
 

Florianópolis – Setembro/2018 
 

A G E F 
Avaliação Geração do Ensino Fundamental 

   INSTRUÇÕES 

 
1. Leia com atenção toda a prova antes de respondê-la. 

2. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal 

da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. Não será entregue outro cartão-resposta (gabarito), exceto conforme o citado em item 

anterior. 

4. Use somente caneta esferográfica na cor preta ou azul. 

5. Não será permitido portar qualquer aparelho eletrônico (telefone celular, smartphones, ipod, 

pen drive, mp3, calculadora ou similares). 

6. Será considerada incorreta: 

a) a alternativa que contiver emendas e/ou rasuras, ainda que legível, no  cartão-resposta (gabarito); 

b) a questão que contiver mais de duas opções assinaladas; 

c) a questão que não estiver assinalada no cartão-resposta (gabarito). 

   AO TÉRMINO DA PROVA 

 
1. O candidato somente poderá retirar-se do local da prova após 1h30min do início da mesma. 

2. O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal, o cartão-resposta (gabarito) definitivo 

assinado e datado, e o caderno de questões. 

3. O candidato poderá levar consigo o cartão-resposta (gabarito) rascunho. 
 

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 4 (quatro) horas. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         1 

 

AGEF – Avaliação Geração do Ensino Fundamental 9º ano – Ensino Fundamental II 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1ª QUESTÃO 
Nos períodos a seguir, assinale a alternativa em que se encontra uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
a) Certos consumidores não percebem que a perfeição é inatingível na vida real. 
b) O problema é que nem todos têm senso crítico diante dos anúncios publicitários. 
c) O público sempre diz a mesma coisa: que se toca o consumidor pela alma. 
d) Seria ótimo se todos acionassem um alerta diante de um anúncio publicitário. 
e) Assim se evitará o pior:que sejamos enganados por gente mal-intencionada. 
 
Leia o texto a seguir para responder as questões 2 a 4. 
 

 
 
2ª QUESTÃO 
Esse texto tem o propósito comunicativo de 
 
a) denunciar atos de violência contra alunos e professores. 
b) ensinar a importância da valentia para promover a paz. 
c) mostrar a diferença entre a valentia e passividade, guerra e paz. 
d) sensibilizar para a construção de uma cultura de paz nas escolas. 
e) mostrar que existe um grande número de violência nas escolas. 
 
3ª QUESTÃO 
No anúncio, foi empregado o pronome demonstrativo “essa”, e não “esta” em “Essa atitude.” Isso ocorreu porque: 
 
a) é uma concordância verbal em que o verbo concorda com o sujeito da oração. 
b) a atitude a que ele se refere foi citada antes do pronome. 
c) a concordância da oração está em desacordo com norma padrão da língua portuguesa. 
d) a palavra atitude foi citada após o pronome demonstrativo. 
e) há uma liberdade na escrita, podendo ser tanto empregado o pronome “esta” quanto “essa”. 
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4ª QUESTÃO 
Levando em conta aspectos gramaticais, assinale as alternativas que estejam de acordo com o texto. 
 
I. O período “Valente é quem não briga” é comporto de duas orações. 

II. A oração “quem não briga” é subordinada, pois exerce a função de objeto direto para a principal. 

III. O verbo, na oração “Valente é”, é transitivo direto. 

IV. A frase “Essa é a atitude” constitui um período simples. 

V. A frase “Paz nas escolas” constitui um período simples. 

 
Estão corretas as alternativas 
 
a) I, II, III e V. 
b) I e IV. 
c) II, III e IV. 
d) III e V. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5ª QUESTÃO 
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas, de acordo com a norma-padrão. 
 
____________ trabalhadores ociosos, porque _____________ a produção e a exportação e  ____________ funcionários 
treinados em setores nos quais a empresa possa crescer. 
 
a) Existem, caiu, falta 
b) Existem, caíram, faltam 
c) Existe, caiu, faltam 
d) Existe, caíram, faltam 
e) Existe, caiu, falta 
 
6ª QUESTÃO 
Leia com atenção o texto abaixo e responda: 
 

“Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo (uma 

bactéria, para ser mais exato) e ‘instalá-lo’ com sucesso numa célula, como quem instala um aplicativo no celular. 

É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o próprio sucesso do americano Craig Venter e de seus 

colegas deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os segredos da vida. Cerca de um terço do DNA 

da nova bactéria (apelidada de syn 3.0) foi colocado lá por puro processo de tentativa e erro – os cientistas não fazem a 

menor ideia do porquê ele é essencial.” 
 

Folha de S. Paulo, 26/03/2016. 

 
O texto informativo acima, que apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com genes essenciais à vida, 
contém vários conectivos, propositadamente destacados. Pode-se afirmar que  
 
a) para inicia uma oração adverbial condicional, pois restringe o genoma à condição de bactéria.    
b) para que exprime uma explicação: falta muito para a humanidade dominar os segredos da vida.    
c) como introduz uma oração adverbial conformativa, pois exprime acordo ou conformidade de um fato com outro.    
d) porém indica concessão, pois expressa um fato que se admite em oposição ao da oração principal.    
e) e introduz uma oração coordenada sindética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação do genoma.    
 
