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02 - Verifique se este material está completo e se seus dados no e na estão
corretos. Caso contrário, notifique um dos responsáveis pela sala.

03 - A devolução do no final da prova é .

04 -
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CARTÃO-RESPOSTA FOLHA OFICIAL
IMEDIATAMENTE

CADERNO DE QUESTÕES obrigatória

O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DO EXAME É DE 03h40min. (TRÊS HORAS E QUARENTA MINUTOS).

- BOA SORTE!

COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2009

A) Este caderno com o enunciado das questões relativas à , à
, à e à

B) 02 (duas) folhas pautadas, destinadas à prova . A da
prova de redação é a que está com seus dados; a outra, , pode ser utilizada como

;

C) 01 (um) , destinado às respostas da
, da e da

)

prova de língua portuguesa (redação)
prova de matemática (objetiva) prova de interpretação de textos (objetiva) prova de
conhecimentos gerais (objetiva);

de língua portuguesa (redação) FOLHA OFICIAL
etiquetada em branco

rascunho

CARTÃO-RESPOSTA prova de matemática (objetiva, questões 1 a
15) prova de interpretação de textos (objetiva, questões 16 a 30) prova de conhecimentos
gerais (objetiva, questões 31 a 45 .

01 - Você está recebendo o material listado abaixo:
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FACULDADES

INSTRUÇÕES:

Analise os dois temas propostos.
Eleja dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido para sua

redação.
coerente com seu texto e escreva uma .

Desenvolva sua redação seguindo as instruções.
A prova deverá ser escrita a tinta e de forma legível.

UM

CRIE UM TÍTULO DISSERTAÇÃO

TEMA 1

Leia o texto abaixo.

A partir da análise do texto acima, elabore uma dissertação de no mínimo 20 linhas e no
máximo 30 linhas, sobre o seguinte tema:

Violência e Banalização

[...]
O nome dado a essas brincadeiras de mau gosto, disfarçadas por um duvidoso senso de humor, é

. O termo ainda não tem uma denominação em português (veja quadro na pág. 60), mas é usado
quando crianças e adolescentes recebem apelidos que os ridicularizam e sofrem humilhações, ameaças,
intimidação, roubo e agressão moral e física por parte dos colegas. Entre as conseqüências estão o
isolamento e a queda do rendimento escolar. Em alguns casos extremos, o pode afetar o estado
emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio.

Pesquisa realizada em 11 escolas cariocas pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à
Infância e à Adolescência (Abrapia), no Rio de Janeiro, revelou que 60,2% dos casos acontecem em sala
de aula.
[...]

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0178/aberto/mt_244725.shtml.
Acesso em 20/10/2008.

bullying

bullying

TEMA 2

Leia o texto abaixo.
O democrata Barack Obama marcou um novo capítulo na história política americana ao ser eleito o
primeiro presidente negro dos Estados Unidos, um país ainda marcado pelas lembranças do
segregacionismo. A vitória foi ainda mais importante por ter sido resultado de uma votação com
comparecimento recorde de eleitores que mudaram o mapa eleitoral americano em favor do democrata.
[...]
Obama, que ressaltou em seu discurso que os EUA podem mudar sua história, teve uma vitória
esmagadora sobre o republicano John McCain, marcada pela participação de quase 66% dos 153,1
milhões eleitores registrados para as eleições presidenciais deste ano.
[...]
"Foi uma longa campanha, mas, nesta noite, por causa do que nós fizemos neste dia, neste momento
definidor, a mudança chegou à América", disse Obama, 47, a mais de 200 mil apoiadores que
acompanharam sua festa da vitória no Grant Park, em Chicago.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u464450.shtml. Acesso em
05/11/2008.

Eleições Americanas e as Mudanças Mundiais

A partir da análise do texto acima, elabore uma dissertação de no mínimo 20 linhas e no
máximo 30 linhas, sobre a seguinte tema:
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INSTRUÇÕES

Todas as questões são ob
ssinaladas no CARTÃO-RESPOSTA, conforme instruções de preenchimento

apresentadas no cartão, marcando-se apenas a alternativa escolhida.
A marcação de 02 (duas) alternativas, na mesma questão, a anulará.

jetivas e possuem apenas uma alternativa correta.
As respostas devem ser a
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FACULDADES

Quantos blocos de 40cm de comprimento por 20cm de altura
serão necessários para construir um muro de 30m de
comprimento por 2m de altura?

