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103 – SOLDADO BOMBEIRO 
MILITAR MÚSICO 

 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, 
pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e 
retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e 
deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de 
respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 

PROVA A
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Texto para responder às questões de 1 a 4. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

 

A Madonna o que é de Madonna. Da doidona

Britney Spears à doidinha Lady Gaga, sucessivas cantoras

têm reclamado seu trono — e não deixa de ser verdade que,

hoje, Rihanna ou Kate Perry vendem mais discos do que ela.

Não importa: sempre que sobe ao palco, Madonna, rematada

dominatrix, espanca as pretensões infantis das concorrentes.

Na semana passada, em Indianápolis, ela fez o show do 

intervalo do Super Bowl, grande final do campeonato dessa

luta de gladiadores conhecida como futebol americano. Da

concepção ao figurino, foi uma apresentação com aquela

costura impecável de elementos díspares que só Madonna

sabe fazer: as bandas de fanfarra e as cheerleaders típicas 

do ensino secundário americano (no qual os garotos fazem

sua iniciação no esporte) combinaram à perfeição com o

figurino Givenchy cheio de referências à Roma antiga.

Madonna, como uma Cleópatra futurista, entrou em cena

carregada por coadjuvantes trajados de centuriões — citação 

evidente de Cleópatra, a grande aventura histórico-kitsch

estrelada por Elizabeth Taylor em 1963. 

Durante pouco mais de doze minutos, Madonna

dividiu o palco com malabaristas do Cirque du Soleil,

dançarinos, uma banda de fanfarra e um coro gospel.

Também cantou com convidados: a dupla LMFAO, o

soulman Cee Lo Green e as rappers Nicki Minaj e M.I.A. 

 
Sérgio Martins. A donna da bola. In: Veja, Música,

15/2/2012, p. 117 (com adaptações).

 

 

QUESTÃO 1______________________________________ 

 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 

texto. 

 

(A) O texto, ao citar diferentes cantoras, faz comparações 

entre elas e estabelece escala que as classifica 

conforme a qualidade de sua produção musical. 

(B) O autor do texto deixa explícita sua preferência por 

Madonna, considerando-a a melhor cantora da 

atualidade.  

(C) Madonna, embora seja muito talentosa, nunca vendeu 

mais discos que Rihanna ou Kate Perry. 

(D) Madonna destaca-se, entre as concorrentes, quando 

sobe ao palco e demonstra, com exclusividade, a 

perfeita composição que sabe fazer.  

(E) Os organizadores do campeonato optaram por 

Madonna após tomar conhecimento de seu gosto por 

futebol americano. 

QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) O futebol americano, para o autor, constitui esporte 

violento, assemelhando-se às lutas de gladiadores. 
(B) A cantora Madonna tem o dom de agregar a seus 

espetáculos elementos inimagináveis em uma 
apresentação musical, tais como dançarinas 
responsáveis pela animação de torcidas — as famosas 
cheerleaders —, história mundial e moda. 

(C) Para o autor, há enorme semelhança física entre 
Madonna e Cleópatra, célebre governante do antigo 
Egito, realçada no momento em que a cantora 
adentrou o palco. 

(D) O tempo destinado ao espetáculo foi pouco, exigindo 
que Madonna compartilhasse o palco com outros 
cantores e até mesmo com personagens circenses. 

(E) A diversidade de gêneros musicais — o pop, típico de 
Madonna, o gospel, o soul e o rap — comprometeu o 
sucesso do espetáculo, a ponto de provocar desgosto 
na plateia presente. 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O autor fez uso de dois-pontos após o trecho “Não 

importa” (linha 5), com o intuito de estabelecer 
vinculação com o que se afirmou anteriormente; os 
dois-pontos poderiam, contudo, ser substituídos por um 
travessão, sem acarretar alteração semântica e sem 
comprometer a correção gramatical da sentença. 

(B) A palavra “trono” (linha 3) constitui metáfora, figura de 
linguagem caracterizada pelo uso do exagero.  

(C) Assim como se emprega o sinal indicativo de crase no 
trecho “cheio de referências à Roma antiga” (linha 15), 
a oração Ele foi a Roma deveria ser grafada do 
seguinte modo: Ele foi à Roma. 

(D) O pronome “ela” (linha 4) retoma a cantora “Lady 
Gaga” (linha 2), que, comparativamente a Rihanna e a 
Kate Perry, vende menos discos. 

(E) A palavra “díspares” (linha 11) poderia ser substituída 
pela palavra exóticas, sem provocar alteração 
semântica. 

 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta reescritura de frase sem 
alteração de sentido em comparação com a original: “Não 
importa: sempre que sobe ao palco, Madonna, rematada 
dominatrix, espanca as pretensões infantis das 
concorrentes.” (linhas 5 e 6) 
 
(A) Não importa, consequentemente, quando Madonna, 

rematada dominatrix, sobe ao palco, ela espanca as 
pretensões infantis das concorrentes. 

(B) Não importa, dessa vez, assim que sobe ao palco, 
Madonna, rematada dominatrix, espanca as 
pretensões infantis das concorrentes. 

(C) Não importa, pois, sempre que sobe ao palco, 
Madonna, rematada dominatrix, espanca as 
pretensões infantis das concorrentes. 

(D) Não importa, por certo, que Madonna, rematada 
dominatrix, quando sobe ao palco, espanca as 
pretensões infantis das concorrentes. 

(E) Não importa, destarte, quando sobe ao palco, 
Madonna, rematada dominatrix, espanca as 
pretensões infantis das concorrentes. 

PROVA A
PLIC
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Texto para responder às questões de 5 a 7. 
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31 

 

Wolfgang Amadeus Mozart, batizado Joannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, foi um 
prolífico e influente compositor austríaco do período clássico. 
Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde
sua infância. Já competente nos instrumentos de teclado e 
no violino, começou a compor aos cinco anos de idade e
passou a se apresentar para a realeza da Europa, 
maravilhando a todos com seu talento precoce. Chegando à
adolescência, foi contratado como músico da corte em 
Salzburgo, porém as limitações da vida musical na cidade o
impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas
sem sucesso. Ao visitar Viena, em 1781, com seu patrão,
desentendeu-se com ele e solicitou demissão, optando por
ficar na capital, onde, ao longo do resto de sua vida,
conquistou fama, porém pouca estabilidade financeira. Seus
últimos anos viram surgir algumas de suas sinfonias,
concertos e óperas mais conhecidos, além de seu Requiem. 
As circunstâncias de sua morte prematura deram origem a
diversas lendas. Deixou uma esposa, Constanze, e dois 
filhos.  

