
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 
 
01. Você está recebendo o material listado abaixo: 
 

A. Este caderno com o enunciado das questões relativas à prova de língua portuguesa (redação), à 
prova de matemática (objetiva), à  prova de interpretação de textos (objetiva) e à prova de 
conhecimentos gerais (objetiva); 

 
B. 02 (duas) folhas pautadas, destinadas à prova de à prova de língua portuguesa (redação). A 

FOLHA OFICIAL da prova de redação é a que está etiquetada com seus dados; a outra, em 
branco, pode ser utilizada como rascunho; 

 
C. 01 (um) CARTÃO-RESPOSTA, destinado às respostas da prova de matemática (objetiva, 

questões 1 a 15), da prova de interpretação de textos (objetiva, questões 16 a 30) e da prova 
de conhecimentos gerais (objetivo, questões 31 a 45).  

 
02. Verifique se este material está completo e se seus dados no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA 
OFICIAL estão corretos. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE um dos responsáveis pela sala. 
 
03. Não é permitdo utilizar, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como 
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 
04. A devolução do CADERNO DE QUESTÕES no final da prova é obrigatória; 
 
05. O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DO EXAME É DE 03h40min. (TRÊS HORAS E QUARENTA 
MINUTOS. 
 
06. BOA SORTE! 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2010 



   

 

PROCESSO SELETIVO 2010 
 
 
 
PROVA DE REDAÇÃO 
 
- Analise os dois temas propostos. 
- Eleja UM dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido para sua 
redação. 
- CRIE UM TÍTULO coerente com seu texto e escreva uma DISSERTAÇÃO. 
- Desenvolva sua redação seguindo as instruções. 
- A prova deverá ser escrita à tinta e de forma legível. 
 
 

 
Tema 1 – Alterações ambientais e o compromisso social 

 
 

 
Charge premiada no Festival Internacional de Quadrinhos de Pernambuco em 2007. Retirado da web 

http://teiaonline.blogspot.com/2009/06/charge-mudancas-climaticas.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teiaonline.blogspot.com/2009/06/charge-mudancas-climaticas.html


Tema 2 – Iguais na diferença 
 

 
 
“Algumas pessoas, ao nascerem, trazem consigo características diferentes daquelas que 
são o padrão ou o modelo imposto pela sociedade. Segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) a quantidade de pessoas deficientes chega a 500 
milhões em todo o mundo, no Brasil somam 25 milhões. 
São pessoas em cadeiras de roda, que não conseguem pegar um ônibus – em razão da 
ausência de rampas próprias nos mesmos; deficientes visuais que não conseguem 
frequentar um elevador, restaurante ou supermercado, em face da falta da leitura em 
braile – mundialmente própria para eles; surdos/mudos que não podem frequentar 
escolas porque os professores não dominam a linguagem de libras – feita com as mãos; 
dentre vários outros casos corriqueiros.” (Jornal OESP - 23 de agosto 2009) 

 
Instruções 

Todas as questões são objetivas e possuem apenas uma alternativa correta. 
As respostas devem ser assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA, conforme instruções 
de preenchimento apresentadas no cartão, marcando-se apenas a alternativa 
escolhida. 
A marcação de 02 (duas) na mesma questão, a anulará. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
1) Em um círculo trigonométrico, duas retas partindo da origem dividem, ao meio, o 

primeiro e o quarto quadrantes. Determine o maior ângulo formado por tais retas 
divisórias. 

 
a) 90º. 
b) 180º. 
c) 270º. 
d) 45º. 
e) 360º. 
 

2) Um contêiner pode armazenar, no máximo, 58 caixas dos tipos M e N, do mesmo 
tamanho. As caixas pesam respectivamente 56 e 72 Kg. Sabendo-se que a carga 
máxima suportada pelo contêiner é de 3,84 toneladas, quantas caixas de cada tipo 
podem ser armazenadas para estar no limite de sua capacidade? 

 
a) 21 de M e 37 de N. 
b) 53 de M e 5 de N. 
c) 29 de M e 29 de N. 



d) 5 de M e 53 de N. 
e) 37 de M e 21 de N. 

