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Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
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Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente,
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Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o
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Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um CartãoResposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número




de Inscrição.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou
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BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 para as questões de 01 a 07.
Despedida do TREMA
Estou indo embora. Não há mais lugar para mim. Eu sou o trema. Você pode nunca ter reparado em mim, mas eu estava sempre ali, na
Anhangüera, nos aqüíferos, nas lingüiças e seus trocadilhos por mais de quatrocentos e cinqüenta anos.
Mas os tempos mudaram. Inventaram uma tal de reforma ortográfica, e eu simplesmente tô fora. Fui expulso pra sempre do dicionário.
Seus ingratos! Isso é uma delinqüência de lingüistas grandiloqüentes!...
O resto dos pontos e o alfabeto não me deram o menor apoio... A letra U se disse aliviada, porque vou finalmente sair de cima dela. Os
dois-pontos disseram que eu sou um preguiçoso, que trabalho deitado enquanto ele fica em pé.
Até o cedilha foi a favor da minha expulsão, aquele C cagão que fica se passando por S e nunca tem coragem de iniciar uma palavra. E
também tem aquele obeso do O e o anoréxico do I. Desesperado, tentei chamar o ponto final pra trabalharmos juntos, fazendo um bico de
reticências, mas ele negou, sempre encerrando logo todas as discussões. Será que se deixar um topete moicano posso me passar por aspas?... A
verdade é que estou fora de moda. Quem está na moda são os estrangeiros, é o K, o W "Kkk" pra cá, "www" pra lá.
Até o jogo da velha, que ninguém nunca ligou, virou celebridade nesse tal de Twitter, que, aliás, deveria se chamar TÜITER. Chega de
argüição, mas estejam certos, seus moderninhos: haverá conseqüências! Chega de piadinhas dizendo que estou "tremendo" de medo. Tudo bem,
vou-me embora da língua portuguesa. Foi bom enquanto durou. Vou para o alemão, lá eles adoram os tremas. E um dia vocês sentirão
saudades. E não vão agüentar!...
Nos vemos nos livros antigos. Saio da língua para entrar na história.
Adeus,
Trema
Disponível em: http://observoeescrevo.blogspot.com/2010/05/despedida-do-trema-texto-de-lucasns.html
01. Ao ler o texto, conclui-se que o trema
A) teve uma vida efêmera.
B) esteve sempre presente em muitos termos do nosso vocabulário.
C) fez com que todos os outros sinais reivindicassem a sua permanência.
D) foi excluído de todos os idiomas, inclusive do alemão.
E) humildemente se despede, consciente de sua participação em nosso idioma.
02. Em qual das alternativas abaixo, o termo entre parêntesis tem o mesmo significado do termo sublinhado?
A) “...mas eu estava sempre ali, na Anhangüera, nos aqüíferos, (aquáticos) nas lingüiças...”
B) “Inventaram uma tal de reforma (construção) ortográfica...”
C) “Isso é uma delinqüência (crime) de lingüistas grandiloqüentes!...
D) “E também tem aquele obeso do O e o anoréxico (famélico) do I.”
E) “Chega de argüição, (conclusão) mas estejam certos, seus moderninhos:...”
03. Analise as proposições abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo “você” aplica-se em “pé”.
Os termos “ortográfica” e “anoréxico” são acentuados por serem proparoxítonos.
Aplica-se a mesma regra de acentuação para os termos “Até” e “aliás”.
Os termos “língua” e “história” são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo crescente.

Somente estão CORRETAS
A) I, II e III.

B) II, III e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, III e IV.

04. Em uma das alternativas abaixo, o autor infringiu as normas da língua padrão quanto à colocação pronominal. Identifique-a.
A) “Tudo bem, vou-me embora da língua portuguesa.”
B) “Nos vemos nos livros antigos.”
C) “O resto dos pontos e o alfabeto não me deram o menor apoio...”

D) “A letra U se disse aliviada...”
E) “...posso me passar por aspas?”