O compositor foi autor de mais de seiscentas obras, 
muitas delas referenciais na música sinfônica, concertante, 
operística, coral, pianística e camerística. Sua produção foi
louvada por todos os críticos de sua época, embora muitos a
considerassem excessivamente complexa e difícil, e
estendeu sua influência sobre vários outros compositores ao
longo de todo o século XIX e início do século XX. Hoje 
Mozart é visto pela crítica especializada como um dos
maiores compositores do ocidente, conseguiu conquistar
grande prestígio mesmo entre os leigos, e sua imagem se
tornou um ícone popular. 

 
Internet: <http://pt.wikipedia.org> (com adaptações).

 
 
QUESTÃO 5______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) Os pais do famoso compositor arrependeram-se do 

nome atribuído ao filho, motivo pelo qual passaram a 
chamá-lo simplesmente de Wolfgang Amadeus Mozart. 

(B) Desde a infância, Mozart revelou especial talento para 
a música, consagrando-se como o melhor compositor 
austríaco do período clássico. 

(C) Mozart iniciou as apresentações para a realeza 
europeia após dominar o teclado e o violino e 
desenvolver suas primeiras composições. 

(D) O sucesso que Mozart atingiu na corte de Salzburgo 
garantiu a ele contratações, no cargo de músico, em 
outras cortes da Europa. 

(E) Tendo havido desentendimento entre ele e seu patrão, 
Mozart optou por ficar em Viena, cidade que garantiu a 
ele trabalho, fama e dinheiro.  

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 

texto. 

 

(A) Mozart compôs suas sinfonias, suas óperas e seus 

concertos mais notórios nos últimos anos em que viveu 

na cidade de Viena. 

(B) À exceção da esposa de Mozart, Constanze, e de seus 

dois filhos, todos desconhecem as reais circunstâncias 

em que o compositor faleceu. 

(C) Todas as obras de Mozart, que totalizam mais de 

seiscentas, constituem referência para as diferentes 

formas de expressão musical. 

(D) Atualmente, o trabalho de Mozart é apreciado 

exclusivamente por profissionais que desempenham 

atividades afetas à música. 

(E) A obra mozartiana, avaliada por muitos como 

complexa, influenciou o trabalho de compositores que 

atuaram principalmente no decorrer do século XIX. 

 

 

QUESTÃO 7 _____________________________________  

 

Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 

 

(A) A conjugação do verbo “impeliram” (linha 11) na 

primeira pessoa do presente do indicativo é “impilo”. 

(B) As palavras “prolífico” (linha 3) e “influente” (linha 3) 

podem ser substituídas, sem provocar alteração 

semântica, por criativo e encantador, 

respectivamente. 

(C) O superlativo relativo da palavra “talento” (linha 8) é 

talentosíssimo.  

(D) As palavras “operística” (linha 23), “época” (linha 24) e 

“difícil” (linha 25) são acentuadas pela mesma razão. 

(E) O adjetivo “conhecidos” (linha 17) deveria 

obrigatoriamente estar grafado na forma feminina, 

conhecidas, para concordar com o substantivo 

feminino que o antecede, “óperas” (linha 17). 

PROVA A
PLIC
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Texto para responder às questões de 8 a 10. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

Os antigos patrões não gostavam que Carmen

cantasse ao fabricar chapéus ou vender gravatas. Mas 

ninguém a impedia de fazer isso na pensão de sua mãe,

enquanto ajudava a servir à mesa ou a preparar marmitas

para os clientes da vizinhança (e que ela própria ia entregar,

cantando pelo caminho). Os comensais, por sinal, gostavam

muito. Um deles parecia admirá-la mais que todos: o baiano 

Anibal Duarte de Oliveira, de quarenta anos, filho de

usineiros e políticos também baianos. Anibal era boêmio,

pé de valsa, aprendiz de violão, cantor de banheiro e, de

profissão, vagamente jornalista. Como sua carga diária de

trabalho não chegasse a extenuá-lo, podia dedicar-se a 

organizar festivais (shows) beneficentes de música, balé e

poesia, com amadores recrutados na sociedade e o enxerto

de um ou outro profissional. Para um show a realizar-se em 

janeiro de 1929 no Instituto Nacional de Música, na rua do

Passeio, em benefício da Policlínica de Botafogo, pensou

imediatamente em Carmen. Mas o convite dependeria da

aprovação do homem que ele chamara para dirigir a parte

musical do espetáculo: seu conterrâneo, o violonista e

compositor Josué de Barros. Anibal falou-lhe da garota, mas

todo o seu entusiasmo não foi suficiente — Josué insistiu em

que precisava ouvi-la. 

 
Ruy Castro. Carmen: uma biografia. São Paulo: Companhia das

Letras, 2005, p. 38-9 (com adaptações).

 

 

QUESTÃO 8______________________________________ 

 

Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 

 

(A) Assim como o plural de pincel é pincéis, o plural de 

chapéu é chapéis, e não “chapéus” (linha 2). 

(B) O pronome “la”, em “admirá-la” (linha 7), retoma a 

palavra “pensão” (linha 3).  

(C) A palavra “pé de valsa” (linha 10) estaria corretamente 

grafada, na forma plural, do seguinte modo: pés de 

valsas.  

(D) A palavra “Como” (linha 11) poderia ser substituída por 

Porque, sem provocar alteração semântica no texto, 

desde que se faça a adequação da palavra “chegasse” 

(linha 12), grafando-a como chegava. 

(E) A palavra “beneficentes” (linha 13) admite uma 

segunda grafia: beneficientes.  

QUESTÃO 9 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 

texto. 