 
3) Qual a metragem quadrada de pisos e azulejos necessária para revestir uma cozinha 

de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2,8 metros de altura, sabendo-se 
que portas e janelas ocupam 4 metros quadrados de área? 

 
a) 24 metros quadrados. 
b) 30 metros quadrados. 
c) 28 metros quadrados. 
d) 16 metros quadrados. 
e) 34 metros quadrados. 

 
4) Conhecendo-se os três primeiros membros da Progressão Geométrica 
  5 ; x-5 ; 45 
        2  
 

determine o valor de “X”. 
 

a) 20. 
b) 15. 
c) 10. 
d) 35. 
e) 25. 

 
5) Determine o valor da incógnita na equação abaixo: 
 

20 - {15 x [(2 + X) - 5] - 25} = 0 
 
a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 10. 
e) 5 . 

 
6) O preço do litro de leite, em uma determinada cidade, sofreu elevação de 20% ao ano, 

por dois anos consecutivos, e no ano subsequente, obteve redução de 20% com base 
no ano imediatamente anterior. Determine a elevação acumulada ao longo dos três 
anos analisados. 

 
a) 40%. 
b) 20%. 
c) 15,2%. 
d) 12,5%. 
e) 10%. 
 

                                                                                    1 
7) Qual o resultado da redução da expressão       _________  x   cos 15º ? 
 

                                                                        √6 + √2 
 
a) √2. 



b) √6. 
c) √6 + √2. 
d) 2/3. 
e) 1/4 . 

 
 
8) Determine o valor da equação: 
 

2 3    1   
X   1    X      =  √25  + 10 
2    0    1  
 
 
a) 5. 
b) 10. 
c) √5.  
d) √10. 
e) 20. 
 

9) A Companhia Telefônica de um estado disponibiliza a seus assinantes números com 8 
algarismos. Determine a quantidade máxima de instalações possíveis, admitindo-se que o 
primeiro algarismo não possa começar com zero. 
 

a) 100.000.000. 
b) 90.000.000. 
c) 100.000. 
d) 90.000. 
e) 80.000.000. 
 

10) Num grupo de 80 turistas, desembarcados no Brasil, 50 falam inglês, 40 falam 
francês, 20 falam os dois idiomas e 10 não falam nenhum desses idiomas. Qual a 
probabilidade de se escolher ao acaso um turista que fale somente francês?  
 

a) 50%. 
b) 25%. 
c) 37,5%. 
d) 40%. 
e) 30%. 

 
11) Uma carta de baralho, retangular, tem perímetro de 28 cm. Sabendo-se que sua 
diagonal é de 10 cm, determine a área desta carta. 
 

a) 56 cm2. 
b) 54 cm2. 
c) 50 cm2. 
d) 48 cm2. 
e) 46 cm2. 

 
 
12) A distribuição das notas dos alunos de uma classe é dada pela seguinte tabela: 
    

nota nº de 



alunos 

5 6 

6 10 

7 15 

8 11 

9 8 

 
Qual a média das notas desta classe? 
 

a) 7,1. 
b) 7,0. 
c) 6,8. 
d) 6,9. 
e) 8,0. 

 
13) Uma bicicleta, com velocidade de 20 Km/h, parte da cidade A para a cidade B às 8h 
da manhã. Se a distância entre as cidades é de 200 km, em que horário deveria sair um 
automóvel, com velocidade de 100 Km/h, para cumprir o mesmo percurso e chegar à 
cidade B no mesmo horário da bicicleta? 
 

a) 10h. 
b) 12h. 
c) 14h. 
d) 16h. 
e) 17h. 

 
14) Os dados abaixo referem-se à temperatura, ao longo de um dia, obtida em Atibaia. 
Com base no gráfico não se pode afirmar que: 
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a) A maior temperatura registrada no dia foi superior a 23º. 
b) A temperatura máxima ocorreu após as 11h. 
c) Entre 3h e 12h a temperatura foi sempre ascendente. 
d) A temperatura, ao longo do dia, sempre esteve acima dos 10º. 
e) A temperatura no final do dia foi inferior à inicial. 

 
15) Determine o valor de K na equação abaixo: 
 
Log 2     (3k + 5) = 3 



 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) -2. 
e) -3. 