05. Analise as assertivas abaixo:
I.

Em: “...eu estava sempre ali, na Anhangüera, nos aqüíferos, nas lingüiças...”, as vírgulas foram utilizadas para separar termos que
exercem a mesma função sintática.
II. Em: “Inventaram uma tal de reforma ortográfica, e eu simplesmente tô fora.”, a vírgula foi empregada para separar as orações unidas pela
conjunção “e”, cujos sujeitos são diferentes.
III. Em: “Até o cedilha foi a favor da minha expulsão, aquele C cagão que fica se passando por S e nunca tem coragem de iniciar uma
palavra.”, a vírgula foi empregada para isolar o aposto.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

06. Em: “Não há mais lugar para mim.”, o verbo significa existir, sendo exemplo de verbo impessoal, mantendo-se na 3ª pessoa do singular. Em
qual alternativa abaixo, a concordância verbal está INCORRETA?
A) Há dois anos, o trema foi abolido da nossa gramática.
B) Faz dois anos que o trema deixou de ficar sobre a letra U.
C) Existem outros idiomas em que o trema permanecerá.

D) Chovem várias críticas do trema devido a sua abolição.
E) Devem haver estrangeiros que gostam do trema.
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07. Em “Saio da língua para entrar na história.”, existem dois verbos que não exigem complemento. Em qual das alternativas abaixo, os dois
verbos possuem idêntica regência verbal?
A) Viver intensamente todos os momentos que a vida nos oferece.
B) O trema se despediu dos seus usuários xingando-os.
C) Os alemães acolherão o trema, enquanto os outros estrangeiros o abolirão.
D) O trema deixou saudades nos usuários da língua portuguesa e foi aonde ninguém sabe.
E) O trema morreu há algum tempo no Brasil, indo morar em outros países.
08. Que tipo de relação semântica estabelecida pelo conector grifado existe no texto 2: “Aprender é uma coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende.” (Leonardo da Vinci)?
A) Causalidade.

B) Acréscimo.

C) Consequência.

D) Explicação.

E) Conclusão.

Texto 3 para as questões 09 e 10.
Bom Humor
Faça como os passarinhos: comece o dia cantando.
Cante qualquer coisa, cante desafinado, mas cante!
Ria da vida, ria dos problemas, ria de você mesmo.
A gente começa a ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo.
Ria abertamente para que todos possam se contagiar com a sua alegria.
Não se deixe abater pelos problemas.
O bom humor é contagiante.
Se você estiver bem-humorado, as pessoas ao seu redor também ficarão, e isso lhe dará mais força.
Disponível em: http://wwwpazebem.blogspot.com/2011/02/bom-humor.html
09. Após a leitura do texto, conclui-se que
A) os passarinhos nunca estão de bem com a vida.
B) a felicidade começa quando se ri do próximo.
C) só deve cantar quem tiver voz afiada.

D) nunca se deve rir de si mesmo.
E) quando se canta e se ri, há espaço para o bom humor.

10. Analisando as afirmativas abaixo, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

No trecho: “...ria de você mesmo.” O termo “mesmo” sofreria alteração, se o autor se referisse a uma pessoa do sexo feminino.
Os termos sublinhados são de mesma classe gramatical.
No trecho: “Faça como os passarinhos: comece o dia cantando...”, as formas verbais expressam ordem.
No trecho: Cante qualquer coisa, cante desafinado, mas cante!, o termo sublinhado se refere ao verbo, exprimindo ideia de modo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, F, V, V.

B) V, F, V, F.

C) F, V, F, V.

D) V, V, V, V.

E) F, F, F, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Em 1637, chegou a Pernambuco Maurício de Nassau, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. São
acontecimentos do Governo de Nassau, EXCETO:
A) Investiu em obras urbanas e estimulou a vida cultural nos domínios holandeses no Brasil.
B) Nesse governo, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a
recuperação dos canaviais e a compra de escravos, com o objetivo de reativar a produção açucareira.
C) A cidade do Recife foi beneficiada com construções de casas, pontes e obras sanitárias, sendo criada, também, a Cidade Maurícia.
D) Nassau, que professava a religião anglicana, proibiu o Catolicismo e expulsou o clero católico de Pernambuco;
E) Nesse período, chegaram a Pernambuco artistas, médicos, astrônomos e naturalistas holandeses. Entre os pintores, estavam Frans Post e Albert
Eckhout.
12. Sobre a Guerra dos Mascates, considere as seguintes proposições:
I.