7ª QUESTÃO 
Assinale a frase em que o(s) verbo(s) concorda(m) com o sujeito em pessoa e número.  
 
a) Assim que se concluiu a apuração dos votos, verificou-se que 2 3  do eleitorado votaram em branco ou anularam o 

voto.    
b) Com toda certeza, algumas coisas erradas haviam, sobretudo diante de algumas indagações que se fazia diante dos 
resultados inesperados.    
c) Para diversas obras importantes em Santa Catarina destinou-se recursos no próximo orçamento, mas penso que os 
recursos não deve chegar a tempo de serem concluídas no até 2018.    
d) Não se faz mais brincadeiras como no meu tempo de guri; hoje em dia, o que mais se vê é crianças trancadas em 
casa brincando de videogame, acessando smartphone ou vendo TV.     
e) Nem o pai nem o filho concordavam em fazer as pazes. 
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8ª QUESTÃO 
Leia a tirinha e responda: 
 

 
 
Com relação à classificação dos períodos compostos por subordinação na tirinha acima, é correto afirmar-se que no  
 
a) terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva explicativa.    
b) último quadrinho temos uma oração substantiva.    
c) primeiro quadrinho temos uma oração substantiva.    
d) segundo quadrinho temos uma oração adverbial temporal.    
e) terceiro quadrinho temos uma oração adjetiva restritiva.    
 
 Leia a crônica abaixo e responda as questões 9 e 10. 
 

Baderna cerebral 
 

Sobre o que mesmo que eu ia escrever? Vou lembrar, só um pouquinho. Calma... Calminha... Espere um 
instante... 

Lembrei. Quero escrever sobre uma piada que cada dia se propaga mais entre as rodas de amigos. Pessoas 
trocam as palavras, esquecem nomes, se perdem no meio das frases e, pra se justificar, dizem: é o “alemão” se 
manifestando. Alemão é o apelido do Alzheimer, e quá quá quá, todos acham a maior graça da brincadeira, mas eu já 
não estou achando graça nenhuma. 

Outro dia assisti na tevê a uma entrevista de um neurologista que dizia, entre outras coisas, que as mulheres 
têm uma memória melhor do que a dos homens. Estou em apuros. Comentei com uma amiga que está na hora de eu 
fazer uma vasculhagem cerebral, marcar meia-dúzia de tomografias e enfrentar o diagnóstico, seja ele qual for. 

Ela comentou que sente vontade de fazer o mesmo, mas que não tem coragem, porque é certo que algum curto-
circuito será detectado: não é possível tanto esquecimento, tanto branco, tanto abobamento. Acontece com ela, acontece 
comigo, e com você aposto que também, ou você não lembra? 

Alzheimer é doença séria, mas, que me conste, ainda não virou epidemia. O que vem sucedendo com todas (to-
das!) as pessoas com quem converso é, provavelmente, uma reação espontânea a esse ritmo vertiginoso da vida e a 
esse turbilhão de informações que já não conseguimos processar. É um chute meu, óbvio. 

Meu diploma é de comunicadora, não de médica. Mas creio que o motivo passa por aí: nosso cérebro está sendo 
massacrado por uma avalanche de nomes, números, datas, rostos, fatos, cenas, frases, fotos, e isso só pode acabar em 
pane. 

Coisa da idade? Então me explique o fenômeno que relato a seguir. Semana passada, minha filha de 17 anos 
disse o seguinte: “Ontem a gente vai dormir na casa da Gabriela, mãe”. Ontem vocês irão aonde, minha filha? 
Ela caiu na gargalhada. “Putz, quis dizer amanhã! Amanhã a gente vai dormir na casa da...”. 17 escassos aninhos e uma 
overdose de horas de navegação no mundo alucinógeno do MSN, MySpace, YouTube, Orkut e grande elenco. Só pode 
ser efeito colateral da informática, ou ela também já entrou pra turma das desvairadas? 

Pode ser apenas mal de família. É uma hipótese, porém tenho reparado que é mal não só da minha, mas de 
todas as famílias do planeta Terra. O que é que está me escapando? 

Afora muitas palavras difíceis e também as fáceis, muitos verbos complicados e também os de uso contínuo, 
muitos nomes desconhecidos e também os de parentes em primeiro grau, nomes de cidades distantes e o da cidade em 
que me encontro agora – Porto o que, mesmo? – o que está me escapando é uma explicação decente. 

O que é que está acontecendo com a gente? 
 

(Jornal Zero Hora) 
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9ª QUESTÃO 
No texto “Baderna cerebral”, evidenciam-se 
 
a) depoimentos de pessoas com problemas de memória. 
b) estudos de especialistas sobre o mal de Alzheimer. 
c) explicações científicas para o fenômeno do esquecimento. 
d) hipóteses para os lapsos de memória das pessoas. 
e) análises de fatos que justificam o mal de Alzheimer. 
 
10ª QUESTÃO 
Para o narrador da crônica, as trocas de palavras e os esquecimentos de nomes se devem ao fato de as pessoas 
 
a) estarem expostas a um excesso de informações. 
b) serem descuidadas na hora de se expressarem. 
c) viverem muitos momentos de stress no cotidiano. 
d) viverem o processo natural do envelhecimento. 
e) terem fatores genéticos que contribuem para os lapsos de memória. 
 

MATEMÁTICA 
11ª QUESTÃO 
Cortando-se pedaços quadrados iguais nos cantos de uma cartolina retangular, de 100 cm de comprimento por 81 cm de 
largura, obtém-se uma figura em forma de cruz. Se a área da cruz for a terça parte da área original, o tamanho do lado 
de cada quadrado é igual a: 
  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
12ª QUESTÃO 
Considere as seguintes equações: 
 
I.  

II.  

III.  

 
Pode-se afirmar que? 
 
a) As soluções da equação II são números irracionais. 
b) A solução da equação III é um número irracional. 
c) As soluções das equações I e II são números reais. 
d) As soluções das equações I e III não são números reais. 
e) As soluções das equações II e III são números racionais. 
 