 
 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 
As questões 16 a 18 estão relacionadas à versão adaptada do texto: A (H1N1): uma 
lição para a segunda onda – dos autores David Everson Uip, José Otávio Costa Júnior, 
Auler Marcos Boulos; publicado pelo jornal Folha de São Paulo, p. A3, em 03 de setembro 
de 2009.  
 

“Apesar da diminuição da intensidade da contaminação pela Influenza A (H1N1) 
entre nós e do muito que já sabemos sobre essa pandemia, precisamos estar atentos 
para as „nuances’ do ocorrido e para as possibilidades evolutivas da doença. 
 As pandemias, como o nome já aponta, têm ampla distribuição geográfica e não é 
pouco frequente que fiquem „circulando‟ pelo mundo, às vezes por muitos anos, até que 
grande parte da população mundial tenha contato com o agente infectante (o vírus H1N1, 
no caso) e a imunidade coletiva prevaleça. 

 No caso da atual pandemia recém-iniciada, cuja infecção é transmitida por 
gotículas de saliva que ficam no ambiente, a transmissão é elevada e acompanha o clima 
frio. Até aí, nenhuma novidade: todos sabem que ficamos mais gripados no inverno. 
 Acontece que, com as diferentes estações nos dois hemisférios, quando o inverno 
vai embora do hemisfério Sul, principia no hemisfério Norte, e vice-versa. Assim, a gripe 
também migra para os países que estão vivendo o inverno, e os casos vão diminuindo 
nas regiões aonde chega o calor. 
 No caso da Influenza A (H1N1), seu início se deu no final do período frio do 
hemisfério Norte e migrou rapidamente para o Sul. Agora, quando voltar a esfriar na 
região, Europa e América do Norte devem registrar um número ainda mais significativo de 
casos. Com isso, a previsão para nosso próximo inverno também não é boa, pois a gripe 
deverá voltar ao país, talvez com um número maior de casos do que neste ano. 
 É isso o que chamamos de segunda onda”.  
 
16) Sobre o texto não se pode dizer que: 

a) os autores alertam a sociedade para o aspecto cíclico da gripe H1N1. 
b) há uma relação da incidência da gripe H1N1 com o clima. 
c) haverá diminuição na intensidade da contaminação pelo vírus, já que as pessoas 

estão adquirindo imunidade contra ele. 
d) com a chegada do calor, a tendência é que diminua o número de casos infectados, 

no Brasil. 
e) houve migração do vírus H1N1 do hemisfério Norte para o hemisfério Sul. 

 
17) A palavra que pode substituir “nuances” no texto, sem modificar seu sentido é: 

a) cores. 
b) variações. 
c) tons. 
d) sinais. 



e) marcas. 
 
18) O prefixo latino vice, presente na expressão vice-versa, significa: 

a) antes de. 
b) no lugar de.  
c) de outro modo. 
d) do mesmo modo. 
e) assim mesmo. 

 
As questões de 19 a 22 estão relacionadas ao texto Uma virada, uma doença e uma 
solução (fragmento) de Roberto Pompeu de Toledo, publicado na Revista Veja, em 
09/09/09. 
  
 “Raramente se veem reviravoltas de tal magnitude. De campeão do 
biocombustível, o Brasil tornou-se o maior torcedor mundial pela sobrevivência do 
petróleo. Para a universalização do uso do álcool como fonte de energia, mobilizamos boa 
parte de nossas forças, dos produtores de cana-de-açúcar ao Itamaraty, até dois anos 
atrás. Era o tempo em que reinava a palavra „etanol‟. O auge desse período foi a visita do 
então presidente George W. Bush ao Brasil, em março de 2007, ocasião em que o 
presidente Lula recorreu ao melhor de sua lírica para cantar as maravilhas do álcool 
combustível, e ouviu respostas simpáticas do americano. Um pouco mais tarde naquele 
mesmo ano, no entanto, uma outra palavrinha faria seu triunfal ingresso em cena – „pré-
sal‟. Uma fabulosa quantidade de petróleo havia sido descoberta nos mares brasileiros. 
 Então a mensagem brasileira ficou assim: o.k., mr. Bush!, o.k., mr. Obama! e todos 
os poderosos do mundo, o etanol é ótimo, mas vamos com calma; segurem as pontas, 
deem um tempo, e pelo amor de Deus, continuem a consumir petróleo.  Não sejamos tão 
crentes nessa conversa alarmista de poluição e aquecimento global. Além disso, vejam 
que felicidade: teremos reservas abundantes e de boa qualidade aqui deste lado do 
planeta, bem longe das complicações do Oriente Médio. O pré-sal brasileiro vai demorar 
no mínimo dez anos para dar o ar de sua graça nas bombas. Enquanto isso, prosseguem 
os investimentos em carro elétrico, entre outras modalidades de veículo movido a 
energias alternativas. Para que tanta pressa? Os bons brasileiros esperam que o mundo 
continue confiando nesse meio seguro, eficiente e mais do que testado de mover os 
carros que é o petróleo”. 
 