A causa imediata do conflito foi o descontentamento dos senhores de engenho residentes em Olinda devido à elevação de Recife à
condição de vila.
II. Um dos líderes da revolta, Bernardo Vieira de Melo, chegou a sugerir que Pernambuco se separasse de Portugal e adotasse a República
como regime de Governo.
III. Para acabar com a disputa, o rei D. João V nomeou Bernardo Vieira de Melo presidente da província, elevou a cidade de Olinda e
submeteu a vila do Recife ao administrador olindense.
IV. O governador Sebastião Castro e Caldas, tomando partido dos recifenses que queriam se ver livres da tutela de Olinda, mandou levantar
um pelourinho no Recife, elevando a cidade à categoria de vila independente, com um governo municipal próprio.
Estão CORRETAS
A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

13. A solução encontrada pelo governo português no processo de colonização do Brasil foi a de implantar a produção açucareira. Sobre a
atividade açucareira, considere as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A atividade canavieira caracterizava-se por ter como base a grande propriedade monocultora voltada para o mercado externo.
O engenho era o núcleo central da sociedade ligada à produção açucareira.
A presença dominante da grande propriedade açucareira foi mais um fator de concentração de poder e riqueza.
Com a implantação da empresa açucareira, no Brasil, a atividade extrativa foi perdendo sua importância para a organização produtiva.

Estão CORRETAS
A) somente I e III.

B) somente I, III e IV.

C) somente I, II e III.
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D) somente II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

14. O populismo, política fundamentada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, inspirava-se na(no)
A) Carta del Lavoro criada pelo fascismo italiano.
B) Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, encarregado de combater a subversão.
C) Revolução Constitucionalista, influenciada pelo franquismo espanhol.
D) Aliança Nacional Libertadora, fundamento ideológico do nazismo alemão.
E) Partido Comunista Brasileiro - PCB, liderado por Luís Carlos Prestes.
15. A ditadura instaurada por Getúlio Vargas, que tinha feições corporativistas, foi o(a)
A) Bloco Operário Camponês.
B) República Café-com-Leite.
C) Ação Integralista Brasileira.

D) União Democrática Nacional.
E) Estado Novo.

16. A PETROBRAS, empresa estatal responsável pelo monopólio da extração do petróleo brasileiro, foi fundada no Governo de
A) Eurico Gaspar Dutra.

B) Carlos Lacerda.

C) Getúlio Vargas.

D) Carlos Luz.

E) Nereu Ramos.

17. Sobre o governo militar, considere as seguintes proposições:
I.

O governo militar montou um forte sistema de controle, que dificultava a resistência ao regime, criando o Serviço Nacional de Informação,
chefiado pelo General Golbery do Couto e Silva.
II. A política econômica dos governos militares seguiu a linha desenvolvimentista.
III. O governo militar criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acabando a estabilidade do trabalhador, o que aumentou a rotatividade
da mão-de-obra.
IV. Com o intuito de evitar manifestações contrárias, o governo militar criou as Ligas Camponesas.

Estão CORRETAS
A) somente I e II.

B) somente III e IV.

C) somente I, II e III.

D) somente II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

18. Apesar da forte repressão militar, muitos artistas e intelectuais procuraram denunciar as arbitrariedades do governo. Sobre as tentativas de
resistência, considere as proposições abaixo:
I.
II.

Os festivais de música popular brasileira foram os cenários importantes da atuação de compositores que criavam músicas de protesto.
A Jovem Guarda, movimento musical, cuja maior expressão é Roberto Carlos, foi considerada um movimento imensamente politizado e,
por esse motivo, foi muito reprimido pelos militares.
III. Surgiu o movimento tropicalista, que teve como expoente a dupla Dom e Ravel, autores da marchinha “Eu Te Amo, Meu Brasil”, que
causou impacto renovador na MPB, por exprimir a revolta da sociedade brasileira.
IV. No teatro, foram apresentadas peças, como: “Liberdade, Liberdade”, “Se Correr o Bicho Pega, Se ficar o Bicho Come”, “Arena Conta
Zumbi” e “O Rei da Vela”, todas criticando o regime militar.

Estão CORRETAS
A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I e IV.

D) II e III.

E) I, II, III e IV.

19. Sobre a Guerra Fria, analise as afirmativas abaixo:
I.

Ocorreu uma disputa entre os Estados Unidos e a Rússia pelo domínio do território do Alasca cuja área que pertencia à Rússia foi vendida
pelo Czar Nicolau II aos norte-americanos.
II. O desenvolvimento tecnológico foi a base de dois instrumentos fundamentais na Guerra Fria: a corrida espacial e a corrida armamentista.
III. Conflito iniciado depois da Segunda Guerra Mundial e que, durante mais de quatro décadas, opôs os países socialistas, liderados pela
URSS, e os capitalistas, liderados pelos EUA.
IV. O compromisso do presidente norte-americano Harry Truman de intervir em qualquer país, cujo governo pudesse ser controlado pelos
comunistas, fez surgir a Doutrina Truman, ponto de partida da Guerra Fria.