13ª QUESTÃO 
Observando a medida dos lados dos quadrados é possível determinar a área ocupada por todos eles. A alternativa que 
contém as áreas em ordem crescente é: 
 
 
a) 16,25,81. 
b) 16,36,72. 
c) 8,28,36. 
d) 16,36,81. 
e) 12,24,45.  
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14ª QUESTÃO 
Três ilhas A, B e C aparecem num mapa, em escala 1 : 10000, como na figura 1. Das alternativas, a que melhor 
aproxima a distância em km entre as ilhas A e B é: 
 
 
a) 2,3 
b) 2,1 
c) 1,9 
d) 1,4 
e) 1,7 
 
 
 
15ª QUESTÃO 
Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e obtém a leitura de 30° para o ângulo formado entre a sua 
trajetória e a linha de visada do farol. Após navegar 20 milhas, através de uma nova visada ao farol, obtém a leitura de 

75°. Qual a distância entre o farol e o navio no instante em que fez a 2ª leitura? (Use  1, 4 ). 

 
a) 10 
b) 14,1 
c) 11,4 
d) 1,4 
e) 13 
 
16ª QUESTÃO 
Os lados de um triângulo obtusângulo medem 3, 4 e x. Podemos afirmar que: 
 
a) 5 < x < 7.  
b) √ 7 < x < 5. 
c) 1 < x < √ 7 ou 5 < x < 7. 
d) x = 5 ou x = 7. 
e) x = 2. 
 
17ª QUESTÃO 
No dia 11 de março de 2011, o Japão foi sacudido por terremoto com intensidade de 8, 9 na Escala Richter, com o 
epicentro no Oceano Pacífico, a 360 km de Tóquio, seguido de tsunami.  
A cidade de Sendai, a 320 km a nordeste de Tóquio, foi atingida pela primeira onda do tsunami após 13 minutos. 
Baseando-se nos dados fornecidos e sabendo que cos α = 0,934, onde α e o ângulo Epicentro Tóquio Sendai, e que 

, a velocidade média, em km/h, com que a 1ª onda do tsunami atingiu até a cidade de Sendai  foi 

de: 
 
 
 
a) 10 
b) 50 
c) 100 
d) 250 
e) 600 
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18ª QUESTÃO 
Ao atender o chamado de um incêndio em um edifício, o corpo de bombeiros de uma cidade utilizou um veículo de 
combate a incêndio, dotado de escada magirus. Esse veículo possibilita atender a resgates a uma altura máxima de 54 
metros, utilizando um ângulo máximo de levantamento de 60◦. 
Houve um problema e o angulo de levantamento foi reduzido em 25%. 
Qual a nova altura máxima alcançada? 
 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 
19ª QUESTÃO 
No alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 chih1. Quando a 
corda é esticada, sua extremidade toca no solo a uma distância de 8 
chih do pé do bambu.  
Que comprimento tem o bambu (aproximadamente)? 
 
a) 9,5 
b) 14,3 
c) 9,17 
d) 8,43 
e) 17,8 
 
20ª QUESTÃO 
Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 
pontos. A pontuação ao final de cada candidato é a média de suas 
notas nas cinco etapas. A classificação obedece a ordem 
decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-
se na maior pontuação na quinta etapa. 
 
a) A, B, C, E, D. 
b) B, A, C, E, D. 
c) C, B, E, A, D. 
d) C, B, E, D, A. 
e) E, C, D, B, A. 
 
 
 

FORMULÁRIO 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 30 45 60 

Seno 
   

Cosseno 
   

Tangente 
 

1  
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CIÊNCIAS 
21ª QUESTÃO 
A Química é uma ciência capaz de gerar muitos benefícios para a humanidade. No entanto, se usada de forma incorreta, 
também pode trazer danos à sociedade e ao ambiente. Com relação aos malefícios gerados por essa ciência, assinale a 
alternativa que contém produtos que fazem com que essa área seja considerada como vilã. 
 
a) Vacinas e cosméticos. 
b) Medicamentos e alimentos. 
c) Fibras naturais e combustíveis. 
d) Sabões, detergentes e artefatos de guerra. 
e) Artefatos de guerra e substâncias tóxicas para uso militar. 
 
22ª QUESTÃO 
O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa 
cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de 
Atenas a atleta russa, Svetlana Feofanova, bateu o recorde feminino, saltando 
4,88 m. 
 
A figura representa um atleta durante um salto com vara, em três instantes 
distintos. 
 
Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações I, II, e III, 
respectivamente. 
 
a) cinética - cinética e gravitacional - cinética e gravitacional 
b) cinética e elástica - cinética, gravitacional e elástica - cinética e gravitacional 
c) cinética - cinética, gravitacional e elástica - cinética e gravitacional 
d) cinética e elástica - cinética e elástica - gravitacional 
e) cinética e elástica - cinética e gravitacional – gravitacional 
 
23ª QUESTÃO  
O bungee-jump é um esporte radical em que uma pessoa salta de uma base, a uma determinada altura, presa pelos pés 
por meio de um cabo elástico. Considere que do início da queda até o momento em que o cabo se estique, desprezando 
a resistência do ar, o praticante do esporte cai em queda livre com uma aceleração igual à aceleração gravitacional, de 
10,0 m/s². Se em um salto de bungee-jump um atleta cai por 3,0 segundos, até a corda esticar e começar a freá-lo, qual 
será aproximadamente a velocidade atingida pelo atleta quando o cabo começa e esticar? 
 
a) 2,0 m/s.  
b) 20,0 m/s. 
c) 40,0 m/s.  
d) 15,0 m/s.  
e) 30,0 m/s. 
 
