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HISTÓRIA

“Vice-presidente Michel Temer atua como bombeiro e consegue aplacar a crise entre o Legislativo e o Judiciário.
Escalado por Dilma, o peemedebista conquista espaço de destaque nas costuras políticas do governo.”

O texto faz referência a uma das propostas iluministas, ainda presente nos dias atuais, defendida pelo filósofo
Montesquieu, que consistia no(a):

A) voto desvinculado para vice-presidente.
B) divisão do poder em três poderes.
C) implantação do sistema republicano.
D) supremacia do poder Judiciário.

Izabelle Torres – Revista nº 2268.Isto é,

Questão 01

Questão 02

“Considerada a mais complexa e relevante das Revoluções Burguesas, a Revolução Francesa representou um
golpe profundo do Antigo Regime. Sua grande mensagem “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” ultrapassou as
fronteiras francesas e inundou ideologicamente a Europa e o mundo da época.”

A interpretação mais adequada para o texto em relação à Revolução Francesa, nos permite afirmar:

A) OAntigo regime representava as ideias revolucionárias do século XVIII.
B) A Revolução Francesa dominou a história, ultrapassou fronteiras, com ideias apoiadas ao

tradicionalismo.
C) ARevolução Francesa foi um golpe que contrariou as ideias de liberdade aos cidadãos franceses.
D) Liberdade, Igualdade e Fraternidade são princípios que ganharam contornos históricos em âmbito mundial.

Num panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa afirmava. “Devemos formular três
perguntas: O que é o Terceiro Estado? Tudo. O que tem ele sido em nosso Sistema Político? Nada. O que pede
ele? Ser alguma coisa.”

Asociedade francesa estava dividida em ordens sociais. O Primeiro Estado formado pelo alto clero e o baixo clero
(membros da igreja católica). O Segundo Estado, formado pela nobreza. Quem representava o Terceiro Estado?

A) Os reis, alta burguesia, clero e trabalhadores liberais.
B) Padres, bispos, população sem trabalho e nobres.
C) Empresários, nobres, camponeses e profissionais liberais.
D) Os sans-culottes, artesãos, burguesia e os camponeses.

(Huberman, Leo; , 1979.)História da Riqueza do Homem

Questão 03

“A Declaração dos Direitos do homem e do Cidadão representou a possibilidade de ingresso do homem num
mundo novo, pois garantia a aquisição dos direitos políticos e da cidadania. Serviu como base para a elaboração
das Constituições de inúmeros países do mundo ocidental. Essas ideias feudais da Revolução Francesa
influenciaram a criação de novos direitos aos cidadãos, como a saúde e a educação pública.”

Ao citar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o texto nos ajuda a identificar uma das influências dos
ideais revolucionários franceses para o mundo atual. Marque a alternativa que apresenta tais influências.

A) Ingresso do homem em um mundo sem direitos políticos e sem direitos a educação.
B) Elaboração das constituições de inúmeros países do chamado oriente.
C) O direito à saúde e à educação pública.
D) Diminuir os direitos políticos dos cidadãos.

(Huberman Leo. ,1979.)História da Riqueza do Homem

Questão 04
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“No mar [...] os franceses estavam [...] completamente derrotados. Após a batalha de Trafalgar (1805), qualquer
chance, não apenas de invadir a Grã-Bretanha pelo Canal da Mancha, como também de manter contatos
ultramarinhos, desapareceu.”

O contexto acima obrigou Napoleão Bonaparte a criar o Bloqueio Continental. Das alternativas abaixo, qual delas
apresenta uma explicação mais aceita sobre o Bloqueio Continental?

A) Fechamento dos portos ingleses a todo comércio europeu.
B) Decreto que fechava os portos do Continente Europeu ao comércio inglês.
C) Crise econômica da Inglaterra, forçando o governo britânico a um acordo com a França.
D) Abertura dos portos ingleses ao comércio mundial.

(Hobsbawm, Eric. . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.)A Era das Revoluções

Questão 05

Questão 06

“O Grito do Ipiranga”

“AIndependência brasileira é fruto mais de uma classe do que da nação tomada em seu conjunto.”

Assinale a alternativa que justifica a concepção de Caio Prado Jr. sobre a Independência do Brasil.