Suponha que o crescimento de uma população de insetos
ocorra em PG. Se no 1º ano a população era de 8.000 insetos e
no 2º ano era de 9.600 insetos, qual será a população no 3º ano?

A) 41
B) 38
C) 110
D) 35
E) 20

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Se a base de um retângulo de área A for aumentada em 20% e
sua altura for diminuída em 20%, a área do novo retângulo
formado será:

Questão 4

Questão 5

A roda de uma bicicleta tem diâmetro de 88 cm. Pode-se dizer
que a distância que essa bicicleta percorre quando a roda dá
1.000 voltas:
(Use 3,1)π =

A) Está entre 2 e 3 km
B) Está entre 1 e 2 km
C) É menor que 1 km
D) É maior que de 4 km
E) Está entre 3 e 4 km

Rascunho

Em uma pesquisa de mercado, com 125 pessoas, verificou-se
que 84 pessoas gostaram do produto A, 64 do produto B e 15
não gostaram de nenhum produto. Quantas pessoas
pesquisadas gostaram simultaneamente dos dois produtos?

A) 11.200
B) 17.600
C) 8.800
D) 11.520
E) 10.200

A) 600
B) 1.200
C) 75
D) 800
E) 750

A) A
B) 0,98A
C) 0,96A
D) 1,04A
E) 1,02A
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FACULDADES

Questão 8

No plano cartesiano, os pontos (1, 1) e (-1, 1) são vértices de
um quadrado cujo centro é a origem. Qual a área do quadrado?

Questão 9

Um negociante comprou 8 tonéis de suco concentrado
especial. Pagou R$ 5,00 o litro e vendeu cada litro por R$ 7,00.
Se ele teve lucro total de R$ 1.440,00, qual a capacidade, em
litros, de cada tonel?

A) 40
B) 288
C) 720
D) 90
E) 56

Questão 10

Um equipamento possui duas rodas dentadas conectadas uma
na outra.Amaior possui 39 dentes e a menor 6. Quando a maior
der 10 voltas completas, a menor terá dado quantas voltas
completas?

A) 65
B) 28
C) 50
D) 390
E) 60

Questão 11

Um número é formado por dois algarismos. Sabe-se que a soma
dos dois algarismos é 9 e que somando 27 ao número o
resultado é outro número formado pelos mesmos algarismos,
só que na ordem inversa. Determine qual é este número.

A) 36
B) 45
C) 54
D) 18
E) 27

Em um campeonato de dois turnos (considerando-se que todos
jogam contra todos em cada um dos turnos), competirão 12
equipes de futebol. Qual o número total de jogos a serem
realizados?

Questão 6

A) 144
B) 24
C) 36
D) 132
E) 120

Questão 7

Para que a reta de equação seja paralela à reta
determinada pelos pontosA(a, b) e B(1, 2), deve-se ter:

2x - 6y + 30 = 0

A) a = 3b - 7
B) a = - 3b + 7
C) a = b/3 - 7/3
D) a = - 3b + 5
E) a = 3b - 5

Rascunho

Questão 12

Afrota de carros de uma grande empresa é formada por 32% de
carros vermelhos e por 204 carros brancos. Por quantos carros é
formada a frota desta empresa?

A) 204
B) 236
C) 300
D) 637
E) 500

A) 3
B) 4
C) 5
D) 1
E) 2



Coube a um escritor a melhor descrição da crise,
noves fora a catarata de números e de expressões esotéricas
como “swaps reversos”.

Trata-se do mexicano Jordi Soler, radicado em
Barcelona, da qual emigraram seus pais. Em artigo para “El
País”, Soler recupera o conto “Casa Tomada”, do argentino
Julio Cortázar, para explicar tudo. É a história de dois irmãos
quarentões que vivem em uma casa herdada, têm um cotidiano
banal, “uma vida quase perfeita”.

Até que um dia, do fundão da casa, ao qual nunca iam,
vem um “ruído impreciso e surdo, como o de uma cadeira
caindo sobre o tapete ou um sussurro de conversa”.

O irmão avisa a irmã: “Tomaram a parte dos fundos”.
Aos poucos, vão tomando o resto até encurralá-los na
garagem.