24ª QUESTÃO 
O esquema abaixo representa as mudanças de estado físico de uma determinada substância. 
 

 
 
As letras A, B, C, D, E e F representam as seguintes mudanças de estado: 
 
a) A – solidificação, B – vaporização, C – liquefação, D – fusão, E – sublimação. 
b) A – fusão, B – vaporização, C – solidificação, D – liquefação, E – sublimação. 
c) A – fusão, B – vaporização, C – liquefação, D – solidificação, E – sublimação. 
d) A – liquefação, B – solidificação, C – liquefação, D – fusão, E – sublimação. 
e) A – sublimação, B – solidificação, C – liquefação, D – fusão, E – fusão. 
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25ª QUESTÃO 
Em Física, uma grandeza pode ser classificada em escalar ou vetorial. Das grandezas a seguir, quais são vetoriais? 

 
Velocidade   -   Tempo   -   Aceleração   -    Força 

Temperatura   -   Volume   -   Comprimento   -   Área 
Massa   -   Frequência   -   Energia   -    Corrente elétrica 

 
a) Temperatura, tempo, massa e energia. 
b) Velocidade, aceleração e força. 
c) Comprimento, volume, área e corrente elétrica. 
d) Volume, frequência e tempo. 
e) Tempo, força, corrente elétrica e massa. 
 
26ª QUESTÃO 
Pacientes que sofrem de câncer de próstata terão, em breve, acesso facilitado a uma terapia que proporciona um índice 
de cura de até 88%. O tratamento utiliza cápsulas ou sementes radioativas de iodo-125 implantadas por meio de agulhas 
especiais na próstata do paciente. O domínio da tecnologia de produção dessas sementes foi obtido por uma equipe de 
pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 

 
Fonte: Pesquisa FAPESP, edição impressa 79, set. 2002. 

 
Considerando-se que o isótopo iodo-125 possui meia-vida de aproximadamente 60 dias, e que as sementes radioativas 
implantadas contêm 5 mg desse isótopo, passado meio ano da data de início do tratamento terapêutico com essas 
sementes, que massa, em mg, de iodo-125 ainda está presente no organismo do paciente? 
 
a) 5,000 
b) 2,500 
c) 1,250 
d) 1,125 
e) 0,625 
 
27ª QUESTÃO 
De 14 a 30 de outubro do corrente ano [2011], ocorreram em Guadalajara, México, os jogos Pan-Americanos. Nesta 
edição, o Brasil ficou em 3º lugar no quadro geral de medalhas, com 48 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 58 
medalhas de bronze, resultado considerado bastante satisfatório pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 
Na prova do revezamento 4 x 100 m, os atletas brasileiros Ailson Feitosa, Sandro Viana, Nilson André e Bruno de Barros 
conquistaram a medalha de ouro fazendo um tempo de 38,18 segundos. 
Para perfazer este percurso neste mesmo intervalo de tempo, um atleta teria que desenvolver uma velocidade escalar 
média aproximada de: 
 
a) 37 km/h  
b) 10 km/h  
c) 38 m/s  
d) 20 km/h  
e) 17 m/s  

 
28ª QUESTÃO 
Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi: 
 
a) a indivisibilidade do átomo. 
b) a existência de nêutrons. 
c) a natureza elétrica da matéria. 
d) a quantização de energia das órbitas eletrônicas. 
e) a maior parte da massa do átomo está no núcleo. 
 
 

FÓRMULAS 

 
Vm =  V = Vf - Vi ∆S = S - So ∆t = t - to V = V - Vo 

A = Z + n Epg = m . g . h Epel = K . x² 

            2 Em = Ec + Ep Ec = m . v² 

2 

am =       V 

              t 
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HISTÓRIA 
29ª QUESTÃO 
Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a II Guerra Mundial, 
expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, analise o cartaz abaixo: 

  

 
 
O cartaz acima expressa a: 
 
a) entrada dos ingleses na II Guerra Mundial. 
b) vitória dos estadunidenses sobre os japoneses. 
c) entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial. 
d) vitória dos estadunidenses sobre os italianos. 
e) participação dos americanos na Operação Overlord.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS897ikLndAhXDiZAKHYBnCOQQFjAEegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FOpera%25C3%25A7%25C3%25A3o_Overlord&usg=AOvVaw3JlGCmMGOhUJLaI0f9dFDI
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30ª QUESTÃO 
Leia o trecho a seguir: “Os autores que veem coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do país estão 
falando simplesmente de clientelismo. As relações clientelísticas, nesse caso, dispensam a presença do coronel, pois ela 
se dá entre o governo, ou políticos, e setores pobres da população. Deputados trocam votos por empregos e serviços 
públicos que conseguem graças à sua capacidade de influir sobre o Poder Executivo. Nesse sentido, é possível mesmo 
dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do mandonismo. À 
medida que os chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, eles deixam de ser 
parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os eleitores, transferindo para estes a relação 
clientelística.”  

 
(CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual. Dados, Rio de Janeiro, v. 40, n. 2, 1997.) 