Estão CORRETAS
A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

20. Sobre a globalização, NÃO é correto afirmar que
A) favoreceu o surgimento de grandes empresas capazes de se inter-relacionarem secretamente, evitando a intermediação do Estado e gerando
desemprego em massa.
B) viabilizou a concentração de renda nos países mais ricos, aumentando a distância que os separa dos pobres.
C) desvaloriza o ser humano em favor do lucro.
D) a grande concentração de empresas multinacionais possibilitou a igualdade de desenvolvimento entre países pobres e ricos no mundo contemporâneo.
E) o processo tende a transformar o mundo em um grande e único mercado e uniformizar as economias dos países, segundo o modelo imposto pelo
neoliberalismo.
21. Uma das principais características da chamada sociedade moderna pós-industrial é o grande consumo de energia. Uma das fontes de
geração de energia mais discutidas e polêmicas na atualidade é a energia nuclear. Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.
A) As usinas termonucleares têm elevada eficiência energética, porém precisam de uma grande quantidade de urânio para gerarem uma pequena
quantidade de eletricidade.
B) A França e o Japão são os países com maior número de usinas nucleares, porém são os Estados Unidos que têm o maior percentual de eletricidade
utilizada, gerada em centrais nucleares.
C) A produção de energia elétrica em usinas nucleares baseia-se na fissão nuclear, isto é, no rompimento do núcleo de átomos radioativos, como o urânio
e o tório.
D) O mais grave acidente nuclear do mundo ocorreu recentemente, em Fukushima no Japão, superando o de Chernobyl, na Iugoslávia (ex-URSS),
levando o mundo a rediscutir a energia nuclear.
E) Entre as vantagens da utilização da energia nuclear, destacam-se uma menor poluição e geração de dejetos reaproveitáveis, no entanto existem os
problemas dos acidentes e da contaminação do meio ambiente.
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22.
2. A extrema desigualdade na distribuição social da terra no Brasil gera uma série de conflitos e violência no campo. Sobre eesse tema, analise
as proposições a seguir:
I.

O Brasil apresenta uma histórica concentração fundiária, situação cada vez mais agravada pela ociosidade e subaproveitamento dos
latifúndios.
II. As lutas no meio rural tornaram
tornaram-se
se mais organizadas a partir da década de 1970, com o surgimento das ligas camponesas, de sindicatos
rurais e interferência da Igreja Católica
Católica.
III. Os conflitos fundiários se intensificam pelo desemprego estrutural,
estrutural decorrente da mecanização do campo e pela falta de incentivos
governamentais aos pequenos agricultores
agricultores.
IV. Com a aprovação do Estatuto da Terra e a política de assentamentos de famílias a partir dos movimentos sociais
sociais, como do MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Sem-Terra), reduziram--se os conflitos e assassinatos no campo.
V. As relações de trabalho opressivas, com práticas que envolvem a utilização ilícita de trabalho escravo e infantil
infantil, são responsáveis pelo
aumento da violência no campo.

Estão INCORRETAS
A) II e IV.

B) I, II e V.

C) I, III e IV.
IV

D) III, IV e V.

E) II e III.

23.
3. A água doce é um dos recursos naturais essenciais para os seres vivos,
vivos e os recursos hídricos exercem um papel importante no
desenvolvimento socioeconômico de um país. No Brasil, os rios formam uma rica malha hidrográfica, destacando
destacando-se, na Região Nordeste, o
rio São Francisco. Sobre o tema
tema, analise as proposições a seguir:
I.

A área da bacia do São Francisco drena parte dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O São Francisco
é o principal rio da bacia e nasce na Serra da Canastra (MG).
II. Devido à sua importância
importância, o São Francisco recebeu as denominações de rio da “Unidade Nacional”, “Integração Nacional” e “rio dos
Currais”.
III. A bacia do São Francisco liga duas regiões geográficas mais populosas e de povoamento mais antigo do país: o Nordeste e o Centro
Centro-Sul.
IV. Alguns projetos de desenvolvimento econômico estão em franca expansão ao longo do rio São Francisco
Francisco, como a transposição de suas
águas, a Transnordestina
ransnordestina e a produção de frutas irrigadas.
V. O aproveitamento energético merece destaque através das usinas hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Moxotó
Moxotó, Luiz
Gonzaga (Itaparica) e Xingó.
Estão CORRETAS
A) I, II e IV.