19) A respeito das ideias contidas no texto, pode-se afirmar que: 

a) o autor enaltece a atual política energética do governo brasileiro. 
b) o investimento no pré-sal coaduna-se com os investimentos no setor de 

biocombustíveis.  
c) a atual política energética brasileira está voltada para a sustentabilidade ecológica. 
d) mudou-se a política energética brasileira com a descoberta do pré-sal. 
e) o petróleo é e continuará sendo a melhor fonte de energia. 

 
20) Conclui-se, da leitura do texto, que: 

a) o Brasil deveria continuar investindo em formas alternativas de energia, não 
perdendo de vista a sustentabilidade do planeta. 

b) as políticas governamentais não podem levar em consideração as questões 
ecológicas. 

c)  a gasolina é, ecologicamente, um combustível tão eficaz quanto o etanol. 
d)  na próxima década, o Brasil será autossuficiente na produção de petróleo. 
e) as mudanças ocorridas na política energética brasileira justificam-se face à 

descoberta de petróleo no pré-sal. 



 
21) O novo acordo ortográfico, assinado pelos países lusófonos, provocou algumas 
modificações no uso do hífen. Isso não ocorreu com a palavra: 

a) pré-sal. 
b) micro-ondas. 
c) antirreligioso. 
d) autossuficiente. 
e) minissaia. 

 
22) Um sinônimo de magnitude, palavra que aparece no primeiro parágrafo do texto é: 

a) resultado. 
b) atitude. 
c) magnetismo. 
d) magmático. 
e) grandeza. 

 
As questões de 23 a 26 estão relacionadas ao texto Poema de jornal – de Carlos 
Drummond de Andrade.  
 
 “O crime ainda não acabou de acontecer 
          E já a mão nervosa do repórter 
 O transforma em notícia. 
 O marido está matando a mulher. 
 A mulher ensanguentada grita. 
 Ladrões arrombam o cofre. 
 A polícia dissolve o meeting. 

A pena escreve. 
Vem da sala de linotipos a doce música mecânica”. 
 

23) Sobre poema não se pode dizer que: 
a) o poema retrata a instantaneidade da redação das notícias em um jornal. 
b) o ruído que vem da sala de linotipos agrada o autor. 
c) a notícia é a transformação dos acontecimentos em fatos noticiosos. 
d) não é fácil transformar, em poema, as notícias do cotidiano.  
e) a redação da notícia é marcada pela agilidade. 

 
24) A respeito da palavra o que está destacada no texto, é correto dizer que: 

a) pertence à mesma categoria gramatical da palavra o que antecede a palavra 
marido. 

b) refere-se à palavra repórter. 
c) refere-se à palavra crime. 
d) não tem referente no texto. 
e) é artigo masculino. 

 
25) Tendo em vista a adição de sufixo e prefixo, assinale a palavra que tem o mesmo 
processo de formação de ensanguentada: 

a) apelidada. 
b) noticiada. 
c) amedrontada. 
d) encontrada. 
e) entrada. 

 



26) Sobre a palavra doce, que aparece no último verso, não é correto dizer:  
a) está empregada com sentido conotativo, ou metafórico. 
b) está empregada com sentido denotativo, ou literal. 
c) é adjetivo e caracteriza a palavra música. 
d) opõe-se, semanticamente, à palavra mecânica. 
e) sintetiza a relação de sensações gustativas e auditivas. 

