
lação negra brasileira. 
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E) O dia 20 de Novembro, marco para se 
pensar em questões relacionadas à negri-
tude no Brasil, remete ao protagonismo do 
povo negro em relação à sua própria liber-
tação.
 
QUESTÃO 02
Baseado em argumentos e informações 
históricas, o autor conclui que:

A) Em relação à luta e à representatividade 
dos povos negros, a Lei Áurea e o 20 de 
Novembro não apresentam grandes dife-
renças.

B) O candomblé e a capoeira, dentre ou-
tros elementos de identidade cultural, re-
presentaram meios de resistência frente à 
opressão.

C) Os africanos e seus descendentes, de-
vido à escravidão, influenciaram de forma 
pouco significativa a sociedade brasileira.

D) Desde que o 20 de Novembro foi instituí-
do, problemas como o racismo e a exclusão 
da população negra deixaram de existir.

E) É possível pensar nas características 
culturais do Brasil sem levar em considera-
ção a luta histórica das populações negras.

QUESTÃO 03

Observe o período a seguir: “A resistência 
dos afrodescendentes não se fez apenas 
no confronto direto contra os senhores e 
forças militares, ela também ocorreu no as-
pecto religioso e cultural, como no candom-
blé, na capoeira e na música”. (l. 50-55). O 
sentido desse fragmento está mantido na 
alternativa:

A) A resistência dos afrodescendentes não 
se fez no confronto direto contra senhores 
e forças militares, mas exclusivamente no 
aspecto religioso e cultural, a exemplo do 
candomblé, da capoeira e da música.

B) Ao contrário do aspecto religioso e cul-
tural presente no candomblé, na capoeira e 
na música, a resistência se fez no confron-
to direto contra senhores e forças militares. 

C) Tanto no aspecto religioso e cultural, a 
exemplo do candomblé, da capoeira e da 
música, quanto no confronto direto contra 
senhores e forças militares, deu-se a resis-
tência dos afrodescendentes.

D) Sem a resistência dos afrodescendentes 
no confronto direto ao lado dos senhores e 
das forças militares, as lutas se restringi-
riam ao aspecto religioso e cultural, como 
no candomblé, na capoeira e na música.

E) Apesar da resistência dos afrodescen-
dentes no aspecto religioso e cultural, a 
exemplo do candomblé, da capoeira e da 
música, não se fez o confronto direto con-
tra senhores e forças militares.

QUESTÃO 04

No fragmento a seguir: “O racismo e a re-
sistência à inclusão dos negros na socie-
dade brasileira após a abolição foram tam-
bém um motivo para se escolher o 20 de 
Novembro como data para se lembrar des-
sa situação”. (l. 46-50),  a regra de acentua-
ção presente na palavra em destaque é a 
mesma presente em todas as palavras da 
alternativa:

A) história, território, consciência

B) escravidão, áurea, porém

C) próprios, abolição, período

D) responsável, destruído, vários

E) após, ocorrência, também

QUESTÃO 05

Avalie as seguintes assertivas:

I. A palavra “Porém” (l. 19) indica que há 
um contraste entre o período por ela inicia-
do e o período que a antecede.

II. Se a palavra “quando” (l. 34) for substituí-
da pela palavra: pois, não haverá alteração 
de sentido.

III. A palavra “também” (l. 48) indica a inclu-
são de elementos a uma ideia.
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A(s) assertiva(s) verdadeiras(s) está(ão) in-
dicada(s) na alternativa:

A) Apenas I

B) I e II

C) I e III

D) II e III

E) I, II e III

TEXTO 02
Para responder às questões de 06 e 07, 
leia o fragmento, abaixo, extraído do poe-
ma “Quilombos”, do poeta baiano José 
Carlos Limeira.

“Te vejo meu povo feliz
Teu sonho querendo sentir
Se Palmares ainda vivesse
Pra Palmares teria que ir

Você já pensou se Domingos Jorge Velho e sua malta 
Não houvessem tido tanta sorte?

Já pensou naquele país da Serra da Barriga?
Sei que talvez não,
É difícil imaginar uma terra (...)
Onde não fosse possível ver 
Criancinhas
De dez, oito, seis anos
Voltando às quatro da manhã
Depois de vender chicletes e o último resquício de dignidade
Nos cruzamentos da cidade.
(...)
Por menos que conte a história
Não te esqueço meu povo
Se Palmares não vive mais
Faremos Palmares de novo.”

LIMEIRA, José Carlos; SEMOG, Éle. Atabaques. Rio 
de Janeiro: Ed. dos Autores, 1983.

QUESTÃO 06

Do ponto de vista morfológico, na estrutura 
da palavra “Criancinhas” (l. 13) apresenta-se:

A) uma desinência verbal que indica quanti-
dade.