Pois é, a crise é assim. Sujeito oculto, sem rosto, mas
invasivo. No começo, tomou a parte dos fundos (a crise das
hipotecas subprime). Foi avançando, avançando e já sufoca
agora a parte da casa - os países ditos emergentes - que todos,
governantes e palpiteiros, diziam estar absolutamente

.
O mundo parece encurralado. Alguns países na

garagem, outros no porão, terceiros em cantos ainda
confortáveis (China e seus 8% de crescimento, por exemplo),
um completamente (a Islândia). O pior é que ninguém
sabe até onde irá o sujeito sem rosto, mesmo porque todos os
sábios que faziam previsões desistiram de fazê-las - o que é,

, o único ganho com a crise.
Não li o conto de Cortázar para poder saber como é o

final e se a crise tende a ter desfecho idêntico.
Mas li o texto de Soler, que termina assim:

“Damas e cavalheiros, a casa está oficialmente tomada. Mas
por quem?”

Será que pelo menos isso os sábios poderiam se
dignar a responder - ou se sentem cúmplices?

blindada

exangue

aliás

A B C
G1 4 6 2
G2 5 3 1

PROCESSO SELETIVO 2009
PROVA OBJETIVA

PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Questão 16

Todas as questões desta parte estão relacionadas a textos.
Para respondê-las, leia-os atentamente.

As questões 16 a 19 estão relacionadas ao texto: “A crise e a
casa tomada” - artigo de Clóvis Rossi publicado na p.A2 da
Folha de São Paulo em 25/10/08.

De acordo com as idéias contidas no texto, pode-se dizer que
a crise:

A tem desfecho definido
B tem desfecho idêntico ao descrito no conto de Julio

Cortázar
C não avançou
D avança sobre o mundo todo;
E) atinge só os países emergentes.

) ;
)

;
) ;
)

PROVA BRANCA - PÁGINA 5FAAT 2009 FAAT 2009

FACULDADES

Questão 13

Uma ração animal é formada por dois tipos de grãos G1 e G2.
Cada um deles possui três nutrientes importantes A, B e C, em
quantidades diferentes, de acordo com a tabela abaixo:

A) 27, 27, 9
B) 22, 24, 8
C) 23, 21, 7
D) 9, 9, 3
E) 18, 18, 6

Questão 14

Questão 15

No gráfico a seguir, tem-se o nível da água armazenada em
uma barragem, ao longo de três anos. Quantas vezes neste
período a água esteve no nível de 50m?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 1
E) 2

Resolvendo-se a expressão algébrica abaixo, encontra-se qual
valor final?

A) - 3/4
B) - 4/3
C) - 5/4
D) - 1/4
E) - 2/4

Se a ração for preparada com 3 partes do grão G1 e com 2 partes
do grão G2, a quantidade dos nutrientes A, B e C,
respectivamente, que encontraremos na ração será?

5

3
.

3

2

5

6
.

4

3

5

1
.

2

1



Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como

se

soía.

PROCESSO SELETIVO 2009
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Uma palavra que substitui no 5º parágrafo do texto é:blindada

Questão 17

A protegida
B frágil
C vigiada
D forte;
E) brindada.

) ;
) ;
) ;
)

Questão 18

A) condicional;
B) explicativa;
C) alternativa;
D) causal;
E) temporal.

Questão 22

Apalavra , que aparece no último verso do texto, significa:soía

A) queria;
B) desejava;
C) esperava;
D) costumava;
E) mudava.

FACULDADES

Um sinônimo de no 6º parágrafo do texto é:exangue

A) desenvolvido;
B) subdesenvolvido;
C) dominado;
D) relutante;
E) enfraquecido.

Questão 19

A palavra presente no 6º parágrafo do texto, introduz um
argumento:

aliás,

A) de menor força argumentativa;
B) de pouco efeito argumentativo;
C) de correção argumentativa;
D) de maior força argumentativa;
E) de igual força argumentativa.

Questão 20

Acerca das idéias contidas no poema, se pode dizer que:não

A) o poema faz alusão à mudança de estado de espírito do “eu
poético”;

B) o tempo provoca mudança nas pessoas;
) s saudades são decorrências do tempoC a ;

D) o poema trata das transformações provocadas pelo tempo;
E) as mudanças acontecem da mesma forma.