 

(A) Para encontrar inspiração, Carmen adotou o hábito de 

cantar enquanto confeccionava chapéus, chamando a 

atenção de todos que a cercavam pela delicadeza de 

sua voz.  

(B) A crítica situação financeira familiar obrigou Carmen a 

ajudar sua mãe na pensão, local em que, além de 

servir os clientes à mesa, preparava as marmitas 

destinadas à vizinhança.  

(C) Além de cantar enquanto prestava o serviço de entrega 

de marmitas na vizinhança, Carmen cantava enquanto 

trabalhava na pensão de sua mãe, agradando a todos 

aqueles que lá estavam para se alimentar. 

(D) Anibal Duarte de Oliveira, admirador de Carmen, fora 

cantor de banheiro, mas, posteriormente, passou a 

cantar profissionalmente. 

(E) Anibal Duarte de Oliveira foi o responsável por levar 

Carmen a cantar no Instituto Nacional de Música, no 

ano de 1929. 

 

 

QUESTÃO 10 ____________________________________  

 

Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 

 

(A) Na linha 13, o autor, a fim de esclarecer o que 

compreende por “festivais”, empregou, entre 

parênteses, a palavra sinônima “shows”, proveniente 

da língua portuguesa. 

(B) A preposição “de” poderia ser retirada do trecho 

“ninguém a impedia de fazer isso” (linha 3), sem 

provocar alteração semântica ou incorreção gramatical. 

(C) Infere-se do adjetivo “antigos” (linha 1), que qualifica o 

substantivo “patrões” (linha 1), que estes eram pessoas 

extremamente conservadoras, adeptas de hábitos 

tradicionais. 

(D) O pronome demonstrativo “isso” (linha 3) retoma as 

coisas que Carmen fazia: “fabricar chapéus” (linha 2) e 

“vender gravatas” (linha 2). 

(E) Na linha 18, não provocaria alteração semântica, 

tampouco incorreção gramatical, a substituição do 

ponto-final após “Carmen” por vírgula, desde que se 

faça a adequação da palavra “Mas”, com o uso de letra 

inicial minúscula. 

PROVA A
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Texto para responder às questões 11 e 12. 
 

Pitágoras é conhecido atualmente por seu famoso 
teorema. O que muitos ignoram é que ele foi responsável por 
muitas outras descobertas. O lema da escola pitagórica — 
Tudo é número — permite perceber que Pitágoras e seus 
discípulos buscavam traduzir em números a harmonia da 
natureza. 
 

 
 

Em uma de suas pesquisas mais interessantes, 
Pitágoras formulou princípios de acústica para cordas 
vibrantes. Ele observou que cordas semelhantes, sujeitas à 
mesma tensão, apresentam tons harmônicos quando seus 
comprimentos estão em razões específicas. 

Assim ele determinou, por exemplo, que, se uma 
corda vibra em Dó, a corda semelhante, com o dobro do 
comprimento desta, também vibrará em Dó, porém uma 
oitava abaixo. Se a razão entre os comprimentos das cordas 
semelhantes for de 3 para 2, elas vibrarão em tons em um 
intervalo de quinta (intervalo de 5 tons). Para cordas 
semelhantes de comprimentos na razão de 4 para 3, os tons 
se apresentam em um intervalo de quarta. Ou seja, se a 
menor das cordas vibra em Dó, a outra, de comprimento 

igual a 4
3

 do comprimento da primeira, vibrará em um tom de 

Sol imediatamente inferior. 
Esses princípios são usados até hoje nos 

instrumentos de corda. Os trastes que se encontram no 
braço de um violão servem exatamente para que a corda 
seja dividida nas razões específicas que geram os diferentes 
tons. 

Os pitagóricos observaram, ainda, que os tons 
harmônicos, em intervalos de quarta e quinta, correspondem 
a comprimentos de cordas iguais às médias entre os 
comprimentos de cordas que vibram com intervalos de uma 
oitava. 
 
 
QUESTÃO 11_____________________________________ 
 
Considere duas cordas semelhantes, sujeitas à mesma 
tensão, cujos comprimentos são tais que elas vibram em um 
intervalo de quarta. Sabe-se que uma delas tem 60 cm de 
comprimento. Dessa forma, qual pode ser o comprimento da 
outra? 
 
(A) 30 cm 
(B) 45 cm 
(C) 50 cm 
(D) 75 cm 
(E) 90 cm 

QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
Em relação ao texto, considere que uma determinada corda, 
quando esticada e percutida, vibra em Fá. Essa mesma 
corda terá seu comprimento reduzido, por quatro vezes 
seguidas, de modo que os comprimentos obtidos formarão 
uma progressão geométrica de razão 0,5. Após a quarta 
redução do comprimento da corda, ela será percutida. Nessa 
oportunidade, a corda vibrará em  
 
(A) Dó. 
(B) Ré. 
(C) Mi. 
(D) Fá 
(E) Sol. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 
 

 
 

O Banco Central do Brasil tem sedes em várias 
cidades do território nacional, e seus edifícios são baseados 
em uma só arquitetura, a qual faz referência à logomarca do 
banco. 

O prédio do Banco Central localizado em Brasília (DF) 
é um dos principais representantes dessa arquitetura. 
 

Internet: <www.portalhotmoney.com>. Acesso em 3/2/2012. 
 
A estrutura externa da parte desse prédio que se encontra 
acima do nível do solo corresponde a um 
 
(A) cone equilátero. 
(B) cilindro equilátero.  
(C) prisma hexagonal. 
(D) prisma icosagonal. 
(E) poliedro não convexo. 
 
 
QUESTÃO 14_____________________________________ 
 
Dada a função f(x) = | 3x + 7 | – | x – 36 |, qual é o valor da 
imagem de 18 nessa função? 
 
(A) 79 
(B) 71 
(C) 43 
(D) 35 
(E) 25 
 
 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
 
Em relação aos tempos de duração das notas musicais, a 
mínima corresponde à metade da semibreve e a fusa 
corresponde à 32.ª parte da semibreve. Sendo assim, qual 
percentual do tempo de uma mínima corresponde à duração 
de uma fusa? 
 