B) um prefixo que tem sentido de medida.

C) um sufixo de valor diminutivo.

D) um sufixo que forma substantivo por 
meio do verbo.

E) uma composição por aglutinação.

QUESTÃO 07

A análise dos versos: “Se Palmares não 
vive mais/ Faremos Palmares de novo.”  
(l. 21-22) permite afirmar corretamente que:

A) na segunda oração, a ausência de um 
sujeito explícito indica a indeterminação do 
mesmo.

B) a primeira oração exerce função de su-
jeito em relação à segunda.

C) tanto na primeira quanto na segunda 
oração, o sujeito é composto.

D) o termo “faremos” sugere que há um su-
jeito implícito na oração.

E) o sujeito oculto na segunda oração é 
uma palavra substantivada.

TEXTO 03
Observe a charge, abaixo, para responder 
às questões 08 e 09: 

Disponível em http://www.juniao.com.br/chargecartum/
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• Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.
• Evite rasuras e borrões.
SERÁ ANULADA A REDAÇÃO:
• que estiver assinada.
• redigida fora do tema proposto.
• apresentada em forma de verso.
• Escrita a lápis ou de forma ilegível.

Leia os textos a seguir:

TEXTO 01

“No Brasil, a história de seus conflitos e 
problemas envolveu bem mais do que a 
formação de classes sociais distintas por 
sua condição material. Nas origens da so-
ciedade colonial, o nosso país ficou marca-
do pela questão do racismo e, especifica-
mente, pela exclusão dos negros. Mais que 
uma simples herança de nosso passado, 
essa problemática racial toca o nosso dia a 
dia de diferentes formas.”

SOUSA, Rainer Gonçalves. "Democracia Racial"; Bra-
sil Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.
br/historia/democracia-racial.htm>. Acesso em 02 de 

setembro de 2016.

TEXTO 02

“A carne mais barata do mercado  
é a carne negra 
 
Que vai de graça pro presídio 
E para debaixo de plástico 
Que vai de graça pro subemprego 
E pros hospitais psiquiátricos (...)”

(A carne - Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisse Cappelletti)

Considerando-se os Textos 1 e 2, bem 
como seus conhecimentos sobre o assun-
to, produza um texto dissertativo-argumen-
tativo sobre o tema:

“O problema do racismo no Brasil”.

QUESTÃO 08

No texto, o efeito cômico produzido como 
elemento de crítica social está ligado:

A) à ausência de fala do homem negro, que 
não tem direito de se expressar sobre os 
problemas que enfrenta no seu cotidiano.

B) ao fato de que na fala da mulher, diferen-
te do que se vê na fala da criança, apresen-
ta-se preocupação quanto à possibilidade 
de o homem ser vítima de racismo.

C) à completa falta de conexão entre a 
preocupação apresentada pela mulher e 
as experiências vivenciadas no cotidiano 
da família negra.

D) ao fato de o homem não interagir com os 
demais personagens da cena, porque está 
pensado em outros assuntos.

E) à ideia de que a criança, a mulher e o 
homem não parecem constituir uma fa-
mília, pois cada um apresenta diferentes 
preocupações.

QUESTÃO 09

O uso dos pontos de exclamação nas falas 
da charge indicam:

A) ênfase, pois marcam o tom das falas.

B) dúvida, pois não há certeza sobre o que 
vai acontecer no futuro.

C) negação, pois o que se evidencia na 
cena é a ironia.

D) pedido, pois implicitamente busca-se 
por socorro.

E) humor, pois destoam do contexto da 
imagem.

QUESTÃO DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:
• Escreva sua redação no espaço reserva-
do ao rascunho.
• Copie seu texto na Folha de Redação, usan-
do caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• Não utilize letra de imprensa (letra de forma).



Rascunho da Redação
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 10

Numa área circular, medindo 314 m2, o pro-
prietário resolve inscrever um quadrado. Na 
área quadrada ele irá cimentar e na área 
restante plantará capim. O valor numérico 
correspondente à medida da área que será 
destinada ao plantio de capim, em m2, con-
siderando π = 3,14; é um valor:

A) irracional

B) inteiro menor que 150

C) ímpar

D) inteiro maior que 170

E) dízima periódica 

QUESTÃO 11

Fulano treina todos os dias na academia 
“Fique Monstro”. Seu treino consiste em 42 
repetições do exercício “A”; 84 repetições 
do exercício “B”; 54 repetições do exercício 
“C” e 90 repetições do exercício “D” em um 
determinado intervalo de tempo “Z”. Certo 
dia ele resolve dedicar um mesmo intervalo 
de tempo comum para cada exercício, de 
forma a fazer um máximo de repetições 
possíveis de cada um. 
Sendo assim, o número total de repetições, 
feitos em todo o treino será:

A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

E) 25

RASCUNHO
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QUESTÃO 12

Frustêncio recebeu R$ 300,00, relativo a 
um serviço prestado à senhora Gersantô-
nia. Resolve então preparar um camarão 
a três queijos e agradar sua amada. Para 
isto, ele precisa comprar: 700 g de cama-
rão; 50 g do queijo A; 50 g do queijo B e 
100 g do queijo C.
Ele separa 40% do valor recebido pelo 
serviço para a compra dos referidos ingre-
dientes. Os preços dos produtos estão na 
tabela abaixo:

O valor percentual gasto na compra dos 
itens, em relação ao valor que Frustêncio 
destinou para eles, corresponde a X, então:

A) 40% ≤  X ˂ 50%

B) X ˂ 20%

C) 20% ≤  X ˂ 30%

D) 30% ≤  X ˂ 40%

E) 50% ≤  X ˂ 60%

RASCUNHO
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QUESTÃO 13

Fulano, Ciclano e Beltrano resolveram doar 
duas cadeiras de rodas para o Orfanato 
“Me Acolha”. Eles contribuíram com valo-
res relativos aos seus respectivos salários. 
Fulano contribuiu com 15% do seu salário, 
Ciclano com 25% do seu salário e Beltrano 
contribuiu com o restante do valor.
Sabendo que o valor das duas cadeiras 
de rodas foi de R$ 1.000,00, e o salário de 
Fulano é de R$ 800,00; o salário de Cicla-
no é R$ 1.200,00 e o salário de Beltrano é 
R$ 2.320,00, então o percentual do salário 
dado por Beltrano para aquisição da doa-
ção, corresponde a:

A) 20%

B) 25%

C) 30%

D) 35%

E) 40%

QUESTÃO 14

Em uma escola, a Turma B composta por 
20 alunos, teve a média de 7,6 na discipli-
na Matemática, já a Turma D teve a média 
de 7,5. Se fosse retirada a nota do aluno 
Prudêncio, que é da turma B, a média da 
sua turma seria idêntica à média da Turma 
D. Com base nestas informações, pode-se 
afirmar que a nota do aluno Prudêncio foi o 
valor X compreendido no intervalo:

A) 5 ≤  X ˂ 6

B) 6 ≤  X ˂ 7

C) 9 ≤  X ˂ 10

D) 7 ≤  X ˂ 8

E) 8 ≤  X ˂ 9

RASCUNHO
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QUESTÃO 15
Florenciano resolve parar sua compulsão 
de compras de dvd de cantores de arrocha, 
que totalizavam R$ 60,00 mensais. Este 
fato aconteceu porque ele resolveu poupar 
durante 15 anos, período este, na qual seu 
filho ingressará na universidade, guardando 
em sua casa mensalmente o dinheiro que 
gastava na compra dos dvds. Então, 20% 
do total que ele conseguiu juntar durante 
estes 15 anos, em reais, corresponde a:

A) R$ 180,00

B) R$ 1200,00 

C) R$ 1800,00 

D) R$ 2160,00 

E) R$ 3200,00 

QUESTÃO 16

Feito uma pesquisa com três clubes de fu-
tebol, em certo campeonato, com relação 
aos números de gols, foi verificado que 
juntos totalizaram 96 gols. O clube “Vamos 
Nessa” marcou a metade dos gols que o 
clube “Vamos com Tudo” e o clube “Só Ale-
gria” marcou o triplo de gols que o clube 
“Vamos Nessa”. Sendo assim, o número de 
gols marcados pelo clube “Só Alegria” foi:

A) 48

B) 45 

C) 38 

D) 35 

E) 28 

RASCUNHO
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QUESTÃO 17

Um produtor de cinema faz um documentá-
rio sobre os mistérios da natureza, compos-
to por 60 curtas metragens de 8 minutos 
cada. Se ele resolvesse colocar cada curta 
metragem com duração de 3 minutos, o nú-
mero de curtas metragens que comporiam 
o documentário seria de:

A) 23

B) 60 

C) 90

D) 160

E) 260

QUESTÃO 18

Foi inaugurada uma praça municipal, de 
formato circular, com 30 m de raio, toda 
permeada por 21 refletores à sua volta. Foi 
projetada para que a distância entre dois 
refletores vizinhos fossem iguais. Adotan-
do o valor de π=3,15; então a distância, em 
metros, entre cada dois dos refletores vizi-
nhos foi de:

A) 7 m 

B) 8 m 

C) 9 m 

D) 10 m 

E) 11 m

RASCUNHO
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HISTÓRIA

QUESTÃO 19

Após a leitura do texto abaixo e dos seus 
conhecimentos sobre o tema, responda a 
questão abaixo:  