As questões 20 a 22 estão relacionadas ao poema Soneto de
Luís Vaz de Camões, GRANATIC, B. Técnicas
Básicas de Redação. p.157. São Paulo: Scipione, 1999.

apud

A conjunção , presente na segunda estrofe, articula uma
relação:

se

Questão 21
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Questão 23

Acerca das idéias contidas no texto, se pode concluir
que:

não

A) o pensamento ufanista surgiu recentemente, no país.
B) em muitos lugares, religiões são motivo de desavenças.
C) é possível conviver com as diferenças.
D) um fato positivo que existe no Brasil é a coexistência

harmoniosa das diversas religiões.
E) a cultura tem sempre a ganhar com a diversidade.

Questão 25

O pronome pessoal , que aparece no último parágrafo do
texto, refere-se a:

lhe

A) amigo italiano;
B) um árabe;
C) mães;
D) esposas;
E) filhos.

As questões 23 a 26 estão relacionadas ao fragmento do
texto “Paz nas colinas”, de Ivan Ângelo, publicado na
revista Veja SP, 29/10/08, p.194.

“ ”

“ ”

Igual a este país não existe nem vai existir
ex-piloto

Não verás nenhum país como este

atenuam amenizam diferenças
semelhanças

lhe
vêm

, disse-
me no elevador o italiano de San Remo, de lanchas
de velocidade, que visito no condomínio onde ele mora desde
que abandonou as corridas. Com outra linguagem, disse a
mesma coisa o poeta Olavo Bilac no começo do século
passado: .
Conversávamos sobre liberdade religiosa.

As religiões que se atritam pelo mundo aqui se
, , tateiam tolerâncias,

surpreendem , se olham curiosas. Ele lembra
episódios, encantado.

No condomínio, que fica nas colinas de Perdizes, os
garotos filhos dos árabes e dos judeus jogam futebol juntos na
quadra. As meninas, filhas da professora de dança da
hebraica, ensinam às coleguinhas da piscina do prédio - entre
elas loirinhas, moreninhas e nisseizinhas - as danças e
canções judaicas. Em iídiche. E vão todas aprendendo.

Um árabe, que ainda fala com sotaque muito forte,
recebe amigos conterrâneos que usam aqueles vestidões e
turbantes. Conta que tem 22 filhos, somados os daqui aos da
terra de origem, de mães diferentes, brasileiras e árabes. Meu
amigo italiano teve a delicadeza de não perguntar quantas
esposas deram tantos filhos. Periodicamente, o árabe e
esses amigos e parentes que de longe montam tendas em
bairros de São Paulo, em praças e parques, e acampam
durante uma semana para mostrar ao paulistano como é viver
em tendas: fazem preleções sobre a vida, o respeito e a
religião, mostrando que são de paz.

FACULDADES

Questão 24

Sobre as frases entre aspas, que aparecem no primeiro
parágrafo do texto, pode-se dizer que:

A) expressam o desejo do enunciador;
B) criticam a liberdade religiosa existente no Brasil;
C) expressam insatisfação;
D) são equivalentes quanto ao significado;
E) apresentam significados opostos.

Questão 26

A) e são homônimas;
B) e são parônimas;
C) e são antônimas;

diferenças semelhanças
amenizam atenuam
atenuam amenizam

D) e são antônimas;
E) e são homônimas.

diferenças semelhanças
atenuam amenizam

A respeito das palavras destacadas no segundo parágrafo do
texto, pode-se dizer:
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Pode-se concluir que a taxa de analfabetismo demorará a ser
zerada em razão:

Questão 28

A) do cumprimento das obrigações constitucionais;
B) de serem os analfabetos marginalizados;
C) das disparidades regionais;
D) da idade dos analfabetos;
E) da alta taxa de crianças e adolescentes matriculados nas

escolas.

As conjunções e , destacadas no texto, articulam as
respectivas relações:

mas porém

FACULDADES

Questão 29

A) explicativa / conclusiva;
B) adversativa / alternativa;
C) conclusiva / adversativa;
D) adversativa / conclusiva;
E) adversativa / adversativa.

Questão 30

A palavra , que aparece no primeiro parágrafo, pode
ser entendida como:

mazelas

A) feridas;
B) questões;
C) divergências;
D) dificuldades;
E) excentricidades.