 
 
As questões de 27 a 31 estão relacionadas ao texto Nosso melhor inimigo – fragmento 
do texto de José Geraldo Couto, publicado em 05/09/09 pelo Jornal Folha de São Paulo, 
p. D7. 
 
 “Hoje tem Argentina X Brasil, e isso já bastaria para preencher o sábado, a 
semana, o mês, o ano. Mas, para cúmulo, hoje tem Maradona, pela primeira vez 
enfrentando o Brasil no papel de treinador dos nossos maiores adversários. E não existe 
um nome que desperte mais paixões contraditórias, entre nós, que Diego Armando 
Maradona. 
 Passional, provocador, zombeteiro, melodramático; ninguém fica indiferente diante 
de Maradona, menos ainda um brasileiro. 
 Para além da eterna comparação, oculta ou explícita, com Pelé, para além do seu 
histórico como jogador em partidas cruciais contra nós [...], Maradona atrai para si, como 
um pára-raios, nossos sentimentos ambivalentes em relação à Argentina. 
 E a Argentina é o nosso eterno “outro”, nosso espelho deformador de parque de 
diversões, em que vemos ampliadas as nossas falhas e diminuídas as nossas virtudes, ou 
vice-versa, dependendo se estamos numa fase de amor-próprio inflado ou deprimido. 
 Kaká declarou anteontem que é “mais completo que Maradona”. Pura verdade. A 
exemplo de Pelé, nosso atleta da Renascer é, sem trocadilho, renascentista, clássico, 
equilibrado, simétrico, apolíneo, quase o “homem vitruviano” de Leonardo da Vinci. Já 
Maradona é barroco, excessivo, torto, dionisíaco, trágico como Garrincha. 
 Sem querer entrar no terreno minado das “raças”, mas permanecendo no campo 
do imaginário, Pelé e Kaká passam uma certa idéia de pureza, preto e branco 
imaculados. Já em Garrincha e Maradona as etnias, as cores, perdem-se numa 
mestiçagem confusa, em que entram o branco, o negro e o índio. 

O futebol, como a vida, precisa de uns e de outros: Apolo e Dionísio, o equilíbrio e 
o excesso, Kaká e Messi, Mascherano e Robinho, Pelé e Maradona, Borges e Guimarães 
Rosa”. 

 
27- Considerando o verbo ter empregado na primeira linha do texto, não se pode dizer 
que: 

a) exemplifica o uso coloquial da linguagem. 
b) está empregado em desacordo com a norma gramatical culta da língua. 
c) exemplifica o uso formal da linguagem. 
d) está empregado com o sentido do verbo haver. 
e) justifica-se seu emprego, pela intenção do autor de aproximação com seu leitor. 

 
28 – De acordo com as ideias contidas no texto, não se pode dizer que: 

a) o futebol brasileiro é melhor que o argentino. 
b) o assunto do texto é o futebol, tematizado pela arte. 
c) o texto explora a adversidade existente entre Brasil e Argentina. 
d) o texto faz um paralelo entre o futebol e a vida. 
e) o técnico da seleção argentina mobiliza a atenção dos espectadores brasileiros. 

 



29- A expressão oculta ou explícita, que aparece no terceiro parágrafo do texto, articula 
palavras:  

a) sinônimas. 
b) parônimas. 
c) homônimas. 
d) antônimas. 
e) que não se relacionam semanticamente. 
 

30- Observa-se uma gradação de valor discursivo em:  
a) Pelé, Maradona, Borges e Guimarães Rosa. 
b) branco, negro e índio. 
c) clássico, equilibrado, simétrico e apolíneo. 
d) sábado, semana, mês e ano. 
e) barroco, excessivo, torto e dionisíaco. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
HISTÓRIA 
   
 
31- Foi um dos marcos da comunicação moderna, pois permitiu um volume inédito na 
produção de textos, produção esta que abalou a estrutura da sociedade medieval e 
contribuiu para a abertura de caminhos para a Idade Moderna e Contemporânea. Trata-se 
da: 
   

a) prensa de Gutenberg. 
b) biblioteca de Alexandria. 
c) televisão. 
d) internet. 
e) mimeógrafo. 