“A Inconfidência Mineira (1789) e a Inconfi-
dência Baiana (1798) têm em comum o fato 
de serem reprimidas pela Coroa Portugue-
sa ainda na fase de preparativos e o dese-
jo de autonomia de seus participantes, pois 
consideravam-se prejudicados e excluídos 
dos benefícios pelos quais acreditavam ter 
direito de usufruir em sua plenitude. Ape-
sar de algumas opiniões contraditórias, 
percebe-se que o diferencial entre as duas 
conjurações é o fato de que a Conjuração 
Mineira teve um caráter elitista em sua or-
ganização e execução até o fim, enquanto 
a Conjuração Baiana, ao adquirir contornos 
mais radicais e populares, causou o afasta-
mento dos líderes intelectuais da elite local 
que organizaram inicialmente o movimento, 
fazendo com que mulatos, escravos, bran-
cos pobres e negros libertos se transfor-
massem nos cabeças do levante.”

Disponível em: http://historiasylvio.blogspot.com.
br/2013/inconfidencia-mineira-x-inconfidenciabaiana 

Acesso em: 02/09/2016

Fazendo um paralelo entre os movimentos 
revolucionários, a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana, podemos afirmar que:

A) Enquanto os participantes da Inconfi-
dência Mineira, em geral buscaram como 
modelo político a república organizada nos 
Estados Unidos, na Conjuração Baiana foi 
clara a inspiração na Revolução Francesa.

B) A existência da imprensa livre no sécu-
lo XVIII no Brasil possibilitou a difusão dos 
ideais de liberdade e igualdade  em Minas 
e nas outras as regiões do país, possibili-
tando  o êxito dos revoltos.

C) Na capitania das Minas Gerais, o con-
sumo de livros era inferior, quando compa-
rado a outras capitanias, o que dificultou 

a discussão dos ideais emancipacionistas 
pelos setores médios urbanos.

D) Na Inconfidência Mineira, houve um am-
plo apoio das camadas populares, dando 
maior força ao movimento, enquanto a Con-
juração Baiana ficou restrita a intelectuais.

E) Na conjuração baiana os envolvidos res-
tringiram suas ações a reuniões secretas 
coordenadas pela loja maçônica Cavalei-
ros da Luz, sem nenhuma iniciativa de con-
vocação pública para a luta.

QUESTÃO 20

“Queremos Pedro II, 
Ainda que não idade. 
A nação dispensa a Lei 
E viva a maioridade”.

As ações pela antecipação da maioridade, 
expresso na quadrinha popular do século 
XIX, confirma a esperança de superação 
da crise vigente durante o Período Regen-
cial. Dentre os fatos constitutivos desta cri-
se, podemos destacar como principais:

A) Este ato significou a diminuição das atri-
buições de D. Pedro II, e uma tentativa de  
solucionar a crise social e econômica que 
atingia as províncias do norte do país.

B) A proposta da antecipação da maiorida-
de do imperador foi apresentada pelos libe-
rais para solucionar a crise política vivida 
pelo país.

C) O golpe da maioridade foi uma manobra 
dos conservadores para antecipar a maio-
ridade de D. Pedro, o qual assume o poder 
aos 17 anos.

D) O golpe da maioridade ocorre no mo-
mento em que os problemas sociais que 
marcaram o período regencial: fome, seca 
e estagnação das culturas tradicionais ti-
nham sido totalmente superados.

E) A medida foi apresentada no momento 
em que a revoltas regenciais foram repri-
midas pelos governos locais com ajuda do 
governo central.
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O Milagre econômico brasileiro

QUESTÃO 21

“Sigo o destino que me é imposto. Depois 
de decênios de domínio e espoliação dos 
grupos econômicos e financeiros, fiz-me 
chefe de uma revolução e venci. Tive de 
renunciar. Voltei ao governo nos braços do 
povo(...)”.

O trecho acima selecionado da Carta-Tes-
tamento de Vargas, expressa os vínculos 
do governo de Vargas (1931-1954) com:

A) o nacionalismo e o desenvolvimentismo 
baseados na industrialização e enfatizando 
a necessidade de abrir os setores estraté-
gicos da economia para o capital nacional 
e internacional.

B) as oligarquias tradicionais, expresso 
num discurso conservador e por medidas 
que se chocavam com os interesses dos 
setores populares.

C) em desempenhar nas condições de 
um regime democrático, o papel de árbitro 
diante das diferentes forças sociais.

D) sua morte, a qual não teve um significado 
político, embora tenha tido uma carga dra-
mática capaz de mobilizar a grande massa.

E) os setores empresariais que no início do 
seu governo demonstraram um apoio  in-
condicional  a sua política trabalhista, mas 
que a partir das ações sociais tomadas por 
Getúlio abandonaram  o governo legitima-
mente eleito.