B)) II, IV e V
V.

C)) I, II, III e IV.
IV

D) III, IV e V.

E) I, II e V.

4. Sobre o Movimento Cultural em Pernambuco
Pernambuco, é CORRETO afirmar que
24.
A) o carnaval multicultural mistura várias tendências e tem sido desaguadouro de folguedos dos ciclos natalinos e juninos
juninos.
B) os cultos afro-brasileiros
brasileiros são originários e os mais praticados na região do Sertão de Pernambuco.
Pernambuco
C)) Pernambuco tem uma fraca vida cultural
cultural, visto que só recentemente a produção cinematográfica e videográfica começam a se destacar no cenário
nacional.
D) dee acordo com a EMPETUR
EMPETUR, uma das rotas interessantes da cultura pernambucana é a dos engenhos e maracatus rurais, cujas principais cidades se
encontram na Microrregião da Mata Setentrional Pernambucana
Pernambucana.
E) noo cenário cultural contemporâneo do Estado
Estado, apenas se destaca, nas artes cênicas,
cênicas a Escola de Teatro Brincantes de Antonio Nóbrega.
25.
5. Sobre o crescimento demográfico
demográfico, analise as proposições a seguir:
I.

Para Thomas Robert Malthus, a capacidade de produção de alimentos cresceria em progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5)
5), enquanto a
população cresceria em progressão geométrica (1, 2, 4, 8, 16). Ele acreditava que esse descompasso entre a população e os rec
recursos
necessários a sua sobrevivência era a causa da existência de tanta miséria no mundo.
II. Para Malthus, assim como a miséria, as doenças eram vistas como um mecanismo natural de controle demográfico, uma lei da natureza da
qual o homem nunca poderia escapar.
III. Verifica-se
se uma tendência à instabilidade populacional no conjunto do mundo desenvolvido desde o início do século XX e uma
desaceleração do ritmo de crescimento demográfico em grande parte dos países subdesenvolvidos,
subdesenvolvidos nas últimas décadas.
IV. Para o neomalthusianismo
neomalthusianismo, o alto crescimento demográfico é uma das principais causas da generalização da pobreza em vas
vastas regiões
subdesenvolvidas. A diminuição do número de pessoas prejudicaria
prejudicaria o desenvolvimento dos Estados pobres, sendo o controle da natalidade
o passaporte para o desenvolvimento.
V. Os ecomalthusianos estão ancorados na força do movimento ambientalista mundial. De acordo com eles, o rápido crescimento demográfico
se traduziria em pressão sobre os recursos naturais e em sérios riscos para o futuro. O controle da natalidade seria uma form
forma de preservar o
patrimônio ambiental para as novas gerações.
Estão CORRETAS
A) I, III e V.

B) II, III, IV e V.

C) II, III e V.
V

D) IV e V.

E) I, II e V.