 
No texto acima, o historiador José Murilo de Carvalho está reivindicando um maior cuidado com o uso do termo 
“coronelismo” para analisar a história política brasileira, insistindo em não confundir clientelismo com coronelismo. 
Acompanhando o raciocínio de José Murilo de Carvalho, o coronelismo pode ser identificado como uma política praticada: 
 
a) tipicamente no Sudeste do Brasil, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da década de 1970. 
b) majoritariamente nos grandes centros urbanos, a partir dos anos 2000. 
c) tipicamente no período colonial pelos presidentes das províncias. 
d) tipicamente nas regiões do interior do Brasil, com predominância agrária, na época da República Oligárquica, na virada 
do século XIX para o XX. 
e) tipicamente no período imperial por políticos que queriam romper com o poder central do império, sem se estender à 
República. 
 
31ª QUESTÃO 
Pelo olhar da fotógrafa estadunidense Margareth Bourke- White (1904 – 1971), em parceria com o escritor Erskine 
Caldwell (1903 – 1987), o ensaio fotográfico “You have seen their faces” (1937) foi publicado e chamou atenção por 
cenas das décadas de 1920 e 1930. A imagem retrata uma contradição decorrente da relação entre: 
 

 
 

Margareth Bourke-White. Louisville, Kentucky, 1937. 

  
a) Os impactos da Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) e a ascensão de regimes totalitários na Europa. 
b) O período de euforia econômica conhecido como “American way of life” e o aumento da entrada de imigrantes 
hispânicos nos Estados Unidos. 
c) O crescimento da indústria automobilística e o aumento de consumidores de bens duráveis nos Estados Unidos. 
d) Os investimentos do “New Deal”, Plano de Reconstrução Econômica dos Estados Unidos de 1932, e o crescimento da 
oferta de emprego na construção civil na cidade de Nova Iorque. 
e) A euforia econômica dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), conhecida como “American 
way of life”, e os impactos sociais da crise econômica decorrentes da quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929. 
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32ª QUESTÃO 
Entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, representantes de países europeus, dos Estados Unidos e do Império 
Otomano participaram de negociações sobre o continente africano. O conjunto de reuniões, que ficou conhecido como a 
Conferência de Berlim, tratou da: 
 
a) incorporação da Libéria aos domínios norte-americanos, em troca do controle da África do Sul pela Inglaterra e 
Holanda. 
b) ocupação e do controle do território africano de acordo com os interesses das diversas potências representadas. 
c) independência de Angola e Moçambique e da incorporação do Congo ao império ultramarino português. 
d) condenação do regime do Apartheid estabelecido na África do Sul e denunciado pelo governo britânico. 
e) incorporação da Etiópia aos domínios italianos e à transformação do Egito em protetorado da Alemanha. 
 
33ª QUESTÃO 
Antes de entrar para o exército alemão e tornar-se combatente na Primeira Guerra Mundial, Hitler havia se mudado da 
sua cidade natal, Linz, na Áustria, para a capital desse país, Viena. O objetivo principal de Hitler, quando esteve em 
Viena, era: 
 
a) Estudar na Academia de Artes Plásticas de Viena e, por conseguinte, tornar-se um pintor reconhecido. 
b) Levar a cabo suas ideias para a criação, em Viena, do primeiro núcleo do partido nazista. 
c) Estudar música clássica e tornar-se regente de orquestras. 
d) Estudar economia com os representantes da Escola Austríaca de Economia. 
e) Estabelecer contato com os círculos psicanalíticos desenvolvidos em torno de Sigmund Freud. 
 

GEOGRAFIA 
34ª QUESTÃO 
 
Leia o texto a seguir: 
 
“A União atribui-se os seguintes objectivos: 
 
— a promoção do progresso económico e social e de 
um elevado nível de emprego e a realização de um 
desenvolvimento equilibrado e sustentável, 
nomeadamente mediante a criação de um espaço 
sem fronteiras internas, o reforço da coesão 
económica e social e o estabelecimento de uma 
união económica e monetária, que incluirá, a prazo, a 
adopção de uma moeda única, de acordo com as 
disposições do presente Tratado;”  
 
Jornal Oficial da União Europeia. União Europeia Versões Consolidadas. Do 
Tratado da União Europeia e do Tratado que Institui a Comunidade 
Europeia. Disponível em: 
 <http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf>. 
Acesso em: 28 nov. 2012. (Transcrição original em português de Portugal) 

 
De acordo com as informações indicadas no texto, e com os princípios que regem a União Europeia, marque a alternativa 
que confirma as ideias dessa união política e econômica: 
  
a) O objetivo inicial da primeira regionalização dos países europeus seria recuperar as economias europeias 
enfraquecidas após a Segunda Guerra Mundial. Como proposta inicial, ficou restrita apenas à livre circulação de pessoas, 
anos mais tarde adquiriu novos objetivos e países membros, o que resultou na União Europeia. 
b) Atualmente, a União Europeia passa por um período instável devido à recessão econômica que afeta alguns 
integrantes do bloco, esta dificuldade decorre de vários fatores tais como a dificuldade dessas nações em honrar 
compromissos firmados com organismos financiadores, a especulação no mercado financeiro, e até mesmo a disparidade 
econômica entre os países membros. 
c) Pessoas com nacionalidade de um país membro do bloco são consideradas cidadãs da União Europeia, fato este 
consolidado em um dos objetivos do tratado; a promoção do emprego sem fronteiras internas. Todas essas prerrogativas 
se confirmam no documento firmado entre os países membros, para livre circulação de pessoas, que ficou conhecido por 
Tratado de Maastricht.  
d) A coesão social descrita no texto indica que mesmo com as crises, o tratado firmado entre os países membros busca 
garantir a estruturação das desigualdades econômicas e sociais por meio de um desenvolvimento sustentável parcial. 
e) O texto demonstra claramente que as nações com economias mais desenvolvidas da Europa seguiriam caminhos 
especiais diante das demais, uma vez que honrassem suas dívidas.  
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35ª QUESTÃO 

 
Itália recusa e ameaça novo navio com imigrantes, na véspera de cúpula europeia sobre imigração 

Navio de ONG alemã com 239 imigrantes espera em águas internacionais uma solução diplomática sobre seu destino. 
 