(A) 0,125 
(B) 1,25 
(C) 6,25 
(D) 12,5 
(E) 1.600 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
No plano cartesiano, um triângulo tem vértices nos pontos de 
coordenadas: (–1 , 6), (2 , –2) e (4 , 4). Qual é a área da 
superfície interna desse triângulo? 
 
(A) 34 
(B) 17 
(C) 12 
(D)   8 
(E)   6 
 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Um soldado músico decidiu elaborar um experimento físico 
com uma corda. Para tanto, ele esticou uma corda entre dois 
suportes fixos, separados de 1,2 m. A força de tração foi 
ajustada até a frequência fundamental correspondente à nota 
Lá de afinação, 440 Hz. Curioso, o soldado resolveu 
determinar a velocidade das ondas transversais na corda. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor 
encontrado. 
 
(A) 1.056 m/s 
(B)    880 m/s 
(C)    733 m/s 
(D)    528 m/s 
(E)    220 m/s 
 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
Em um parque de diversões, um carro simples de  
montanha-russa desce pela primeira parte de um trilho a um 
vale com profundidade h1. Em seguida, sobe uma ladeira até 
o topo de uma montanha com altura h2 acima do fundo do 
vale. Considerando g a aceleração da gravidade, assinale a 
alternativa que indica a expressão da velocidade inicial (v0) 
mínima necessária para assegurar a chegada do carrinho ao 
topo da montanha. 
 

(A) 2 1
0

( )
2

h hv
g
−

=  

(B) 0 2 12 ( )v g h h= −  

(C) 0
2 1

2
( )

gv
h h

=
−

 

(D) 0 2 1( )v g h h= −  

(E) 2 1
0

2( )h hv
g
−

=  
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QUESTÃO 19_____________________________________ 
 
Na oficina de manutenção de viaturas do Corpo de 

Bombeiros, um elevador hidráulico é utilizado para elevar um 

veículo de 2.000 kg de massa. O raio do cabo do elevador é 

de 10 cm, e o raio do pistão, onde se aplica a força para 

acionar o elevador hidráulico, é de 1 cm. Considerando a 

aceleração da gravidade (g) = 10 m/s2, assinale a alternativa 

que apresenta a força a ser aplicada ao pistão para elevar o 

veículo. 

 

(A)    100 N 

(B)    150 N 

(C)    200 N 

(D)    220 N 

(E) 1.000 N 

 

 
QUESTÃO 20_____________________________________ 
 

Em 1665, Issac Newton prestou uma contribuição 

fundamental à física ao demonstrar que não existe diferença 

entre a força que mantém a Lua em órbita e a força 

responsável pela queda de uma maçã. Newton chegou à 

conclusão de que não só a Terra atrai as maçãs e a Lua, 

mas também cada corpo do universo atrai todos os demais; 

essa tendência dos corpos de se atraírem mutuamente é 

chamada de gravitação. Newton propôs uma lei para essa 

força, a chamada lei da gravitação de Newton. 
 

Halliday e Resnick, Fundamentos da física.  
8.ª ed. LTC, 2009 (com adaptações). 

 

Considere duas massas, m1 e m2, separadas por uma 
distância r. Sendo G a constante gravitacional, a expressão 
do módulo da força gravitacional entre essas massas é 
expressa por 
 

(A) 1 2
2

Gm mF
r

= . 

(B) 1

2

mGF
r m

= . 

(C) 1 2
2

m mF
Gr

= . 

(D) 1 2Gm mF
r

= . 

(E) 
1 2

GrF
m m

= . 
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QUESTÃO 21_____________________________________ 
 

 
Diagrama de Linus Pauling 

 
A criação de uma representação gráfica para os subníveis de 
elétron facilitou a visualização da sua ordem crescente de 
energia. Essa representação é conhecida como diagrama de 
Linus Pauling. Com base nesse diagrama, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A capacidade de um subnível d é de seis elétrons. 
(B) O subnível 6s deverá estar completo quando se 

preencher o 4f. 
(C) Os subníveis equivalem às camadas eletrônicas. 
(D) Um orbital f pode conter no máximo 14 elétrons. 
(E) O átomo de boro (NA(B) = 5), no estado fundamental, 

apresenta três elétrons desemparelhados. 
 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
O pequeno número de elementos em nosso universo forma 
milhões de compostos pela ligação, de diferentes maneiras, 
de uns com os outros. As ligações químicas são, então, a 
parte fundamental da química e das reações químicas. 
Considerando uma ligação covalente simples, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Cada átomo participante da ligação fornece um elétron 

para a formação do par eletrônico. 
(B) Apenas um dos átomos participantes da ligação 

fornece um par de elétrons para a formação do par 
eletrônico. 

(C) Há transferência de elétron do elemento mais 
eletronegativo para o menos eletronegativo. 

(D) Há transferência de elétron do elemento menos 
eletronegativo para o mais eletronegativo. 

(E) Os átomos participantes da ligação devem ser 
idênticos. 
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QUESTÃO 23_____________________________________ 
 
O conhecimento das principais substâncias químicas e das 

suas notações é de grande valia para o nosso dia a dia. 

Considerando essa informação, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Considerando as massas atômicas do carbono, do 

hidrogênio e do oxigênio, 12, 1 e 16g/mol, 

respectivamente, a equação de combustão do propano 

é C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l). Usando 1,1 g de 

propano na reação, a quantidade de O2 requerida no 

processo é 4 g. 

(B) Na reação entre HCℓ e NaOH, ocorre a formação de 

um sal insolúvel em água. 

(C) Quando uma lâmina de zinco é mergulhada em uma 

solução de sulfato de cobre, não ocorre reação 

química. 

(D) Reações de síntese ou adição ocorrem quando um 

reagente dá origem a dois ou mais produtos. 

(E) O leite de magnésia é uma suspensão 7% de Mg(OH)2 

em água. O nome químico do Mg(OH)2 é óxido de 

magnésio. 

 

 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

 

Com relação à química do carbono, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A fórmula molecular do hexano é C6H12. 