26.
6. Sobre a transição demográfica e de acordo com os gráficos abaixo, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O período pré-transicional,
transicional, conhecido como regime demográfico tradicional, define
define-se por
uma alta taxa de mortalidade, causada por crises periódicas de fome e por grandes
epidemias, e por uma taxa de natalidade também elevada.
B)) Na primeira fase da transição
transição demográfica, ocorre a redução das taxas de mortalidade, e
registra-se
se uma diminuição do crescimento vegetativo da população.
C)) A segunda fase caracteriza-se
caracteriza se pela redução das taxas de natalidade e, consequentemente, do
crescimento vegetativo.
D) A terceira
rceira fase, ou seja, o período pós-transicional,
pós transicional, conhecido como regime demográfico
moderno, caracteriza-se
caracteriza se por baixas taxas de mortalidade e de natalidade.
E)) Na África e no Oriente Médio, a grande maioria dos países encontra
encontra-se na primeira fase da
transição
ção demográfica, ou seja, combinam elevadas taxas de natalidade com o declínio
progressivo da mortalidade. Na quase totalidade da América Latina e da Ásia meridional, a
redução da natalidade caracteriza a segunda etapa da transição.
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27. Atualmente, quase 3 bilhões de pessoas, o que equivale praticamente à metade da população mundial, vivem em cidades. Entretanto, a
urbanização acelerada da população mundial é um fenômeno recente. Em 1800, apenas 3% da humanidade habitava no meio urbano e,
ainda, em 1850, a própria Europa era um continente predominantemente rural, onde apenas duas cidades ultrapassavam a marca de 1
milhão de habitantes – Londres e Paris. A Revolução Industrial mudou esse quadro. Na Europa e nos Estados Unidos, a segunda metade do
século XIX foi um período de rápida urbanização. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Urbanização é o processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado que o do crescimento da população rural, ou seja, é o
resultado da transferência da população rural para o meio urbano. Esse processo sinaliza a transição de um padrão de vida econômica apoiado na
produção agrícola fechada e autossuficiente para outro, baseado na indústria, no comércio e nos serviços.
B) No campo, a miséria gerada pelos baixos salários na agricultura, pela pressão demográfica sobre as terras férteis disponíveis ou, ainda, pela
concentração da propriedade nas mãos de uma elite atua como fator de repulsão populacional. Nas cidades, a expansão do setor de serviços funciona
como fator de atração populacional. Assim, o êxodo rural consiste na transferência dos pobres do campo para as cidades.
C) A América Latina é a macrorregião mais urbanizada do mundo subdesenvolvido. Desde 1980, apresenta nível de urbanização superior a 65% e abriga
países que estão entre os mais urbanizados de todo o planeta. Em todos os países latino-americanos, a explosão urbana ocorreu nessa data.
D) Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem nível de urbanização de aproximadamente 40%, é o país
com a maior população urbana do planeta.
E) A urbanização avança em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, avança lentamente, pois a imensa maioria da população já vive nas cidades. Nos
países subdesenvolvidos, avança rapidamente, sob o impacto do êxodo rural. Os países mais pobres, que ainda apresentam maioria de população no
meio rural, exibem as maiores taxas de urbanização.
28. As indústrias no Brasil vêm apresentando um rápido processo de desconcentração e interiorização, instalando-se em áreas de pouca tradição
industrial, que passam a apresentar, cada vez mais, grandes atrativos. Entre os fatores que mais contribuem para essa desconcentração
industrial, podemos citar, EXCETO:
A) Maior preocupação com a preservação do meio ambiente, pelo intenso monitoramento das várias formas de poluição por resíduos industriais e
aplicação das leis vigentes.
B) Desenvolvimento de novas tecnologias, como as de telecomunicações, de informática e de robótica, que permitem desvincular as unidades de
produção da área administrativa.
C) Sistema de transportes eficientes e não saturados.
D) Existência de mão de obra mais barata, porque não-sindicalizada.
E) Oferta de maiores incentivos fiscais pelos estados e municípios, que, por isso, travam verdadeiras “guerras fiscais, ávidos em atrair investimentos.
29. Sobre o transporte ferroviário, analise as proposições a seguir:
I.

O transporte ferroviário em escala global sofreu certa estagnação e, até mesmo, desativação da malha ferroviária. Sua decadência em
grande parte foi resultante da expansão das estradas de rodagem.
II. As ferrovias suportam grande capacidade de carga bem como são muito versáteis e flexíveis no transporte de pessoas e mercadorias a curta
distância.
III. Embora os trilhos e as composições das ferrovias tenham longa durabilidade, a falta de investimentos no setor, material rodante obsoleto e
razões conjunturais levaram à reativação desse setor de transporte.
IV. O transporte ferroviário é menos econômico do que o rodoviário, mesmo podendo utilizar diferentes fontes de energia, como vapor, diesel,
gasolina, eletricidade.
V. O desenvolvimento tecnológico no setor de transporte ferroviário, com o advento de trens modernos e velozes (metrô, trem-bala),
sobretudo nos países desenvolvidos, fez dos trens uma boa solução para a crise energética.
Estão CORRETAS
A) I, III e IV.

B) II, III, IV e V.

C) I, II e III.

E) I e V.

E) I, II e IV.