Fonte e data: Por RFI 23/06/2018 08h52   
 

A Itália mantém uma linha dura contra ONGs que socorrem imigrantes no Mediterrâneo. A poucas horas de uma 
minicúpula em Bruxelas sobre a política migratória europeia, o novo governo populista italiano volta a ameaçar um navio 
com 239 imigrantes a bordo. 

Roma pediu na sexta-feira (dia 22/06) que Malta abra seus portos para o barco Lifeline, fretado por uma ONG alemã. 
O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, do partido de extrema-direita Liga do Norte, advertiu que a embarcação 
deverá em seguida ser “sequestrada e sua tripulação detida”. O governo maltês já se recusou a socorrer o navio. 

O governo italiano se recusa a receber o navio em portos do país e acusa a ONG alemã de ter violado o direito 
internacional ao resgatar imigrantes na costa da Líbia, no momento em que a guarda-costeira do país africano estava 
prestes a socorrê-los. 

O Lifeline aguarda neste sábado (dia 23/06) em águas internacionais uma solução diplomática sobre seu destino. O 
navio espera também receber rapidamente água e alimentos para os 239 imigrantes a bordo, incluindo 14 mulheres e 
quatro crianças. 
 
Sobre os processos migratórios podemos dizer que: 
 
a) ...todo o migrante é um refugiado, pois ao tentar uma condição econômica melhor em outro país ele precisa ser 
abrigado pelo país que o recebe.  
b) ...as condições geográficas dos países do sul da Europa, como Espanha, Itália e Grécia, os coloca em certa vantagem 
diante do caos migratório que ocorre na Europa, uma vez que o acesso aos países do norte, como Alemanha, tem sido a 
escolha mais frequente entre os migrantes. 
c) ...a recente onda migratória para a Europa tem gerado um sentimento de acolhimento pela maior parte da população 
europeia, sendo que os eventos xenofóbicos são cada vez mais raros diante das necessidades dos refugiados. 
d) ...o incrível volume migratório que vem ocorrendo para a Europa é um sinal da inconsistência democrática, somada as 
condições de pobreza que se intensificaram em inúmeros países do norte da África e Oriente Médio a partir do 
movimento conhecido por Primavera Árabe.   
e) ...o barco “Lifeline” cria uma nova situação no processo migratório para a Europa, diminuindo as mortes de imigrantes 
por afogamento. Está sendo aceito de forma unanime entre os integrantes da União Europeia, que demonstram 
disposição à abertura das fronteiras, por razões humanitárias. 
 
36ª QUESTÃO 
 
Lenda Viking... 
“...Odin era o chefe dos deuses. Mandou construir Valhala – a 
morada dos heróis em Asgard, o paraíso. Tem um terrível 
cavalo vermelho de fogo, de 8 patas, Sleipnir. Irascível, surrou 
o deus Loki. Razão: Odin gostava de fazer mágicas, e Loki dizia 
que magia era coisa de mulher. O criador da humanidade, 
detentor supremo do conhecimento, das fórmulas mágicas e 
das runas costumava ser invocado por ocasião das batalhas, 
dos naufrágios e das doenças.” 

 
Fonte: https://super.abril.com.br/historia/lendas-de-um-povo-guerreiro-que-

revelou-novos-mundos/ 

  
Fiorde na Noruega 
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Sobre a formação do relevo no extremo norte da Europa e sua interação com os primeiros habitantes da região, 
podemos dizer que: 
  
a) Os fiordes são grandes rios, de água doce, que correm do interior do continente europeu, na Escandinávia, e 
desaguam no mar, tornando-se ambientes de águas calmas e propícias para a navegação. 
b) Os fiordes formaram-se, originalmente, devido a ação de imensas massas de gelo, chamadas glaciares (ou geleiras), 
que se movimentam rumo ao mar como se fossem grandes rios congelados.  
c) Os fiordes modernos só existem em regiões interiores dos continentes, que são montanhosas, e onde o clima é, ou foi, 
suficientemente frio para permitir a formação de depressões absolutas.  
d) As grandes conquistas do Povo Viking ocorreram dentro das estruturas geológicas conhecidas por fiordes, quando os 
Ingleses e Franceses invadiram este território, com a intenção de saquear as provisões estocadas por este povo, e foram 
derrotados.  
e) Já que o extremo norte da Europa registra invernos prolongados e de temperaturas extremamente baixas, novos 
fiordes se formam a cada nova estação fria, aumentando a importância da atração do turismo, já que paisagens únicas 
nascem a cada ano. 
 
37ª QUESTÃO 
 

 
 

Leia a reportagem a seguir: 
 

Idosos serão 1 bilhão em 2022 
 

Estudo elaborado pelas Nações Unidas projetou o crescimento da população com mais de 60 anos de idade daqui 10 
anos até 2022, o mundo deverá ter 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. A projeção é do Fundo de População das 
Nações Unidas (Unfpa, na sigla em inglês), que divulgou seu “Estudo Sobre o Envelhecimento no Século 21”, ontem, Dia 
Internacional do Idoso. O levantamento também destaca que a proporção de idosos em relação à população mundial 
está crescendo mais do que qualquer outra faixa etária, principalmente nos países em desenvolvimento. 