(B) Os alcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados, 

ou seja, apresentam cadeia aberta com duplas 

ligações carbono-carbono.  

(C) O nome IUPAC do composto 
OHCH3

CH3

 é 4-metil 6-hexanol. 

(D) Considerando as massas atômicas molares do 

carbono, do hidrogênio e do oxigênio, 12, 1 e 16g/mol, 

respectivamente, é correto afirmar que a massa 

molecular da aspirina, 

O OH

O CH3

O
, é 180g/mol.  

(E) A reação CH4(g) + 3/2O2(g) → CO(g) + 2H2O(v) 

representa uma reação de combustão completa. 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Os ruminantes são animais que se alimentam 
preferencialmente de capim e são capazes de digerir a 
celulose obtida na alimentação. A digestão da celulose é feita 
por bactérias presentes na pança do ruminante e que se 
beneficiam do alimento que chega até elas. Essa relação 
ecológica em que ambos os organismos são beneficiados e 
não vivem sem a presença um do outro é denominada 
 
(A) mutualismo. 
(B) canibalismo. 
(C) inquilinismo. 
(D) epifitismo. 
(E) parasitismo. 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
A vegetação no estado do Amapá é muito diversificada, 
sendo encontradas desde regiões de floresta densa até 
regiões de cerrado.  Assinale a alternativa que apresenta 
uma característica da vegetação do cerrado. 
 
(A) Flores exuberantes  
(B) Folhas grandes e lisas 
(C) Raízes pouco profundas 
(D) Sementes com dispersão pela água 
(E) Galhos tortuosos e de pequeno porte 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
A utilização de instrumentos de sopro está intimamente 
relacionada com o controle da respiração. A respiração 
humana é feita pelos pulmões, órgãos responsáveis pelas 
trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. A troca de 
gases ou hematose pulmonar é feita pelos 
 
(A) lobos. 
(B) brônquios. 
(C) alvéolos. 
(D) centríolos. 
(E) bronquíolos. 
 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
A audição é um processo complexo pelo qual os sons 
emitidos pelo ambiente são reconhecidos pelo organismo. 
Parte do processo de condução do som é feita pelos 
ossículos da orelha média, denominados 
 
(A) martelo, astrágalo e estribo. 
(B) martelo, bigorna e estribo. 
(C) atlas, axis e astrágalo. 
(D) atlas, martelo e estribo. 
(E) bigorna, estribo e masseter. 
 
QUESTÃO 29_____________________________________ 
 
A Antiguidade Clássica (greco-romana) forneceu as bases da 
Civilização Ocidental. Em ambos os casos, a cidadania 
restringia-se a uma minoria, que ficou liberada para a ação 
política e para o incremento das atividades culturais. As 
relações sociais de produção estavam assentadas, 
fundamentalmente, no(a) 
 
(A) escravidão. 
(B) servidão. 
(C) trabalho assalariado. 
(D) mão de obra africana.  
(E) trabalho feminino.  

QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
O sistema fundamentado na propriedade da terra, dominado 
por uma nobreza guerreira e economicamente voltado para a 
agricultura de subsistência, que vigorou em boa parte da 
Europa medieval, é o 
 
(A) Socialismo.  
(B) Capitalismo.  
(C) Liberalismo. 
(D) Mercantilismo. 
(E) Feudalismo. 
 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
Sob o ponto de vista político, a Idade Moderna europeia, 
entre os séculos XV e XVIII, caracterizou-se pela presença 
do 
 
(A) Estado descentralizado, com o poder em mãos da 

aristocracia fundiária. 
(B) Localismo, em que o poder é exercido pelos 

proprietários de castelos e exércitos. 
(C) Estado liberal, com a monarquia sendo conduzida pela 

dominante classe burguesa. 
(D) Estado democrático, em que predominavam as ideias 

defendidas pelos pensadores iluministas. 
(E) Estado Nacional, com o poder centrado em mãos do 

rei (absolutismo monárquico). 
 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
Tradicionalmente, considera-se a Revolução Francesa  
de 1789 o marco inicial da História Contemporânea. Antes 
dela, a independência das treze colônias inglesas da 
América do Norte (1776) anunciara o advento de uma nova 
etapa da História. Uma corrente de pensamento, 
especialmente ao longo do século XVIII, preparou o clima de 
combate ao antigo regime. Essa corrente intelectual, que 
municiou os movimentos revolucionários europeus e, nas 
Américas, estimulou a luta pela independência, denomina-se 
 
(A) Renascimento. 
(B) Epicurismo. 
(C) Fisiocracia.  
(D) Iluminismo. 
(E) Classicismo. 
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
O início efetivo da colonização do Brasil deu-se algum tempo 
depois da tomada de posse da terra por Pedro Álvares 
Cabral. Os altos custos do empreendimento levaram a Coroa 
portuguesa a fazer uma espécie de parceria com a iniciativa 
privada, repartindo o território e entregando-o a pessoas que, 
em tese, teriam condições de investir na colônia. Assim, 
estabeleceu-se no Brasil o sistema de 
 
(A) Governo Geral. 
(B) Capitanias Hereditárias. 
(C) Vice-Reinado. 
(D) Reino Unido. 
(E) dois Estados: Grão-Pará e Maranhão do Brasil. 
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QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
No Brasil do século XVIII, a atividade econômica que atraía 
para o interior da colônia as atenções gerais e milhares de 
pessoas era a mineração. Nas Gerais, desenvolveu-se uma 
sociedade mais permeável e urbana e, na cultura, expoentes 
da criatividade artística, a exemplo do Aleijadinho, do Mestre 
Ataíde e do Padre José Maurício, produziram uma obra cujo 
valor atravessou os séculos. Vivia-se, ali e naquele século, o 
esplendor do 
 
(A) Gótico. 
(B) Românico. 
(C) Classicismo. 
(D) Barroco. 
(E) Modernismo. 
 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
Construída na segunda metade do século XVIII, a Fortaleza 
de São José de Macapá 
 
(A) tinha por finalidade assegurar, militarmente, que se 

cumprissem as determinações do Tratado de Santo 
Ildefonso. 