A) A Independência foi marcada por interesses de grupos políticos que, aliando-se a Dom Pedro I,
buscavam preservar seus interesses.

B) A Independência foi realizada por vários atores sociais, inclusive ex-escravos e as camadas
populares.

C) A Independência foi imposta pela Inglaterra que temia aliança política entre portugueses e
franceses.

D) AIndependência ocorreu apenas por Dom Pedro I que, isolado politicamente, bradou às margens do Ipiranga
“Independência ou morte!”.

Quadro “Independência ou morte”, de PedroAmérico, 1888. Museu Paulista, São Paulo.
Rômulo Fialdini. Museu Imperial, Petrópolis, Reprodução do livro Museu Imperial, Banco Safra.

Caio Prado Jr.
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“Por sorte haverá quem se choque
que os apelos da fome e gemidos
da pobreza. O valor da vida fosse
inferior ao de uma meia, e a destruição
de teares levasse à quebra dos ossos.”

Contrários ao avanço tecnológico, trabalhadores destruíram instalações fabris e máquinas têxteis. Foi o chamado
movimento dos quebradores de máquinas ou luditas.Aque se deve esse movimento?

A) À expressiva diminuição da oferta de mão de obra, devido à divisão do trabalho limitado a cada
operário e à execução de uma única e respectiva tarefa.

B) Aos fabricantes de meias que utilizavam as oficinas caseiras na produção das malhas.
C) À jornada estafante de trabalho, ao alto índice de acidentes, salários baixos e ao avanço

tecnológico.
D) Ao uso da mão de obra infantil, quantidades excessivas na produção de meias e ao alto salário.

(citado em Kerkpatrick, Sale. Inimigo do Futuro)

Questão 07

“Um motivo para a melhoria da dieta ao longo do século XIX era que chegavam cada vez mais alimentos do que
chamamos de ‘periferia’ da Europa. [...] No século XIX começaram a chegar cereais, procedentes das pradarias
da América do Norte e das planícies da Argentina e da Austrália. [...] Os países mais necessitados desses
produtos eram aqueles onde a industrialização e o desenvolvimento urbano ocorreram com maior ímpeto, ou
seja, Grã-Bretanha, os países baixos e aAlemanha.”

As razões para o imperialismo e a expansão colonialista na 2ª metade do século XIX podem ser compreendidas:

A) pela necessidade dos países europeus exportarem produtos industrializados e capitais, e importarem
produtos agrícolas e matérias-primas.

B) pelo ideal civilizatório dos europeus interessados em levar o progresso e as novas tecnologias aos povos
atrasados da África e Ásia.

C) na necessidade de combater a fome nos países industrializados, que provocavam revoltas no
miserável proletariado urbano.

D) devido à necessidade de exportar populações miseráveis das grandes capitais europeias e importar mão de
obra especializada da Ásia.

POUNDS, N.J.G. . Barcelona: Editorial Crítica, 1992, p. 507-509.La vida cotidiana: Historia de la cultura material

Questão 08

“O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas,
financeiras e políticas, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial.”

A internet, objeto de consumo do mundo globalizado, aproxima pessoas, ideias e informações ao mesmo tempo,
que produz indivíduos solitários. Sobre as transformações tecnológicas é correto afirmar que:

A) as transformações políticas e econômicas sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos
países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

B) o avanço das telecomunicações e da informática, e o uso da internet são fundamentais para os
fluxos financeiros mundiais.

C) a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países
subdesenvolvidos.

D) o Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial.

(Folha de São Paulo, 1996.)

Questão 09
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“O Brasil foi a última nação independente a acabar com a escravidão. Esse fato deixou marcas profundas na
cultura nacional, na forma como as pessoas encaram o mundo.”

Aabolição da escravidão, em 1888, teve como reflexo:

A) um prolongamento ou sobrevida do governo monárquico abalado pelas questões religiosa e militar e pelo
movimento republicano.

B) a situação precária na vida dos negros que, uma vez livres, ficaram sujeitos a trabalhos informais,
preconceito e discriminação racial.

C) um período em que outras reivindicações sociais, como o voto universal e os direitos trabalhistas,
foram atendidas ao mesmo tempo que o trabalho livre.

D) a migração em massa dos escravos libertados do campo para as cidades onde se transformariam
em mão de obra barata para a nascente indústria automobilística.