A população mundial de idosos, que era de 205 milhões em 1950, chegou neste ano a 810 milhões. De acordo com a 
projeção da Unfpa, em 2050 deve haver no mundo 2 bilhões de idosos, o que corresponderá a 20% da população – 
atualmente, a proporção é de 11,5% de idosos. O envelhecimento da população é tratado como “um triunfo do 
desenvolvimento”, pois está relacionado a melhorias na nutrição, nas condições sanitárias, na medicina, nos cuidados 
com a saúde, no ensino e no bem-estar econômico. 

 
Fonte: SIMÕES, A. Idosos serão 1 bilhão em 2022. Jornal Gazeta do Povo. 2 de Outubro de 2012. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1303131&tit=Idosos-serao-1-bilhao-em-2022.> Acesso em 15 dez 2012. 

 
Certamente a Europa contribui diretamente com o quadro descrito pela reportagem. Entre as consequências do 
envelhecimento populacional, podemos destacar as seguintes, exceto: 
 
a) Diminuição drástica dos gastos sociais como a saúde, devido especialmente ao maior nível intelectual da população. 
b) Impacto direto na Previdência Social, devido ao aumento significativo dos beneficiários. 
c) Mudança na estrutura etária dos diversos países, gerando incremento no topo das pirâmides etárias e encurtamento 
de suas bases. 
d) Diminuição do crescimento populacional. 
e) Diminuição da oferta da mão de obra, com a elevação das taxas da PEA (População Economicamente Ativa).  
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38ª QUESTÃO 
 

 
 
Considerando os diferentes tipos de vegetação original e estruturas geológicas da Europa, dispostas respectivamente, 
assinale a alternativa que indica a sequência correta de ocorrência dessas formações que seriam visualizadas em uma 
hipotética viagem entre os pontos A e B:  
 
a) Tundra – Floresta de Coníferas – Floresta Temperada – Vegetação de Altitude - Pradarias e Estepes – Floresta 

Mediterrânea / Escudos e Maciços Antigos – Planícies e Bacias Sedimentares – Dobramentos Recentes. 

b) Floresta de Coníferas – Tundra – Floresta Mediterrânea - Vegetação de Altitude - Floresta Temperada - Pradarias e 

Estepes / Escudos e Maciços Antigos – Dobramentos Recentes – Planícies e Bacias Sedimentares. 

c) Floresta Temperada – Tundra – Floresta de Coníferas – Pradarias e Estepes Vegetação de Altitude – Floresta 

Mediterrânea / Dobramentos Recentes - Escudos e Maciços Antigos – Planícies e Bacias Sedimentares. 

d) Tundra – Floresta de Coníferas – Floresta Mediterrânea – Vegetação de Altitude - Pradarias e Estepes – Floresta 

Temperada / Planícies e Bacias Sedimentares - Escudos e Maciços Antigos – Dobramentos Recentes. 

e) Floresta Mediterrânea – Pradarias e Estepes – Floresta Temperada – Vegetação de Altitude - Floresta de Coníferas – 

Tundra / Dobramentos Recentes – Planícies e Bacias Sedimentares – Escudos e Maciços Antigos. 

 

INGLÊS 
 

Robots 
 

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It 

follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it 

does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!  

Robots are all around us. Some robots are used to make things. For example, robots can help make cars. Some 

robots are used to explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used to 

clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used to 

help answer telephone calls. Some robots look like humans. But most robots do not. Most robots just look like machines.  

Long ago, people imagined robots. Over 2,000 years ago, a famous poet imagined robots. The poet’s name was 

Homer. His robots were made of gold. They cleaned things and they made things. But they were not real. They were 

imaginary. Nobody was able to make a real robot. The first real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was 

used to help make cars. It looked like a giant arm.  

In the future, we will have even more robots. They will do things that we can’t do. Or they will do things that we 

don’t want to do. Or they will do things that are too dangerous for us. Robots will help us fight fires. They will help us 

fight wars. They will help us fight sickness. They will help us discover things. They will help make life better.  

 
39ª QUESTÃO 
What is the main purpose of paragraph 2? 
 
a) to show how easy it is to make a robot  
b) to tell what a robot is  
c) to describe the things a robot can do  
d) to explain the difference between a robot and a machine 
e) to show the importance of having a robot at work 
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40ª QUESTÃO 
Which of these statements correctly summarizes how the author of this passage feels about robots? 
 
a) Robots are old.  
b) Robots are confusing.  
c) Robots are helpful.  
d) Robots are dangerous. 
e) Robots are totally dispensable 
 
41ª QUESTÃO 
Mark the alternative with the correct reported speech of the following sentence. 
 

 John: I am writing an email to my girlfriend. 
 

a) He told me that he was writing an email to her girlfriend. 
b) He told me that he was writing an email to his girlfriend. 
c) His girlfriend told me that he was writing an email to her. 
d) He told me that he writes an email to his girlfriend. 
e) He said me that he was writing an email to his girlfriend. 
 
42ª QUESTÃO 
Mark the alternative that completes the following sentence correctly. 
 

The children _________ sick since ____________ . 
 

a) are; last month 
b) have been; 2 weeks 
c) are; seven days 
d) have been; last week 
e) has been; Christmas 
 
43ª QUESTÃO 
Which is the correct alternative to complete the sentence below? 
 