(B) transformou-se no símbolo maior da superação das 
históricas animosidades entre Portugal e Espanha 
relativas aos limites de suas colônias americanas. 

(C) constituiu a ponta de lança do esforço português, 
naquele contexto histórico, para a conquista militar da 
Guiana Francesa. 

(D) integrava a geopolítica posta em prática pelo Marquês 
de Pombal, o principal representante do despotismo 
esclarecido em Portugal. 

(E) objetivava oferecer a segurança necessária à 
exportação do ouro brasileiro para os portos 
portugueses. 

 
 
QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
A Revolução de 1930 inaugura o processo de modernização 
do Brasil. A Era Vargas (1930-1945) integra o contexto 
histórico mundial marcado pela crise dos regimes liberais, 
pela ascensão dos regimes totalitários e pela Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Relativamente a esse 
importante período da história brasileira, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Revolução de 1930 volta-se contra a República 

Velha, período em que os incontestáveis avanços 
políticos, como eleições honestas e voto secreto, foram 
incapazes de promover conquistas no campo social. 

(B) A Era Vargas foi marcada, no campo econômico, pela 
ênfase dada à monocultura cafeeira, sobretudo nas 
regiões Norte e Nordeste, além da preocupação em 
desenvolver a indústria de bens de consumo no país. 

(C) O Brasil chegou a declarar guerra aos países do Eixo 
nazifascista; entretanto, em face das elevadas 
despesas com as quais o país não podia arcar, Vargas 
desistiu de enviar tropas para lutar na Europa. 

(D) Embora o contexto histórico mundial fosse favorável 
aos regimes totalitários, a Era Vargas conseguiu 
impedir que o regime democrático brasileiro sofresse 
algum tipo de abalo, preservando-o até o fim. 

(E) Para um país que se acostumara a tratar a questão 
social como caso de polícia, a Era Vargas foi um 
grande salto à frente, adotando leis sociais, a exemplo 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
Na segunda metade dos anos 50 do século XX, o Brasil vivia 
os Anos JK e se redescobria como terra de possibilidades 
criadoras. No embalo da nova capital que se construía, o 
país emocionava-se com a conquista da primeira Copa do 
Mundo de futebol, procurava fazer um novo tipo de cinema e, 
na música, produzia uma forma diferente de se expressar, 
que logo iria conquistar as plateias mundiais. Esse estilo 
musical foi logo denominado 
 
(A) Samba de raiz. 
(B) Choro livre. 
(C) Pagode. 
(D) Canção Nova. 
(E) Bossa Nova. 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
Considerando a formação histórico-cultural do Brasil, é 
correto afirmar, em relação ao idioma português falado pelos 
brasileiros, que 
 
(A) vários fatores explicam o afastamento do português do 

Brasil do de Portugal, mas nenhum deles se deve aos 
africanos, subjugados e emudecidos pela escravidão. 

(B) a verdadeira dizimação dos índios, já no início da 
colonização, impediu que o idioma falado no Brasil 
incorporasse vocábulos das línguas indígenas.  

(C) a influência africana no idioma português se faz 
presente no campo da recreação (samba, capoeira), 
mas inexiste no âmbito da religiosidade, do corpo 
humano e do comércio. 

(D) o confronto do português com as línguas bantas, em 
vez de provocar um conflito por falta de comunicação, 
resultou na africanização do idioma. 

(E) a severa vigilância dos colonizadores impediu que a 
influência africana se manifestasse na religiosidade 
popular brasileira, nem mesmo de modo sincrético. 

 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
A palavra que define a realidade cultural da Idade Média 
europeia, fortemente marcada pela vigorosa presença da 
Igreja Católica, que aliava poder temporal ao espiritual, é 
 
(A) Antropocentrismo. 
(B) Teocentrismo. 
(C) Individualismo. 
(D) Racionalismo. 
(E) Humanismo. 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Juntando música brasileira com o movimento da 
contracultura e com o rock internacional, recorrendo à 
irreverência, ao deboche, à informalidade e à improvisação, o 
movimento musical inaugurado por Caetano Veloso e 
Gilberto Gil, nos anos 60 do século XX, introduziu guitarras 
elétricas na música brasileira. Reconhecidamente marcado 
pela originalidade, esse movimento recebeu o nome de 
 
(A) Macunaíma. 
(B) Tropicália. 
(C) Jovem Guarda. 
(D) Pauliceia Desvairada. 
(E) Parangolé. 
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QUESTÃO 41_____________________________________ 
 
No Ocidente, os Tempos Modernos iniciam-se promovendo 
uma espécie de ruptura com o passado medieval. A 
renovação, ampla e profunda, atingiu os mais diversos 
campos da atividade humana, a exemplo da política, da 
economia, da religião, da cultura e da sociedade. Assinale a 
alternativa que apresenta um acontecimento que não se 
enquadra nesse contexto de transformações que anuncia a 
modernidade. 
 
(A) Expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI, 

inicialmente liderada pelos países ibéricos. 
(B) Reforma Religiosa, com a ruptura da unidade cristã 

medieval europeia. 
(C) Surgimento dos Estados nacionais, com a crise do 

localismo feudal e a centralização do poder 
monárquico. 

(D) Movimento renascentista, de ampla renovação cultural, 
a refletir uma nova visão de mundo. 

(E) Revolução Industrial, subvertendo todos os processos 
de produção existentes até então. 

 
 
QUESTÃO 42_____________________________________ 
 

 
 
Com base no mapa, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O mapa mostra as três regiões oficiais do Brasil, 

reconhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

(B) As unidades federadas que compõem cada uma das 
regiões brasileiras apresentam, entre si, grande 
homogeneidade em seus aspectos físicos. 

(C) A região Norte caracteriza-se pela baixa densidade 
demográfica, pela abundância de recursos minerais e 
coincide, exatamente, com o domínio amazônico.  

(D) O complexo do Centro-Sul possui o maior polo 
tecnológico do país e as áreas de agropecuária mais 
modernizadas, apesar de abrigar menos da metade da 
população nacional. 