 
32- A indústria doméstica foi substituída pelas fábricas; desenvolveram-se a tecelagem, a 
metalurgia, a siderurgia, os meios de transporte e comunicação; concentraram-se mais 
nas capitais; formaram-se as sociedades por ações; intensificaram-se a mecanização da 
agricultura e o desenvolvimento técnico de produção.  
Todas as transformações citadas anteriormente caracterizaram a chamada: 
 

a) Revolução Gloriosa. 
b) Revolução Francesa. 
c) Revolução Industrial. 
d) Revolução Russa. 
e) Revolução Irlandesa. 

 
33- A guerra civil ocorrida nos Estados Unidos entre os estados do norte contra os do sul, 
por causa de questões envolvendo a escravidão, entre outras razões, ficou conhecida 
como: 
 

a) Guerra da Independência. 
b) Guerra de Secessão. 
c) Guerra da Costa Leste. 
d) Guerra da Costa Oeste. 



e) Guerra da Sucessão. 
 
 
34- Os governos militares brasileiros, a partir de 1964, caracterizaram-se por: 
 

I. pluripartidarismo e Lei de Segurança Nacional; 
II. bipartidarismo e liberdade de imprensa; 
III. valorização da tecnoburocracia e crescente participação do Estado na economia. 

   
Sobre os itens acima, pode-se afirmar que: 

a) apenas o item I está correto. 
b) apenas o item II está correto. 
c) apenas o item III está correto. 
d) todos os itens estão corretos. 
e) todos os itens estão incorretos. 

 
35- Localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, o Quilombo dos 
Palmares tornou-se um símbolo da resistência negra no Brasil. Sua formação foi possível 
em razão: 
 

a) da vinda de imigrantes europeus ao Brasil, que dificultou as condições de 
trabalho dos negros nas grandes cidades.  

b) do aumento da industrialização no Brasil, que produziu intenso desemprego e, 
assim, condições para que os negros formassem os quilombos. 

c) da inspiração dos modelos das comunidades anarquistas européias. 
d) da desorganização dos engenhos, provocada pelas invasões holandesas, que 

permitiu, num primeiro momento, a fuga dos escravos. 
e) do intenso aproveitamento da mão de obra indígena na cultura da cana-de-

açúcar. 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 
 
36 – A transposição do rio São Francisco é um projeto do governo federal, orçado em 
aproximadamente R$ 4,5 bilhões, que prevê a construção de dois canais (que totalizariam 
700 quilômetros de extensão) para irrigar grandes áreas semi-áridas da região Nordeste 
do Brasil. O projeto, entretanto, tem encontrado resistência por parte de grupos 
ambientalistas e moradores da região por:  
 

I. apresentar dúvidas quanto a seu alcance, pois o projeto deverá atingir somente 
estados economicamente privilegiados e com alta renda per capita;  

II. afetar o ecossistema das áreas próximas do rio e adjacências;  
III. apresentar problemas na destinação do uso da água, que será retirada de regiões 

onde a demanda para uso humano e dessendentação animal é maior que a 
demanda na região de destino.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) apenas o item I está correto. 
b) apenas o item II está correto. 



c) apenas o item III está correto. 
d) todos os itens estão corretos. 
e) todos os itens estão errados. 

 
37- A construção dos “polders” (áreas ganhas ao mar) permitiu a expansão da área 
agrícola útil do país. Nos “polders” cultivam-se flores e cria-se gado. Destaca-se, também, 
a atividade do porto de Rotterdam, cidade que vivenciou grande crescimento industrial 
após a Segunda Guerra Mundial. 
Tais características econômicas referem-se ao seguinte país europeu: 
 

a) Islândia. 
b) Dinamarca. 
c) Noruega. 
d) Suécia. 
e) Holanda. 
 

 
38 – Assinale a alternativa que contém os blocos de países organizados a partir de 
divisão ocorrida em meados do século XX: 

a) OEA e Liga dos Países Comunistas. 
b) Liga dos Países Católicos e Liga dos Países Muçulmanos. 
c) ONU e UNESCO. 
d) União Européia e União Asiática. 
e) OTAN e Pacto de Varsóvia. 