Questão 27

As questões 27 a 30 estão relacionadas ao fragmento do
texto “Audácia na educação”, Editorial da FSP, de
16/10/08, p.A2.

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
apresentou uma súmula da marcha da educação no Brasil até
2007 que põe a nu tanto os avanços inegáveis quanto as

tradicionais do setor.
Na base da análise do IPEA estão os dados da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2007)
que apontam que a taxa de analfabetismo caiu 0,4 ponto
percentual, chegando a 10%. Bem melhor que os 17,2% de
1992, por certo, ainda muito desigual: 20% no Nordeste e
5,4% no Sul, única região a registrar índice comparável com o
de países civilizados. , 90% dos analfabetos têm mais de
25 anos, a indicar que esse estoque de marginalizados só
poderá ser zerado no decurso de uma ou duas gerações, pois a

do ensino fundamental segue adiante, com
mais de 97% das crianças de 7 a 14 anos na escola, cifra
mantida desde 2003.

O país se aproxima do cumprimento da obrigação
constitucional de oferecer oito anos de ensino fundamental a
todos os cidadãos (artigo 208, inciso I) mas de modo lento. A
média nacional de anos de estudo está em 7,3, também com
disparidades regionais (6 no Nordeste, 8 no Sudeste).

mazelas

mas

Porém

universalização

De acordo com o texto, é correto afirmar que:não

A) a taxa de analfabetismo vem se reduzindo nas diferentes
regiões brasileiras;

B) o Brasil é um país desigual, no que diz respeito à educação;
C) a redução do analfabetismo da região Sul é a mesma que a da

região Nordeste;
D) o IPEAutiliza os dados do Pnad;
E) até 2007, houve uma queda na taxa de analfabetismo, no

Brasil.
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Questão 34

FACULDADES

Questão 33

Observe as frases abaixo e identifique as principais
características da Constituição de 1824:

I) foi outorgada;
II) possuía 4 (quatro) poderes, a saber: executivo, judiciário,

legislativo e moderador;
III) instituiu o voto aberto e censitário.

A)Apenas a afirmação III está correta;
B) Todas as afirmações estão corretas;
C) Todas as afirmações estão erradas;
D)Apenas a afirmação I está correta;
E)Apenas a afirmação II está correta.

Com base nessas frases, escolha a alternativa correta:

Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, vários
setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente
João Goulart. Diversas lideranças da sociedade, em particular o
governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola,
desencadearam uma intensa campanha para a posse de Goulart.
Com o risco de uma guerra civil, o problema foi contornado
com a adoção do parlamentarismo.

Ambos os textos indicam que o mundo foi “dividido” entre
duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, sendo
que, a partir de 1947, ambas passaram a se enfrentar
ideologicamente. O nome deste confronto foi:

Questão 31

A) Segunda Guerra Mundial;
B) Guerra do Golfo;

E) n. d. a.

C) Guerra Fria;
D) Primeira Guerra Mundial;

Questão 32

A) Campanha da Legalidade;
B) Queremismo;

E) n. d. a.

C) Campanha das Diretas Já;
D) Revolução de 64;

Tais fatos correspondem ao acontecimento histórico
denominado:

“Um novo alinhamento das forças políticas surgiu, dois
campos opostos se formaram: de um lado a política da União
Soviética e dos países democráticos direcionada a anular o
imperialismo e fortalecer a democracia, do outro lado a
política dos Estados Unidos e da Inglaterra, direcionada ao
fortalecimento do imperialismo e anulação da democracia.”

Documento do Kominform, linha política soviética
adotada após 1947.

A corrente econômica surgida entre os séculos XVIII e XIX,
cujos principais pensadores foram Adam Smith e David
Ricardo, que afirmava que a verdadeira fonte de riqueza é o
trabalho e que a iniciativa individual é a base do progresso e da
evolução social e econômica, é conhecida como:

A) Mercantilismo;
B) Socialismo;

E) n. d. a.