QUESTÃO 22

”Bota o retrato do Velho outra vez 
Bota no mesmo lugar (bis) 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar”. (bis)

(Marcha do carnaval de 1951)

“Vem, Getúlio! Vem, Getúlio!
Nosso chefe de verdade
Nosso grande Presidente
Com toda realidade
Vem salvar o vosso povo
Que sofre necessidade”.

(Poesia de Cordel, Rodolfo)

Os textos acima, tanto a marchinha que cele-
bra a vitória de Vargas nas eleições de 1950, 
quanto à poesia de cordel, traduzem algumas 
características do período ao confirmar:

A) que os setores da imprensa e os polí-
ticos tinham uma expectativa otimista em 
relação ao Governo de Vargas, o que pos-
sibilitou ausência de conflitos no período.

B) que através de seu conhecido modo de 
agir, Getúlio tentou atrair as diversas e an-
tagônicas correntes políticas, refletindo na 
estabilidade do seu governo.

C) que o presidente recebeu amplo apoio 
das principais correntes políticas, uma vez 
que não havia divergências quanto ao mo-
delo de desenvolvimento a ser seguido 
pelo país.

D) que a política econômica esteve voltada 
para o desenvolvimento do setor primário 
e com grande dependência do capital es-
trangeiro.

E) que procurou conquistar o apoio das 
massas populares ao reforçar a política tra-
balhista através do ministério do Trabalho 
na gestão do ministro João Goulart.

QUESTÃO 23
Observe a charge abaixo, em seguida res-
ponda a questão:

Disponível em: https://ecoemais.wordpress.
com/2012/06/18/o-pib-e-o-melhor-indicador-do-desem-

penho-da-economia/ Acesso em: 12/09/2016. 

ESTAMOS SÓ CONCENTRANDO NAS MÃOS 
DOS CAPITALISTAS. DEPOIS VAMOS REPARTIR 

TUDO... TUDINHO.

PRA FRENTE BRASIL!



17

A viabilidade econômica do chamado “mi-
lagre brasileiro” dos anos 70 foi contesta-
da em termos dos altos custos sociais dele 
resultantes. O conteúdo desta crítica pode 
ser expresso na afirmação:

A) o “milagre” brasileiro acentuou ainda mais 
as desigualdades sociais e regionais, provo-
cando elevada concentração de renda.

B) a  atuação do Estado nas obras de in-
fraestrutura: telecomunicações, estradas, 
energia foi significativa e modernizadora 
embora realizada com capital privado.

C) os programas sociais do governo cres-
ciam no mesmo ritmo da economia e hou-
ve um crescimento significativo nas áreas 
de saúde e de educação.

D) a grande prosperidade da economia 
contribuiu para impedir o processo de ex-
clusão social da maior parte da sociedade 
que não se beneficiava com o “milagre”.

E) de que a economia nacional mesmo 
com um intenso crescimento não conse-
guiu melhorar o nível dos salários, dificul-
tando a aquisição pelos trabalhadores de 
bens de consumo.

QUESTÃO 24

Leia o texto abaixo:

 “Do outro lado, tínhamos um presidente 
moralmente desmoralizado e repudiado 
pela opinião pública. Apoiado por políticos 
que insistem em manter viva a tradição da 
impunidade, que permanecem cegos às 
exigências da sociedade, Collor, com seus 
auxiliares, desfiou o argumento de que está 
sofrendo um linchamento político. Na ver-
dade, quem sofreu um linchamento políti-
co e moral foi o povo brasileiro, enganado 
quanto às promessas de moralidade públi-
ca, de bem-estar social e de modernização 
do país. Este governo deixa como herança 
uma situação de pós-guerra, com uma rea-
lidade social miserável e um Estado próxi-
mo da falência”.

   (José Genoíno. “Novo início para o Brasil”. Folha de S. 
Paulo, 30/09/92).

A partir da leitura do texto e da compreen-
são sobre o governo neoliberal de Fernan-
do Collor de Mello (1990-1992), indique a 
(s) afirmação(ões) que melhor traduz(em) 
as diretrizes econômicas daquele período.

I - o plano Collor recorreu ao congelamen-
to de preços e aumento de salários como 
saída para a crise econômica e restaurou o 
Cruzado Novo em substituição ao Cruzeiro.

II - O governo realizou o confisco dos de-
pósitos bancários em contas correntes, em 
aplicações financeiras e em cadernetas de 
poupanças.

III - O governo federal aumentou os gastos 
públicos, apoiando iniciativas do setor ar-
tístico e cultural e estimulando o desenvol-
vimento de pesquisas científicas.