DIMENSTEIN, Gilberto. . São Paulo, ed. Ática, 20ª edição p. 52.O cidadão de papel

Questão 10

Questão 11

O sucesso econômico e a coesão social do Canadá favoreceram a diversidade cultural. Quanto à localização do
seu território, ele está:

A) na zona temperada do Norte e Glacial Ártica.
B) na zona Intertropical.
C) no sul da zona GlacialAntártica.
D) nas zonas glaciais Ártica eAntártica.

GEOGRAFIA
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No processo de formação de seu território os Estados Unidos incorporavam vastas porções de terras.

Observando o mapa, o espaço que demarca as treze colônias inglesas, é apenas o:

A) 4
B) 6
C) 1
D) 2

Questão 12

Questão 13

Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da população da
América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse de terra, verificados em várias
áreas e que, frequentemente, chegam a provocar mortes. Um dos fatores que explica a subalimentação na
América do Sul é:

A) a situação conflituosa vivida no campo, que impede o crescimento da produção agrícola.
B) os sistemas de cultivo mecanizado, voltados para o abastecimento do mercado interno.
C) a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos.
D) a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial.

Questão 14

Quando chegaram àAmérica, os europeus encontraram inúmeros povos que ocupavam o continente há milhares
de anos. Esses povos, posteriormente, foram denominados povos pré-colombianos. Dentre os vários povos
pré-colombianos, três se destacaram por terem, de certa forma, encontrado um desenvolvimento social bem
avançado, formando verdadeiros Impérios.Assinale a opção que destaca esses três povos.

A) Astecas, Maias e Incas.
B) Portugueses,Astecas e Jês.
C) Maias,Astecas e Espanhóis.
D) Astecas, Tupis e Esquimós.
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Questão 15

A economia latino-americana é influenciada pela presença de empresas multinacionais (Nike, Coca-cola, Apple,
etc.), que vieram, principalmente, dos Estados Unidos, Japão e Europa.

Assinale a opção que apresenta duas condições favoráveis, oferecidas pelos países latino-americanos, que
favoreceram a instalação das empresas multinacionais.

A) Abundância de matéria-prima e pequeno mercado consumidor.
B) Custo reduzido da mão de obra e muita oferta de matéria-prima.
C) Mercado consumidor grande e variados impostos.
D) Mão de obra barata e carência de mercado consumidor.

Disponível em: <multinacionaisamericalatina.blogspot.com/ .../as-condies-favorveis.html>. Acesso em 25/05/2013.

Questão 16

Disponível em:<www.googleimagens/pt.wikipedia.org/Alca>. Acesso em 19/05/2013.

Disponível em:< www.googleimagens/resistir.info/brasil/ imagens/>. Acesso em 19/05/2013.

A partir das imagens acima e de seus conhecimentos, assinale a alternativa que melhor define a ALCA – Área de
Livre Comércio dasAméricas.

A) É uma proposta norte-americana de interligação econômica entre quase todos os países da
América, que tem sido muito criticada em função de suas regras de funcionamento.

B) Consiste em uma proposta norte-americana de união política e econômica entre quase todos os
países daAmérica e tem como principal objetivo o crescimento econômico dos países.

C) É uma proposta norte-americana que visa à instalação de indústrias para beneficiamentos de
matérias-primas em todos os países daAmérica que integrarem ao bloco.

D) Consiste em uma proposta norte-americana de interligação política e econômica que permitirá a livre
circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre os países que aderirem ao bloco.
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Questão 17

Relacione as colunas identificando as características do relevo americano. Assinale a opção que contem a
sequência correta.

1. Relevo montanhoso jovem.
2. Planícies litorâneas ou costeiras.
3. Planaltos e montanhas antigos.
4. Planícies interiores.

( ) Constituída por uma cadeia de montanhas que se estende por toda a Costa Oeste do continente americano.
( ) São áreas bastante desgastadas pela erosão que se encontram na costa leste do continente

americano.
( ) Constituem as grandes planícies que se localizam no centro do continente e que recebem muita

sedimentação.
( ) Constituem áreas de deposição de sedimentos marinhos e fluviais presentes nas áreas litorâneas dos

oceanos Pacífico eAtlântico.