30. O fim da Guerra Fria e a consolidação da União Europeia impuseram aos Estados Unidos uma revisão de sua inserção na economia
mundial. Na era da globalização, a ampliação dos mercados e a constituição de espaços econômicos supranacionais definem as novas regras
para a competição em escala mundial. Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) O tratado do NAFTA estabeleceu uma zona de livre comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, países homogêneos do ponto de vista
socioeconômico e demográfico.
B) O Canadá apresenta economia desenvolvida e diversificada, com baixo crescimento vegetativo e elevados níveis de vida. É independente dos
investimentos dos Estados Unidos.
C) O México apresenta profundos desníveis sociais, baixo crescimento vegetativo e intensa pressão emigratória. Houve uma ampliação na dependência
comercial do México em relação aos Estados Unidos devido a supressão e redução de tarifas comerciais.
D) A ALCA existe como um instrumento para expandir os fluxos de comércio e investimentos norte-americanos na América Latina, em detrimento da
União Europeia.
E) O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA foi assinado em 1992, com o objetivo de, por um lado, estabilizar a fronteira meridional
dos Estados Unidos, devido à pressão dos imigrantes ilegais de origem mexicana e, por outro lado, como passo inicial do projeto da ALCA.
31. Assinale a alternativa CORRETA referente ao Direito Constitucional Brasileiro.
A) A prática do racismo constitui contravenção inafiançável e prescritível, sujeita à pena de detenção e multa.
B) Um dos princípios que rege a República Federal do Brasil nas suas relações internacionais é a determinação dos povos.
C) A remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno constitui, dentre outros, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
D) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito.
E) Para ter conhecimento de informações relativas à sua pessoa em entidades governamentais, caberá ao cidadão, nos termos da Constituição Federal,
impetrar habeas data.
32. Assinale a alternativa CORRETA nos termos da Constituição atual.
A) A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu.
B) A obtenção de certidões em órgãos públicos para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal se dará mediante o pagamento
de taxas.
C) Os cargos, empregos e funções públicos são vedados aos estrangeiros.
D) A proibição de acumular cargos previstos na Lei Maior não se estende aos empregos e às funções das Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista.
E) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros.
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33. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição, assinale a alternativa CORRETA.
A) O direito à vida abrange tanto o direito a uma vida digna, garantindo-se as necessidades vitais básicas do ser humano como também qualquer
tratamento indigno, como a tortura, os trabalhos forçados, dentre outros.
B) O princípio da legalidade deve ser interpretado de forma diferente para o particular e para a administração. No âmbito das relações particulares, o
cidadão só poderá fazer o que a lei determinar. Já em relação à administração pública, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe.
C) Durante a manifestação do pensamento, se houver dano material, moral ou à imagem, é assegurado, apenas, o direito de resposta.
D) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar nela sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial em
qualquer horário do dia ou da noite.
E) O direito de locomoção no território nacional é livre e garantido em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou sair.
34. Assinale qual dos direitos abaixo NÃO é assegurado aos (às) presos(as) nos termos da Constituição Federal.
A) Respeito à integridade física e moral.
B) Comunicação imediata da prisão e do local onde se encontre.
C) Informação aos presos dos seus direitos.
D) Identificação dos responsáveis por sua prisão ou por interrogatório policial.
E) Disponibilização de trabalho na prisão.
35. Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna do seguinte texto:
“Através do(a)___________________, busca-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa,
geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder”.
A) Habeas Corpus.
B) Ação Popular.
C) Mandado de Segurança.

D) Mandado de injunção.
E) Ação Civil Pública.

36. Os direitos sociais e coletivos são aqueles exercidos pelos trabalhadores, coletivamente ou no interesse de uma coletividade. Com base neste
conceito, assinale a classificação que NÃO pertence ao direito coletivo.
A) Direito de representação classista.
B) Direito à aposentadoria.
C) Direito de participação.

D) Direito de associação sindical.
E) Direito de greve.

37. A Constituição atual estabelece que alguns cargos serão ocupados somente por brasileiro nato, fazendo expressa diferenciação em relação
aos brasileiros naturalizados. Assinale a alternativa que corresponde ao cargo que NÃO é privativo de brasileiro nato.
A) Vice-Presidente da República.
B) Ministro do STF.
C) Ministro do STJ.

D) Presidente do Senado Federal.
E) Carreira Diplomática.

38. Analise as assertivas que seguem à luz dos Direitos Políticos.
I.
II.
III.
IV.

A perda dos direitos políticos se dará, dentre outros, no caso de improbidade administrativa.
É condição de elegibilidade para o cargo de governador de Estado possuir a idade mínima de trinta e cinco anos.
Estará legitimado a concorrer ao cargo de deputado federal o brasileiro nato, maior de 21 anos, analfabeto.
São condições de elegibilidade o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima exigida pela legislação.

Em termos de assertivas, está(ão) CORRETA(S)
A) quatro.

B) três.

C) duas.

D) uma.

E) nenhuma.

39. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças Armadas Brasileiras, consideradas instituições nacionais responsáveis pela
defesa da Pátria, tendo como autoridade máxima e suprema o
A) Governador do Distrito Federal.
B) Presidente da República.
C) Ministro da Defesa.

D) Ministro das Relações Internas.
E) Vice-Presidente.

40. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende
A) a União e os Estados.
B) os Estados e os Municípios.
C) os Municípios e o Distrito Federal.

D) a União, os Estados e os Municípios.
E) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

41. Assinale a alternativa CORRETA referente aos símbolos da República Federativa Brasileira.
A) A língua portuguesa.
B) A língua portuguesa e a bandeira.
C) A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional.

D) A bandeira, o hino e o selo nacional.
E) O hino, as cores nacionais e o selo nacional.

42. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à Organização Político-Administrativa da União.
A) São bens da União, dentre outros, os potenciais de energia hidráulica e os sítios arqueológicos.
B) A faixa de fronteira deverá observar a medida de até cento e oitenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres.
C) São bens da União, os terrenos de marinha, exceto seus acréscimos.
D) São bens da União os recursos minerais, exceto o subsolo.
E) Os bens da União serão os mesmos pertencentes aos Estados e Município.
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43. Julgue as assertivas que se seguem com base no Direito Constitucional.
I.

A pequena propriedade rural, definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
provenientes de sua atividade produtiva.
II. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, desde que mediante prévio pagamento
em dinheiro.
III. Será objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho a garantia de irredutibilidade do salário.
IV. O ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, praticado por entidades integrantes da Administração Pública, poderá ser
judicialmente anulado por meio de ação popular proposta por qualquer cidadão.
V. A instituição júri tem a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Marque a alternativa que corresponde ao número de assertivas CORRETAS.
A) Três.

B) Duas.

C) Uma.

D) Cinco.

E) Quatro.

44. O Estado de Defesa, forma de intervenção estatal, é considerado como
A) medida para apurar infrações penais contra a ordem política e social, ameaçado por grave e iminente instabilidade institucional.
B) medida para conter comoção grave de repercussão nacional.
C) medida para conter a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
D) medida para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social.
E) orientação jurídica na defesa da ordem pública em todos os graus dos necessitados.
45. Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Ninguém será submetido à tortura ou servidão nem a tratamento desumano ou degradante, exceto no caso de crime inafiançável.
B) Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Para tal, é obrigatório fazer parte de uma associação ou sindicato.
C) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
D) A Assembleia Geral das Nações Unidas foi proclamada em 1948, apenas para o povo brasileiro.
E) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem direito de procurar asilo, apenas, em seu país.
46. Considera-se violação a Declaração de Direitos Humanos, EXCETO
A) Tortura.

B) Discriminação contra mulher.

C) Racismo.

D) Julgamento público.

E) Exílio.

47. Analise as assertivas que se seguem.
I.
II.
III.
IV.
V.

O casamento será válido mesmo sem o livre consentimento dos nubentes.
Qualquer cidadão poderá ser privado de sua propriedade.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Todas as crianças nascidas apenas dentro do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Toda pessoa tem igual acesso ao serviço público do seu País.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de assertivas CORRETAS.
A) Cinco.

B) Quatro.

C) Três.

D) Duas.

E) Uma.

48. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Direitos Humanos.
A) O marco da transição democrática e da instrumentalização dos Direitos Humanos no Brasil é a Constituição de 1988.
B) A partir da Carta de 1988, os Direitos Humanos passaram a ser interesse particular do Estado.
C) Os Direitos Humanos não vigeram desde sempre. Eles têm sua origem histórica na Grécia antiga.
D) Dentre as características dos Direitos Fundamentais, a inalienabilidade significa que não há possibilidade de transferência dos direitos humanos.
E) Os Direitos Humanos Fundamentais não devem ser interpretados isoladamente, mas, sim, de forma conjunta.
49. Sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
B) Em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, o cidadão tem o direito de procurar asilo em outros países.
C) Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.
D) Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica ou artística da qual seja autor.
E) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
50. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a alternativa CORRETA.
A) A lei deverá assegurar a proteção aos locais de culto e, também, às liturgias e cerimônias desses cultos.
B) A Constituição atual não proíbe a extradição de estrangeiro por crime político.
C) Racismo é ato definido pela Constituição como crime inafiançável e sujeito, sempre, à multa determinada pelo poder judiciário.
D) O preso não tem direito à assistência de sua família.
E) O acusado em processo penal somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal.
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