IV -  Seu plano econômico resultou em re-
cessão quase imediata: falências, queda 
nas vendas, perda do poder aquisitivo dos 
salários e demissões dos trabalhadores, 
com milhares de desempregados.

Assinale a alternativa verdadeira:

A) apenas I.

B) apenas II.

C) apenas II e III.

D) apenas II e IV.

E) apenas I, III e IV.

QUESTÃO 25

”Folga nego, 
Branco não vem cá! 
Se vié 
Pau há de levá!”.

                                                      (Do Folclore alagoano. 
Citado por Freitas, Décio, op.cit.,pág.27)

O quilombo dos Palmares representou um 
dos mais importantes movimentos de resis-
tência dos negros contra a escravidão no 
Brasil. No período colonial, o surgimento de 
inúmeros quilombos relaciona-se ao fato 
de que:
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A) a vivência nos quilombos significava a 
superação do tratamento hostil que rece-
biam no mundo escravo e a esperança  de 
construção de uma sociedade baseada em 
relações sociais igualitárias.

B) muitos negros, mesmo tendo um senti-
mento de gratidão para com os senhores, 
nutriam a esperança de construir uma real 
experiência de liberdade .

C) os próprios senhores estimularam os 
agrupamentos de negros fugitivos, tendo 
em vista a construção de uma melhor in-
teração social com a massa de escravos.

D) o quilombo dos Palmares ao buscar ob-
ter vantagens materiais com as elites locais 
perdeu seu caráter combativo, o que levou 
a sua destruição.

E) no interior do quilombo predominava 
uma estrutura de produção com base na 
propriedade privada da terra e dos instru-
mentos de trabalho, o que revelava a exis-
tência de uma sociedade de privilégios.

QUESTÃO 26

(Fonte: Charge Capa da Revista “O Malho”, 1904. 
Disponível em: http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/digi-

talobject/browse?page=31&limit=30&sort=alphabetic. 
Acesso em: 04/09/2016).

A imagem acima representa uma das Re-
voltas da história do Brasil, início do século 
XX: a Revolta da Vacina. Ocorrida no Rio 
de Janeiro, esse movimento demonstra os 
problemas mais recorrentes do Brasil nesse 
período, dentre os quais podemos destacar:

A) As reformas urbanas promovidas na 
época, que desalojaram centenas de mo-
radores dos cortiços.

B) Diversas revoltas populares contrárias 
à manutenção da escravidão no início da 
República.

C) As medidas impopulares do governo da 
época, Deodoro da Fonseca, que estabele-
cia a continuidade do voto censitário.

D) A insatisfação popular contra o Regime 
Republicano e a centralização do Poder 
Moderador.

E) O fim da vacinação obrigatória, repre-
sentada na imagem, e o controle, já efetivo 
nesse período, de doenças como a varíola.

QUESTÃO 27

“(…) Há soldados armados, amados ou 
não/ Quase todos perdidos de armas na 
mão/ Nos quarteis lhe ensinam uma antiga 
lição/  De morrer pela pátria e viver sem 
razão (...)”.
(Fonte: VANDRÉ, Geraldo. “Pra não dizer que não falei 
das flores”. Geraldo Vandré no Chile, 1968. Disponível 
em: https://www.letras.mus.br/geraldo-vandre/46168/. 

Acesso em: 04/09/2016).

O trecho da canção acima representa críti-
cas do autor em relação ao momento histó-
rico do Brasil, caracterizado:
A) Pela experiência democrática no Brasil, 
governo de João Goulart, e forte presença 
militar no Estado, como demonstra o trecho 
da música.
B) Pelo Governo Militar no Brasil, que res-
peitou as garantias individuais dos cida-
dãos, a exemplo, a manutenção das elei-
ções diretas para Presidente da República.
C) Pela “Democracia restringida”, pois 
ocorreu uma reformulação da política no 
país com a garantia da participação popu-
lar nesse processo.
D) Pela manutenção dos direitos trabalhis-
tas, repressão aos movimentos sociais e 
diminuição da desigualdade social.
E) Pela Ditadura Militar, que determinou a 
censura, perseguição política e repressão 
àqueles contrários ao regime, a exemplo 
do autor da canção citada.
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GEOGRAFIA

Para responder às questões 28 e 29 LEIA 
ATENTAMENTE A NOTÍCIA:

Olimpíadas 'humilham' países mais 
pobres, afirma analista

A opinião é de Oscar Mwaanga, especia-
lista em sociologia do esporte de Zâmbia 
entrevistado pelo repórter Farayi Mungazi, 
da BBC. "Há países que têm dois atletas 
competindo. O que isso significa se compa-
ramos com o número de atletas vindo dos 
EUA ou da China? Na realidade, a Olimpía-
da é um evento interessante para investigar 
as desigualdades globais", afirma o espe-
cialista.