Asequência correta é:

A) 1-3-4-2
B) 2-3-1-4
C) 4-1-2-3
D) 3-2-4-1

Questão 18

Cinco de junho foi a data escolhida para celebrar anualmente o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do
Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972 com o objetivo de promover atividades de proteção e
preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e governos de cada país para os perigos de
negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente.
Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas
sobre o ambiente humano (durou até dia 16) e por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Quais são as principais alterações ambientais causadas pelo ritmo crescente da urbanização e o aparecimento
de novas grandes cidades nas últimas décadas naAmérica Latina?

A) Globalização e poluição atmosférica.
B) Geração de grandes volumes de lixo, poluição da atmosfera.
C) Coleta seletiva de resíduos e investimentos no comércio.
D) Diminuição da falta de imóveis e coleta seletiva de resíduos.

Disponível em: < http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-meio-ambiente/>. Acesso em 10/06/2013.
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Questão 19

Disponível em:< http://meuartigo.brasilescola.com/ geografia/mercosul.htm>. Acesso em 10/06/2013.

O MERCOSUL foi criado em 1991, através do Tratado de Assunção, sendo formado pelo Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai, congregando uma população de 200 milhões de habitantes e um PIB de 1,1 trilhão de
dólares.

Sobre esse bloco econômico podemos concluir que:

A) os objetivos do MERCOSUL estão centrados na coordenação das políticas macroeconômicas,
formando um único governo regional.

B) o s p a í s e s q u e c o m p õ e m o M E R C O S U L a p r e s e n t a m o m e s m o p a t a m a r d e
desenvolvimento industrial, pois todos são capitalistas, com a presença marcante de transnacionais.

C) o MERCOSUL constitui uma união aduaneira, estágio da integração econômica em que não são
cobrados impostos no comércio entre os países membros.

D) o bloco sul-americano é, dentro da nova ordenação em blocos de poder e de grandes corporações
econômicas, aquele que apresenta a maior importância mundial.
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Questão 20

A estrutura etária da população tem reflexos importantes na economia de um país. Logo, a tendência dos grupos
etários representados no gráfico nos leva à reflexão de que:

I. em 1980, 38% da população tinham entre 0 a 14 anos de idade, em 2000 esse percentual caiu para 29%.
II. a participação relativa de idosos na população total vem aumentando significativamente,

passando de 60 % em 2020.
III. em 2010, a população entre 0 e 14 anos é de 25%.
IV. a partir de 2000 a população idosa vai subindo enquanto a dos jovens vem diminuindo.

Assinale a alternativa que apresenta as reflexões corretas.

A) Somente I e II.
B) Somente I e IV.
C) I, II, III e IV.
D) Somente III e IV.

Fonte: IBGE

Questão 21

Tom Zé, cantor brasileiro de MPB, certa vez utilizou uma fotografia de parte do corpo de uma modelo na capa do
seu disco. Para tanto, necessitou de alguns profissionais ligados à arte para a produção de tal imagem.

Segundo o enunciado, alguns dos profissionais ligados diretamente à produção da fotografia da capa do disco
seriam:

I. fotógrafo, produtor, maquiador e modelo.
II. fotógrafo, produtor, maquiador e cantor.
III. fotógrafo, produtor, iluminador e cantor.
IV. fotógrafo, produtor, maquiador e iluminador.

Assinale a alternativa que apresenta somente os profissionais corretos.

A) I e IV.
B) II.
C) I e II.
D) II e IV.

ARTES
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Questão 22

Fig. 1 Natureza-Morta/ Van Gogh Fig.2 O quarto/ Van Gogh

Vincent Van Gogh foi um pintor impressionista que, entre tantos trabalhos, produziu as duas pinturas acima. O
tema natureza-morta é muito frequente nas artes visuais e consiste em reproduzir, em tela ou fotografia, objetos
inanimados como frutas, flores, taças de vidro, garrafas e porcelanatos, dentre outros objetos afins.

De acordo com o enunciado acima, marque a alternativa correta.

A) as figuras 1 e 2 são consideradas pinturas de naturezas-mortas no estilo impressionista.
B) a figura 1 é considerada fotografia de natureza-morta no estilo impressionista.
C) a figura 1 é considerada pintura de natureza-morta no estilo impressionista.
D) a figura 2 é considerada pintura de natureza-morta no estilo impressionista.