 
  
39- A partir de 1950, intensificaram-se os movimentos migratórios para alguns países da 
Europa, conforme o mapa abaixo. 

 
(Fonte: O Círculo do Geógrafo - http://clientes.netvisão.pt/carhenr/9ano4.htm) 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma das razões de tais movimentos: 
 

a) o início da Guerra Fria, pois os países da Europa Ocidental precisavam manter 
grandes contingentes da população dentro de seus territórios para evitar o avanço 
comunista. 

b) a descoberta de metais preciosos na região. 
c) a intensificação da produção e venda de artesanato. 



d) o esforço de reconstrução econômica observado na Europa do pós-guerra, que 
não pode prescindir de mão de obra. 

e) o início da Guerra Fria, pois os países da Europa Ocidental precisavam 
desenvolver o controle populacional dentro de seus territórios para atrair o avanço 
comunista. 

 
40- As radicais mudanças ambientais ocorridas na região Amazônica estão entre as mais 
sérias preocupações dos ambientalistas nas últimas décadas, por acarretarem 
desequilíbrios imprevisíveis e consequências desconhecidas ao meio ambiente. Entre tais 
mudanças, destaca-se o desmatamento ilegal, cuja principal causa é: 

a) A criação de extensas áreas para pastagem e plantio agrícola. 
b) A transposição das águas do rio Araguaia. 
c) A criação de grandes reservas indígenas protegidas pelo Estado. 
d) A invasão de sertanistas e pesquisadores estrangeiros em busca de minérios e 

plantas medicinais. 
e) A exploração não autorizada de plantas medicinais por grandes empresas 

multinacionais. 
 
 
 
ATUALIDADES 
 
41- Em 2009, comemoram-se os 40 anos de um dos mais famosos acontecimentos do 
movimento conhecido como “contracultura”. Trata-se de evento musical, ao ar livre, que 
reuniu aproximadamente 400 mil jovens e tornou-se conhecido como os “três dias de paz, 
amor e música”. O nome deste evento é: 
 

a) Rock Cafe Concert. 
b) Hollywood Rock. 
c) Musical Hair. 
d) Festival de Woodstock. 
e) Rock in Rio. 

 
42- O grupo radical islâmico conhecido como Talibã (também transliterado Talebã, 
Taliban ou Taleban) luta pela conquista do poder: 
 

a) na África do Sul. 
b) no Irã. 
c) na Líbia. 
d) no Afeganistão. 
e) na Venezuela. 

 
43- A crise econômica mundial de 2008, que produziu intensa queda na produção 
industrial e desemprego, iniciou-se: 
 

a) na China, em função da queda na produção de bens duráveis. 
b) nos Estados Unidos, em razão  da especulação imobiliária. 
c) na América Latina, em consequência da “revolução bolivariana” promovida pelo 

presidente da Venezuela, Hugo Chávez. 
d) na Ásia, por conta do confronto entre as duas Coréias. 
e) no Oriente Médio, devido ao acirramento do conflito entre judeus e palestinos. 

 



  
44- “Se o aquecimento global já nos alertava para o risco da combinação entre lucro fácil 
e o consumismo exacerbado, a crise econômica determina não apenas a necessidade de 
mudanças na regulação dos mercados, mas aponta parâmetros de uma nova economia, 
mais integradora, multipolar, equilibrada e, principalmente, sustentável.” 
(http://www.rumosustentavel.com.br/ ) 
Essa nova economia tem sido chamada, por autoridades tais como Al Gore e Barack 
Obama, de: 

a) Economia Neoliberal. 
b) Economia Natura.l 
c) Economia Verde. 
d) Economia Equilibrada. 
e) Economia Holística. 

 
45- Em seu discurso na abertura da Assembléia Geral da ONU, em 23 de setembro de 
2009, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da necessidade de se “construir uma 
nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de 
hegemonismos e dotada de instituições democráticas”. A esta manifestação, o próprio 
Presidente denominou de: 
 

a) um novo pacto internacional de Varsóvia. 
b) uma nova governança global. 
c) um novo imperialismo econômico globalizado. 
d) um novo desenvolvimento armamentista equilibrado. 
e) uma nova globalização setorizada. 

 
 

http://www.rumosustentavel.com.br/economia-verde/