Fonte: Adaptado de Estadão notícias, 2012. Disponível 
em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,olim-

piadas-humilham-paises-mais-pobres-afirma-analis-
ta,908514 Acesso em: 13/09/2016.

QUESTÃO 28

Sobre as desigualdades apontadas pelo 
sociólogo africano, e sua reprodução no 
espaço mundial, pode se afirmar que:

A) A globalização permite a igualdade entre 
os países através da informação e da parti-
cipação internacional. 

B) A Olímpíada, por ser um evento esporti-
vo, não tem ligação com o desenvolvimen-
to econômico e social dos países.

C) As desigualdades globais não afetam o 
esporte nem a participação dos países em 
competições internacionais.

D)  O desempenho no esporte está relacio-
nado às afinidades pessoais e à cultura e 
não pode expressar as condições sociais 
dos países.

E) Os níveis de escolaridade e a educação 
(incluindo a educação física e o incentivo 
ao esporte) são parte dos indicadores de 
Desenvolvimento Humano dos países.

QUESTÃO 29

O fato de as Olimpíadas 2016 terem acon-
tecido no Brasil, revela que:

A) A realização de grandes eventos nada 
tem a ver com a estrutura disponível e as 
condições econômicas dos países.

B) Grandes eventos internacionais são 
eventos de interesse político e econômi-
co, envolvendo empresas e investimentos, 
sempre positivos.

C) Eventos como esse podem ser realiza-
dos em qualquer país, pois o esporte cria 
condições de igualdade entre pessoas e 
lugares.

D) A Olimpíada e a Copa do Mundo envol-
veram interesse geopolítico, para afirmar 
internacionalmente a condição do Brasil 
como país em desenvolvimento. 

E) Países periféricos já não existem na 
atualidade, pois grandes eventos com a 
Olimpíada e a Copa do mundo já foram 
realizados na América Latina e na África.

TEXTO DE REFERÊNCIA PARA AS 
QUESTÕES 30 E 31

Pecuaristas perdem gado e  
produção de leite

O gado é o mais afetado pela seca. Na re-
gião de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, 
onde está 40% do rebanho do estado, mais 
de 30 mil cabeças de gado morreram em 
14 municípios da região, segundo a Agên-
cia de Defesa Agropecuária do estado. Nos 
últimos 11 meses, só choveu forte em duas 
semanas de janeiro. Nos outros meses, os 
índices ficaram muito abaixo da média. [...] 
A estiagem atingiu até mesmo o litoral sul, 
lugar de mata atlântica, onde normalmente 
chove por ano 2 mil milímetros bem distri-
buídos. Porém, no primeiro semestre de 
2016 só choveu 500 mil milímetros.

Fonte: G1 Notícias – Globo Rural (Edição do dia 
31/07/2016)
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QUESTÃO 30

De acordo com a reportagem citada pode 
se entender que:

A) O aumento do preço do leite, como ocor-
reu no final do primeiro semestre de 2016, 
tem a ver com as condições climáticas e de 
produção agropecuária.  

B) A atividade agropecuária desenvolve-se 
em pequenas porções de terra e nada tem 
a ver com estrutura fundiária do país. 

C) A pequena propriedade e a agricultura 
familiar são as atividades agrícolas que en-
contram menores dificuldades, pois envol-
vem pequenas áreas de produção.

D) A pecuária extensiva não influi no clima, 
apenas depende dessas condições, assim 
os preços dos produtos agrícolas depen-
dem apenas do interesse do agricultor.

E) As atividades agrícolas geram apenas 
alimentos e matéria-prima sem nenhum 
beneficiamento, por isso não tem impacto 
nas condições sociais e econômicas.

QUESTÃO 31

Sobre as condições ambientais da agrope-
cuária pode-se afirmar que:

A) Fenômenos climáticos, como o El Niño, 
não afetam a produção, pois todos os pro-
dutores estão preparados para seus leves 
efeitos.

B) O relevo e o clima devem ser observa-
dos na distribuição dos tipos de cultivo, ma-
nejo e escoamento dos produtos.

C) No Brasil, devido à extensão do território 
e sua variedade climática, não se percebe 
o impacto de fenômenos atmosféricos. 

D) A tecnologia e o uso de insumos agríco-
las eliminam a influência do clima sobre as 
lavouras e a pecuária. 

E) A região da Mata Atlântica é uma paisa-
gem isolada no Sul da Bahia, onde não há 
possibilidades para o desenvolvimento da 
agricultura.

QUESTÃO 32

Observe o mapa:

Fonte: Globo.com/Educação (Agosto de 2016).

As informações apresentadas apontam que:

A) A urbanização é distribuída em todo o 
território nacional com a mesma intensida-
de, pois é uma tendência global de desen-
volvimento.