Questão 23

Desde a antiguidade a música está presente em nossa vida. A música é uma linguagem cultural. Cada povo
produziu uma música diferente ao longo de sua história, criando estilos musicais que foram sofrendo mudanças e
com o tempo foi influenciada por outros estilos e se adaptando aos costumes, a cultura, a tecnologia e aos
instrumentos de cada época.
Relacione os estilos musicais com o seu significado e marque a alternativa com a sequência correta.

1. Rock
2. Pagode
3. Jazz
4. Forró

( ) ritmo e dança típico da Região Nordeste.
( ) é originado do samba de fundo de quintal com temática romântica.
( ) gênero de música vocal e instrumental, com origem da música negra americana.
( ) seu grupo é constituído por um vocalista, um guitarrista, um baixista e um baterista.

A) 1 – 3 – 4 – 2
B) 4 – 1 – 2 – 3
C) 4 – 2 – 3 – 1
D) 2 – 3 – 4 – 1
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Questão 24

Fonte: domínio público.

Em música temos como propriedades sonoras altura, duração, timbre e intensidade, que apresentados de forma
repetida ou variada faz com que os sons se diferenciem uns dos outros ilimitadamente.

Qual das propriedades do som se relaciona de forma evidente com a figura acima?

A) Intensidade.
B) Duração.
C) Timbre.
D) Textura.

“Silêncio é um recipiente dentro do qual é colocado um evento musical.”

Mesmo que todos ao seu redor estejam quietos, ainda assim é possível que você escute alguns sons.

Podemos concluir através desse simples exercício de percepção auditiva que:

A) só existe silêncio quando todos em um lugar estão quietos.
B) o silêncio é ausência de som, e isto é possível de forma absoluta.
C) o silêncio existe, mas não precisamos dele para fazer uma música.
D) o silêncio não existe, pois não existe ausência absoluta de som.

M.Shafer

Questão 25

O Rugby é um esporte que possui como objetivo levar a bola para além da linha de gol dos adversários e apoiá-la
contra o solo para marcar pontos. Em sua versão mais tradicional, ele é disputado por duas equipes com 15
atletas titulares.

Quanto a sua forma de prática, como esse esporte pode ser classificado?

A) Misto.
B) Coletivo.
C) Individual.
D) Adaptado.

Questão 26

EDUCAÇÃO FÍSICA

Quais das modalidades esportivas abaixo possuem as posições deALAS e PIVÔ?

A) Voleibol e Handebol.
B) Futsal e Voleibol.
C) Basquetebol e Rugby.
D) Basquetebol e Futsal.

Questão 27
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Os esportes de identidade cultural são os que podem se originar dentro da própria cultura nacional ou os que
inicialmente pertencem a outras culturas e se incorporam fortemente à cultura esportiva de um país.

O Futevôlei é um exemplo de esporte originário da cultura brasileira.

Qual dos esportes abaixo, também tem suas origens na cultura brasileira?

A) Frescobol.
B) Rugby.
C) Bocha.
D) Sumô.

Telecurso 2000. . Ed. Globo, p.107.Educação para o esporte

Questão 28

Analise as seguintes sentenças em relação ao Basquetebol.

I. Dependendo da forma como a cesta for marcada, a equipe pode receber três pontuações diferentes.
II. Cada equipe joga com oito jogadores titulares em uma partida oficial.
III. Durante o drible, o jogador pode segurar e quicar a bola quantas vezes ele achar necessário.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I e III.
B) I.
C) III.
D) I e II.

Questão 29

Associe as modalidades esportivas presentes na coluna I, com as regras oficiais dos esportes apresentadas na
coluna II.

Coluna I

(1) Futsal.
(2) Handebol.
(3) Voleibol.
(4) Basquete.

Coluna II

( ) Uma equipe terá direito a, no máximo, três toques (além do bloqueio) para enviar a bola ao lado
adversário.

( ) O jogador que cobra o arremesso lateral deve manter pelo menos um pé em contato com a linha lateral.
( ) O jogo se inicia com o árbitro lançando a bola para o alto no círculo central entre dois jogadores

adversários.
( ) Acobrança do tiro lateral é realizada utilizando-se os pés.

A) 3 – 2 – 4 – 1
B) 3 – 1 – 4 – 2
C) 2 – 4 – 3 – 1
D) 3 – 2 – 1 – 4

Questão 30