 I _________ him many years ago. We ____________ good friends since then. 
 

a) met; were 
b) met; have been 
c) have met: have been 
d) have met; were 
e) met; are  
 

ESPANHOL 
EN EL MERCOSUR HABLAMOS DOS IDIOMAS Y UN MISMO LENGUAJE 

 
Cuando una empresa actúa en un mercado globalizado sus ejecutivos también deben poseer un perfil global. Sólo así se 
asegura el éxito gerencial de sus negocios. CM Sociología y DM Recursos Humanos Brasil ponen a su alcance, a través de 
EMA Partners International, sus oficinas locales comunicadas online para cubrir sus máximas exigencias en búsqueda de 
talentos. Dos organizaciones con acreditada experiencia y una misma filosofía: eficiencia real en tiempos reales. No limite 
el avance de su empresa. Confíe su próxima búsqueda en el Mercosur a quienes hablan un lenguaje global. 
 
EMA Partners International Executive search network 
CM SOCIOLOGÍA DE EMPRESA Tucumán 1321 - 8º piso(1050) Buenos Aires –Argentina Tel/Fax: 371-5356/5146/5130E-
mail: mejias@cmsociologia.com Web site://www.cmsociologia.com 
DM recursos humanos  
Rua do Rocio 220- 4º andar - CEP 04552-000 -São Paulo - SP – Brasil Tel.: (5511) 822-1140 - Fax: (5511) 820-8114E-
mail: dm-rh@amcham.com.br 
 
44ª QUESTÃO 
En el anuncio, el producto anunciado es: 
 
a) organización gerencial del Mercosur. 
b) oferta de servicios de recursos humanos. 
c) mercado globalizado en Argentina y Brasil. 
d) enseñanza de idiomas del Mercosur. 
e) posibilidad de compra y venta por Internet. 

mailto:mejias@cmsociologia.com
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45ª QUESTÃO 
Lee y después marca la opción que mejor corresponda al sentido de la frase 
 
a) Não se deve confiar no amor, sob pena de ser julgado. 
b) Não se deve perder o amor apostando-o no jogo. 
c) Nunca faça amor na face de um julgo ninho. 
d) No ninho, a face do globo chora por amor. 
e) Não se deve menosprezar o amor, sob pena de perdê-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46ª QUESTÃO 
Lee el texto de la imagen al lado y elige la opción que mejor corresponde al sentido de la frase 
 
 
a) Existen 26 maneras de describir un plan 
b) Si la primera opción fracasa, vale recordar que existen otras 
soluciones 
c) Existen 26 letras que pueden funcionar tan bien como la “A”. 
d) Si el primer intento está en marcha, no vale la pena pensar en 
otras soluciones. 
e) Existen 26 letras que a veces funcionarían tan bien como la “A”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE 
47ª QUESTÃO 
A arte contemporânea, em alguns momentos, tem apresentado uma preocupação com o meio ambiente. A obra que se 
segue foi usada como tema de abertura de uma novela, e a imagem foi produzida através da justaposição e sobreposição 
de toneladas de lixo. Marque a opção CORRETA que apresenta a principal influência artística de Vik Muniz: 
 

 
http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2010/05/12/vik_ 

muniz_1.jpg. Acesso em 19/10/2016. 
 

a) Leonardo da Vinci.  
b) Rafael Sanzio.  
c) Michelangelo Buonarroti.  
d) Giuseppe Arcimboldo. 
e) n.d.a. 
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48ª QUESTÃO  
O Impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. 
Marque a opção CORRETA que apresenta características formais 
deste movimento artístico:  
 
a) Na pintura, o desenho é o elemento mais importante, realizado 
com antecedência e de forma bem rigorosa.  
b) As sombras são escuras, uma vez que a luz e a cor são objetos 
de pesquisa dos impressionistas.  
c) Segundo os impressionistas, as figuras não devem ter 
contornos nítidos.  
d) A mistura de cores e tonalidades deve ser obtida na paleta, 
com pincelas curtas e rápidas. 
e) n.d.a. 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
49ª QUESTÃO 
O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o fantasma da corrupção, 
revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a 
Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação fictícia de Lima Barreto). 
O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao 
humano, porque as normas morais são: 
 
a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. 
b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 
c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 
d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter 
e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 
50ª QUESTÃO 
Leia o texto: 
 
“Viver temporariamente sua vida, mover-se delicadamente dentro dela sem julgar, perceber os significados que ele/ela 
quase não percebe, tudo isto sem tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa não tem consciência, pois isto poderia 
ser muito ameaçador. Implica em transmitir a maneira como você sente o mundo dele/dela à medida que examina sem 
viés e sem medo os aspectos que a pessoa teme. Significa frequentemente avaliar com ele/ela a precisão do que 
sentimos e nos guiarmos pelas respostas obtidas. Passamos a ser um companheiro confiante dessa pessoa em seu 
mundo interior.” 

 
ROGERS, C. R.; ROSENBERG, R. A pessoa como centro. São Paulo: E.P.U., 1977. p. 73. 

 
Esse texto trata de qual conceito? 
 
a) Responsabilidade, pois assumimos o papel de guia dos nossos amigos, orientando-os na direção certa. 
b) Empatia, pois quando nos colocamos no lugar do outro, podemos compreender o seu mundo observando o que o 
agrada e o que o agride. 
c) Compaixão, pois quando ajudamos uma pessoa, nos compadecemos e temos piedade, passamos a ser companheiros 
verdadeiros. 
d) Gentileza, pois quando somos gentis queremos descobrir tudo o que a pessoa é, a sua intimidade, para poder ajudá-
la. 
e) Diversidade, pois passamos a ser um na medida em que entendemos a diferença da pessoa. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