C) Fisiocracia;
D) Escola Clássica ou Liberal;

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA

Leia atentamente os textos a seguir. Eles estão relacionados
com a questão 31:

“No presente momento praticamente todas as nações devem
escolher entre formas de vida alternativas. Muito
freqüentemente essa escolha não é livre.
Uma forma de vida é baseada na vontade da maioria e
distingue-se por instituições livres, governo representativo,
eleições livres, garantias à liberdade individual, liberdade de
expressão e eleição, e ausência de opressão política.
Uma segunda forma de vida é baseada na vontade de uma
minoria, imposta pela força à maioria. Recorre ao terror e à
opressão, a um rádio e a uma imprensa controlados, a eleições
decididas de antemão e à supressão das liberdades pessoais.
Creio que a política dos Estados Unidos deve consistir no
apoio aos povos livres que estão resistindo à subjugação por
minorias armadas ou pressões externas.”
Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, em 1947.
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Questão 39

O país mais pobre da América do Sul, que tem seus
rendimentos a partir da exploração de seus recursos naturais,
em particular o gás, viveu intensa agitação política em 2008
com algumas regiões procurando maior autonomia em relação
ao poder central, abalando o governo do atual presidente de
origem indígena. O país são
respectivamente:

,

presidente e o em questão

A) Cristina Kirschner e Argentina;
B) Álvaro Uribe e Colômbia;
C) Evo Morales e Bolívia;
D) Hugo Chávez e Venezuela;
E) Lula e Brasil.

Questão 38Questão 36

A questão climática apresentada acima está sendo discutida
com grande intensidade nos últimos tempos em todo o mundo.
Grande parte dos cientistas acredita que resulta dela:

Questão 37

O governo Lula tem destinado verbas para obras de infra-
estrutura no Brasil, no seu segundo mandato. O programa de
governo para o uso destas verbas denomina-se:

A) Programa Bolsa-Escola;
B) Programa Fome Zero;
C) Programa deAlimentação da Criança;
D) Programa Bolsa Família;
E) Programa deAceleração do Crescimento.

ATUALIDADES

A) a intensificação do derretimento do gelo do Ártico;
B) o crescimento desenfreado da MataAtlântica;

E) n. d. a.

C) a expansão das Geleiras daAntártida;
D) a crescente retração do Deserto do Saara;

A questão 38 está relacionada a um fragmento do texto
“ A q u e c i m e n t o g l o b a l ” , d i s p o n í v e l e m :
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global. Acesso
em 20/10/2008.

“Aproximadamente três quartos das emissões antropogênicas
de CO2 para a atmosfera durante os últimos 20 anos são
devidas à queima de combustíveis fósseis. O resto das emissões
é devido predominantemente às mudanças no uso da terra,
especialmente o desmatamento. A atual concentração de gás
carbônico na atmosfera é de aproximadamente 383 partes por
milhão (ppm) em volume. Os níveis futuros de CO2 devem ser
ainda maiores devido à ocorrência contínua dos motivos
mencionados anteriormente. A taxa de aumento irá depender
de fatores econômicos, sociológicos, tecnológicos e naturais
incertos, mas está limitada, em última análise, pela
disponibilidade total de combustíveis fósseis. O “Relatório
Especial de Cenários de Emissão” (Special Report on
Emissions Scenarios, originalmente), do IPCC, prevê vários
cenários futuros possíveis para a concentração de CO2,
variando entre 541 e 970 ppm para o ano de 2100. As reservas
de combustível fóssil são suficientes para alcançar este
patamar e continuar as emissões além de 2100, se carvão,
areias betuminosas ou hidratos de metano forem
extensivamente utilizados.”

A atual crise financeira mundial abalou a economia dos
Estados Unidos e da União Européia, podendo atingir, mais
cedo ou mais tarde, todos os países do mundo. Outro
acontecimento histórico anterior é muito lembrado, pois, na
sua época, também começou na Bolsa de Valores dos Estados
Unidos e teve repercussão de âmbito mundial. Este
acontecimento foi:

A) o ataque japonês em Pearl Harbor;
B) o fim da Guerra do Vietnã;

E) n. d. a.

C) o “crash” de 1929;
D) a renúncia do presidente Richard Nixon;

Questão 35

Um dos marcos da tomada do poder pela burguesia ocorreu no
movimento conhecido como:

A) Revolução de 1930;
B) Revolução Constitucionalista;

E) n. d. a.

C) Revolução Russa;
D) Revolução Francesa;

A questão 35 está relacionada ao texto retirado do livro
“História da Riqueza do Homem”, de Léo Huberman,
publicado pela Zahar Editores, Rio de Janeiro, p. 160.