(E) A macrorregião do Nordeste é dividida, do ponto de 
vista socioeconômico e natural, em quatro sub-regiões: 
Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. 

QUESTÃO 43 ____________________________________  
 

 
 
Considerando o gráfico da dinâmica demográfica brasileira 
em certo período como referência inicial, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em consequência do constante aumento relativo da 

população infantil do Brasil, a ampliação dos 
investimentos no número de vagas nas escolas de 
ensino fundamental continua altamente necessária. 

(B) O elevado crescimento da população de idosos no 
Brasil, conforme se percebe no gráfico, tem 
demandado investimentos em serviços especializados 
para essa faixa etária, além de reduzir os gastos 
públicos em saúde e pagamento de aposentadorias. 

(C) A redução da taxa de mortalidade infantil, responsável 
pela retração do número de habitantes ilustrada pelo 
gráfico, é decorrência da melhoria do atendimento à 
gestante e do cuidado com a criança em seus 
primeiros anos de vida. 

(D) Em muitos lares brasileiros, os idosos contribuem com 
boa parte do orçamento familiar; aposentadorias e 
pensões são, muitas vezes, fundamentais para o 
sustento de filhos e netos. 

(E) Encontra-se nas regiões Centro-Oeste e Norte a 
maioria dos estados que apresentam índices de 
mortalidade infantil superiores à média nacional. 

 
 
QUESTÃO 44 ____________________________________  
 

O crescimento econômico da riqueza e da influência 
cultural das grandes corporações multinacionais nos últimos 
25 anos, sem sombra de dúvida, tem sua origem situada na 
ideia desenvolvida por teóricos de administração empresarial 
na década de 80 do século passado: as corporações de 
sucesso devem produzir marcas, não produtos. Todo mundo 
pode fabricar um produto, diziam eles. Essa tarefa pode e 
deve ser delegada a terceiros, cuja única preocupação é 
atender as encomendas a tempo e dentro do orçamento. 
 

Elian Alabi Lucci. Território e sociedade. São 
Paulo: Moderna, 2010 (com adaptações). 

 
Assinale a alternativa correta com relação ao texto. 
 
(A) Os países ricos possuem grandes complexos de 

produção industrial. 
(B) Os centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos 

de alta tecnologia estão dispersos pelo mundo. 
(C) Os países mais desenvolvidos remeteram as unidades 

produtivas para as regiões mais pobres do planeta. 
(D) Os avanços tecnológicos estão presentes no cotidiano 

das sociedades atuais. 
(E) A globalização tem contribuído para reduzir as 

desigualdades entre os diversos países do mundo. 
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QUESTÃO 45_____________________________________ 
 

(25/1/2012) A Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, vinculada ao Ministério Público Federal, considerou 

como graves violações de direitos humanos a operação de 

reintegração de posse na área do Pinheirinho, em São José 

dos Campos (SP). Em ofício encaminhado nesta terça-feira 

(24) à secretária Nacional de Habitação do Ministério das 

Cidades, ao secretário de Habitação do Estado de São Paulo 

e à prefeitura municipal de São José dos Campos, a 

procuradoria diz que a remoção forçada é incompatível com 

a proteção à dignidade da pessoa humana e o direito à 

moradia, quesitos assegurados pela lei. 

 

Internet: <www.dci.com.br>. Acesso em 26/1/2012. 

 

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da lei 

10.257/2001, que regulamenta o capítulo Política urbana da 

Constituição brasileira; seus princípios básicos são o 

planejamento participativo e a função social da propriedade. 

A União regulamentou as disposições constitucionais acerca 

de desenvolvimento urbano com base em competência 

prevista na própria Constituição. 

 

Internet: <http: //wikipédia.org.br>. Acesso em 26/1/2012. 

 

Além do objetivo de assegurar os princípios apontados no 

segundo fragmento, o Estatuto da Cidade determina que 

 

(A) todo município brasileiro deve oferecer emprego digno 

aos moradores de sua zona urbana. 

(B) as prefeituras municipais ficam incumbidas de arcar 

com os custos dos investimentos nas áreas de saúde, 

educação e segurança. 

(C) os municípios têm o poder de estimular o 

aproveitamento dos espaços ociosos, determinando 

prazos para que os empreendedores realizem o 

loteamento ou a edificação na área em questão. 

(D) as prefeituras municipais devem criar o Plano Diretor 

de Ordenamento Territorial (PDOT); no caso da área 

do Pinheirinho, referida no primeiro fragmento, a 

revolta popular foi motivada pela tentativa do poder 

público de fazer o levantamento do número de 

moradores da região para removê-los para outra área 

já legalizada.  

(E) o poder municipal é obrigado a impedir a construção de 

empreendimentos imobiliários em áreas de ocupação 

irregular; a ausência de fiscalização nessas áreas pode 

causar tragédias, como a do recente desabamento de 

três prédios na região central da cidade do Rio de 

Janeiro. 

QUESTÃO 46 ____________________________________  
 

(27/1/2012) O diretor-geral da Organização Mundial 
de Comércio (OMC), Pascal Lamy, advertiu nesta sexta-feira 
sobre os riscos de firmar acordos comerciais bilaterais, em 
detrimento dos multilaterais, uma vez que os bilaterais 
deixam em desvantagem os países ou as regiões mais 
debilitadas. “Os países pequenos estão em desvantagem 
nas negociações bilaterais”, disse Lamy a jornalistas durante 
o Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos (Suíça). 
 
Internet: <www.exame.abril.com.br> (com adaptações). Acesso em 27/1/2012. 

 
Considerando o assunto abordado no texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Em função do distanciamento diplomático verificado 

entre o Brasil e os Estados Unidos, o comércio entre os 
dois países deixou de ser significativo. 

(B) Reconhecido atualmente como um global trader, o 
Brasil defende, na OMC, princípios como o 
multilateralismo e o liberalismo no comércio 
internacional. 

(C) Ao longo dos oito anos do governo Lula, o comércio do 
Brasil com os países do Oriente Médio sofreu grande 
retração, em função da autossuficiência nacional em 
petróleo. 