B) Com a urbanização, o campo e a vida 
rural perdem totalmente o sentido e devem 
se extintos, substituídos pela indústria.

C) O Sudeste, com o destaque para os es-
tados de São Paulo e Rio de Janeiro, é al-
tamente urbanizado e também é conhecido 
como Região Concentrada. 

D) A urbanização do Brasil não tem relação 
com a localização e a história econômica 
do país.

E) A Região Norte não experimenta ne-
nhum grau de urbanização nem industriali-
zação. Sua ocupação é restrita à preserva-
ção da Floresta Amazônica.
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QUESTÃO 33

Sobre a estrutura da população brasileira, 
com base na figura abaixo, é correto afir-
mar que:

Fonte: Blog Geografando. Disponível em <http://cato-
per.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html> Acesso 

em: Agosto de 2016.

A) A figura apresenta pirâmides etárias, 
que correspondem às migrações popula-
cionais no Brasil.

B) As pirâmides etárias da figura revelam 
uma tendência de crescimento das taxas 
de natalidade. 

C) As pirâmides etárias acima revelam uma 
tendência de crescimento da taxa de fe-
cundidade.

D) Comparando o ano de 1980 ao ano de 
2010, pode se afirmar que houve um au-
mento na expectativa de vida da população.

E) A diminuição da natalidade verificada 
em 2010 é provocada pelo aumento da 
mortalidade infantil.

QUESTÃO 34

Sobre a relação entre a urbanização e a 
industrialização é possível afirmar que:

A) As cidades desenvolvem-se indepen-
dentemente do contexto econômico, seus 
problemas ambientais não têm relação 
com a indústria e sim com a pobreza.

B) A industrialização traz apenas benefícios 
às cidades e é a solução para a pobreza e 

o atraso econômico;

C) Apenas os trabalhadores fabris são afe-
tados pelos problemas ambientais urbanos.

D) A urbanização ocorre apenas nos paí-
ses ricos, formando as metrópoles globais.

E) A urbanização se intensificou com a in-
dustrialização, trazendo consigo questões 
ambientais e sociais que impactam em 
toda a sociedade.

QUESTÃO 35

Com base no texto a seguir marque a res-
posta correta:

'Se for negro, não entra':  
Polícia italiana impede refugiados de  

embarcar em trem para Alemanha

 

Segundo declarou um policial italiano que 
pediu para ficar no anonimato, a cor da pele 
identifica quem são os refugiados sem do-
cumentos. “Se for negro, não entra. E se já 
está dentro [do vagão] deve ser controlado 
porque é quase certo que não tem docu-
mento”, diz o oficial, relatando qual foi a or-
dem recebida de seus superiores. “Sei que 
não é correto, mas é o modo mais fácil de 
identificá-los. Sabemos que nenhum deles 
possui visto ou passaporte e por isso não 
os deixamos entrar no trem internacional.”

Fonte: Opera Mundi Uol, 2015. Disponível em:  http://
operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/41136/

se+for+negro+nao+entra+policia+italiana+impede+refu-
giados+de+embarcar+em+trem+para+alemanha.shtml 

(Acesso em: 13/09/2016.)
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A) Os refugiados da atualidade são exclu-
sivamente a população de origem africana.

B) O fluxo de refugiados do Oriente Médio 
e da África à Europa decorre dos conflitos 
religiosos, disputas políticas, guerras civis 
e pobreza.

C) Os refugiados na atualidade fogem prin-
cipalmente dos desastres ambientais como 
o recente terremoto na Itália.

D) Os refugiados negros, ou não, têm difi-
culdades de se adaptar nos novos países, 
mas sua entrada nos novos lugares não 
envolve conflitos.

E)  Em geral, os países ricos estão abertos 
à receber populações imigrantes, pois o ra-
cismo e a xenofobia ocorrem apenas em 
países pobres.

O GRÁFICO A SEGUIR SERVE DE REFE-
RÊNCIA PARA A QUESTÃO 36

Participação dos setores da economia no PIB do Brasil

Fonte: http://avaranda.blogspot.com.br/14

QUESTÃO 36

É possível afirmar, a partir do gráfico, que 
a divisão entre as atividades econômicas 
que compõem o PIB de um país realiza-se 
em três setores. Marque a alternativa cor-
reta com relação ao PIB Brasileiro:

A) O Brasil é um país urbano e, portanto, 
as atividades rurais não contribuem com o 
PIB nacional.

B) O setor de serviços corresponde ao 
mercado informal e aos trabalhadores au-
tônomos.

C) O setor de serviços inclui o comércio, a 
saúde e a educação.

D) A participação da indústria no PIB na-
cional é pequena, e tende a ser substituída 
pelos serviços.

E) Os setores da economia são totalmente 
independentes.
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