“A burguesia desejava que seu poder político correspondesse
ao poder econômico que já tinha. Era dona de propriedades,
agora queria os privilégios. Queria ter certeza de que sua
propriedade estaria livre das restrições aborrecidas a que
estivera sujeita na decadente sociedade feudal. Queria ter
certeza de que os empréstimos feitos ao governo seriam pagos.
Para isso, tinha de conquistar não somente uma voz, mas a voz
do governo.”
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Questão 45

Situando-se na América Central, na mesma ilha que a
República Dominicana, é o país mais pobre da América Latina
e sua economia baseia-se na produção de cana-de-açúcar e
café, além da extração do níquel. Atualmente recebe
intervenção internacional, liderada pelo Brasil. O país descrito
acima é:

A) Nicarágua;
B) Jamaica;
C) Haiti;
D) Cuba;
E) Guatemala.

Questão 44

O operariado brasileiro, em sua formação inicial,
caracterizou-se por ser constituído de:

A) mão-de-obra asiática, em particular chinesa e tailandesa;
B) imigrantes gaúchos;
C) ex-escravos libertados em 1888;
D) imigrantes europeus, sendo que uma parte deles divulgou a

ideologia anarco-sindicalista;
E) imigrantes vindos de toda a América Latina, em particular

daArgentina.

A chamada “partilha da África”, no final do século XIX,
consistiu na divisão territorial do continente africano realizada
pelas grandes metrópoles européias (Inglaterra, França,
Bélgica,Alemanha, Portugal e Itália). Pode-se afirmar que:

A) A exploração econômica promovida pelos europeus na
África foi devastadora, deixando influências negativas
(divisões, guerras, fome, miséria, etc.) até os dias atuais;

B) Uma das causas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
está diretamente ligada à “partilha da África”, pois esta não
satisfez algumas potências européias que desejavam uma
participação maior no continente, como, por exemplo, a
Alemanha;

E) Todas as alternativas estão corretas.

C) As potências européias não respeitaram os interesses dos
africanos e suas “fronteiras étnicas”, desprezando os
aspectos históricos e culturais de cada povo da região;

D) A divisão produziu, mais tarde, problemas políticos em
muitos países que se tornaram independentes;

Questão 43

GEOGRAFIA

No processo evolutivo que caracterizou o crescimento
populacional no Brasil houve grande irregularidade quanto à
distribuição espacial da população. Observe os itens abaixo e
indique as principais razões para esta irregularidade:

I) Os maiores aumentos de parcelas de população ocorrem nas
áreas de maior expansão econômica, isto é, no centro-sul,
especialmente nas áreas mais urbano-industrializadas do
Sudeste;

II) As áreas de maior expansão territorial, como as grandes
regiões Norte e Centro-Oeste, apresentam-se ainda com
densidades demográficas muito baixas e com os menores
ganhos de parcelas de população, graças à insuficiência das
condições socioeconômicas regionais;

III) O Nordeste, apesar de fornecer um grande contingente de
elementos que anualmente migram para outras regiões
brasileiras, apresenta, no conjunto, uma elevada população
absoluta, graças ao rápido ritmo de crescimento vegetativo.

Assinale corretamente:

Questão 42

A) Apenas a afirmação III está correta;

D) Apenas a afirmação I está correta;
E) Apenas a afirmação II está correta.

B) Todas as afirmações estão corretas;
C) Todas as afirmações estão erradas;

Questão 41

O Governo Federal promove, desde o ano de 2004, através do
Ministério da Educação e do INEP- Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a avaliação dos
alunos dos cursos de ensino superior, em âmbito nacional. A
última delas teve seu resultado divulgado em agosto de 2008.A
avaliação em questão, realizada pelo Governo Federal, recebe
o nome e a sigla de:

A) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes –
ENADE;
B Exame Nacional de Estudantes – ENAE
C

– ;
D) Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM;
E) Prova Brasil – PROBRA.

) ;
) Exame Nacional para Certificação de Competências de

Jovens eAdultos ENCCEJA

Questão 40

As eleições dos Estados Unidos de 2008 apresentaram, em uma
de suas fases, uma disputa acirrada entre os candidatos do
Partido Democrata. Os candidatos deste partido foram:

A) Hillary Clinton e John Kennedy;
B) Hillary Clinton e John McCain;

E) n. d. a.

C) Barack Obama e John Kennedy;
D) Barack Obama e John McCain;



Em branco