(D) Apesar do esforço, o Brasil ainda apresenta limitada 
capacidade de desenvolver tecnologias ligadas à 
revolução tecnocientífica, não constando, em sua 
pauta de exportação, produtos de grande valor 
agregado. 

(E) A inserção do Brasil nos fluxos comerciais globais já é 
significativa, superando 10% de participação no 
comércio internacional. 

 
QUESTÃO 47 ____________________________________  
 

Embora a mercantilização de recursos minerais na 
Amazônia brasileira tenha envolvido a comercialização, por 
mais de cinco décadas, de mercadorias bastante diversas, 
extraídas e transformadas industrialmente por empresas que 
foram instaladas em momentos históricos distintos, suas 
repercussões no desenvolvimento de certas áreas da região 
guardam importantes singularidades e têm lógicas e 
características, em grande parte, comuns. 

 
Mineração industrial na Amazônia e suas implicações para o  

desenvolvimento regional. Maurílio de Abreu Monteiro.  
Internet: <www3.ufpa.br> (com adaptações).  

Acesso em 27/1/2012. 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A exploração de recursos minerais na região de 

Carajás reflete-se também nas configurações espaciais 
do Maranhão e do Piauí, uma vez que o escoamento 
do minério é feito pelos portos situados nesses 
estados.  

(B) Gerenciado atualmente pela Companhia Vale do Rio 
Doce, o Projeto Carajás é a maior área de extração de 
minério de ferro do país, cuja produção se destina 
principalmente às siderurgias do Sudeste. 

(C) O processamento de alumínio na região de Barcarena, 
inserida no Projeto Carajás, apresenta alta demanda 
de energia, obtida por meio da hidrelétrica de Tucuruí.   

(D) Entre as lógicas e as características comuns às 
repercussões da mercantilização dos minerais da 
Amazônia, a que o texto alude, destacam-se a alta 
capitalização das empresas, a mecanização da 
produção e os baixos impactos ambientais. 

(E) Recém-inaugurada pelo governo estadual, a usina 
termelétrica de Santana II, cuja energia será destinada 
a abastecer os polos mineradores paraenses, tornou o 
Amapá um estado exportador de energia. 
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QUESTÃO 48_____________________________________ 
 
Nas últimas décadas, a questão ambiental tem se tornado 

tema de grande relevância no cenário político global e 

nacional, uma vez que a sobrevivência humana também 

depende da natureza.  

 

 

 

Considerando o tema no contexto do território amapaense, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Na área da Floresta Nacional do Amapá, situada no 

Corredor de Biodiversidade desse estado, são 

permitidas atividades econômicas ambientalmente 

sustentáveis. 

(B) Apesar da grande biodiversidade encontrada no 

Amapá, ainda não foram criados, no território dessa 

unidade federada, parques nacionais, que são 

unidades de preservação integral.  

(C) Inexiste, no âmbito da estrutura do governo do estado 

do Amapá, órgão encarregado de formular e de 

coordenar a política ambiental. 

(D) A preservação da Floresta Nacional do Amapá tem 

recebido especial atenção por constituir esta a última 

reserva de cerrado estadual. 

(E) Situada próximo a Macapá, a Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Curiaú, além da grande riqueza 

biológica, tem o atrativo de ser habitada por 

descendentes de holandeses que povoaram partes do 

Amapá desde o século XVII.   

QUESTÃO 49 ____________________________________  
 

O Brasil participa dos processos de tomada de 
decisão e do trabalho da Organização das Nações Unidas 
(ONU), principalmente por meio de suas delegações 
permanentes em Nova York e Genebra. A função das 
delegações é representar o país nas negociações da ONU e 
fazer avançar as posições brasileiras sobre os grandes 
temas da agenda internacional. Em função do dinamismo 
econômico apresentado nos últimos anos, a projeção 
internacional do Brasil tem ganhado maior relevância no 
cenário político global. 
 

Internet: <www.brasil-cs-onu.com> (com adaptações). 
Acesso em 26/1/2012. 

 
A respeito do papel do Brasil na ONU, é correto afirmar que 
 
(A) o Brasil é, atualmente, membro rotativo dessa 

organização. 
(B) o Brasil será membro permanente do Conselho de 

Segurança da ONU a partir de julho de 2012, segundo 
resolução já tomada pelos atuais integrantes. 

(C) o Brasil nunca integrou o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

(D) há algum tempo, especialmente a partir da primeira 
década do século XXI, a pretensão de integrar o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas como 
membro permanente foi claramente manifestada pela 
diplomacia brasileira. 

(E) juntamente com outros países, como Argentina, Índia, 
Alemanha e Japão, o Brasil opõe-se a mudanças 
estruturais no Conselho de Segurança da ONU. 

 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________  
 

A formação do moderno mercado de mão de obra 
urbano apoiou-se na combinação de um acelerado 
crescimento vegetativo com intenso êxodo rural: a oferta 
abundante de força de trabalho acompanhou o crescimento 
da economia industrial. Um estoque quase inesgotável de 
força de trabalho de baixa qualificação permitiu a 
manutenção de níveis salariais reduzidos no setor secundário 
e, mais ainda, no setor terciário. 
 

Demétrio Magnoli. Projeto de ensino de 
geografia. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Considerando o assunto abordado no texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Nas cidades brasileiras, foram reproduzidas as nítidas 

divisões de classe do meio rural: uma elite privilegiada 
convive com a pobreza da maioria da população. 

(B) A linha de pobreza das cidades brasileiras é definida 
por níveis de rendimento inferiores aos da zona rural. 

(C) Apesar da desigualdade que caracteriza a urbanização 
brasileira, as disparidades econômicas dentro das 
unidades federadas de uma mesma região são 
mínimas. 

(D) A modernização dos processos produtivos ligados à 
globalização tem produzido, nas cidades, o chamado 
desemprego conjuntural, ou seja, a eliminação 
definitiva de determinados empregos. 

(E) Os terrenos urbanos custam pelo que são, não pelo 
que há à sua volta; assim, as áreas periféricas sofrem 
contínuo processo de desvalorização, com prejuízo 
para os moradores, geralmente trabalhadores de baixa 
renda. 
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