
 
 

 

101 – OFICIAL BOMBEIRO 
MILITAR COMBATENTE 

 
 
 

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 
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Talvez seu cachorro corra até a porta quando você
está para chegar em casa. Pode ser também que ele
perceba com antecedência a aproximação de uma
tempestade e talvez fique desesperado quando ocorre a
queima de fogos de artifício. Esse “entendimento”, que pode
ser considerado por alguns como “sexto sentido”, precisa ser
devidamente pesquisado e compreendido pela humanidade.
Segundo pesquisas, os animais são capazes de pressentir
eventos sísmicos importantes. 

As mortes em massa de animais nos Estados
Unidos, na virada do ano, detonaram uma onda de
especulação sobre as causas dos episódios. Primeiro, 3 mil
pássaros negros caíram do céu na pequena cidade de Bibi,
no Arkansas. Todos eles apresentavam hemorragias. Além 
disso, foi registrada a morte de 100 mil peixes no rio
Arkansas.  

Mais ao sul, no estado da Louisiana, outros 500
passarinhos caíram dos céus. Alguns apresentavam asas e
espinhas quebradas. A análise dos profissionais competentes
descartou sinais de infecções ou de doença contagiosa. Foi o
que constatou a autópsia realizada em cinco aves pelo
Instituto Nacional de Veterinária (SVA, em sua sigla em
sueco). 

Dezenas de pássaros também foram encontradas
mortas nas ruas da localidade sueca de Falköping.
Veterinários que analisaram a causa da morte das
gralhas-de-nuca-cinzenta detectaram que havia acontecido
um espetáculo de fogos de artifício, próximo do local onde os
pássaros foram encontrados. 

As autoridades dizem que o tempo frio, as
dificuldades de encontrar comida e um possível susto devido
aos fogos de artifício podem ter causado stress nos pássaros
que morreram.  

Nos últimos dias seguintes, têm sido frequentes as
notícias acerca de morte maciça de pássaros. 

 Comemorações com fogos de artifício são
traumáticas para os animais cuja audição é mais apurada
que a humana. Devido à ocorrência dos fogos de artifício, os
cães latem em desespero e, até, enforcam-se nas correntes.
Os gatos têm taquicardia, salivação, tremores, medo de
morrer, e escondem-se em locais minúsculos; alguns fogem
para nunca mais serem encontrados. Há animais que, pelo
trauma, mudam de temperamento. 

Coincidência ou não, é preciso aprofundar os
estudos referentes aos impactos dos fogos de artifício no
meio ambiente. A morte vinda dos céus, representada pelos
pássaros e, no outro extremo, a morte dos peixes podem ser
um alerta. O tema da paz é parte inerente, essencial da luta
por outro mundo possível, justo, humano e pacífico para o
indivíduo e o Estado. 
 

Vininha F. Carvalho. Internet: <http://revistaecotour.
blogspot.com> (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 1______________________________________ 
 
A frase ficaria correta e preservaria o sentido básico, caso se 
substituísse 
 
(A) “perceba” (linha 3) por percebe. 
(B) “detonaram” (linha 11) por deflagraram. 
(C) “foi registrada” (linha 15) por registraram-se.  
(D) “Mais ao sul, no estado” (linha 17) por Mais ao sul do 

estado. 
(E) “havia acontecido” (linha 27) por acontecia.  

QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) A queima de fogos de artifício deveria ser proibida 

pelas autoridades. 
(B) Existe um entendimento científico de que os animais 

são portadores de um “sexto sentido”. 
(C) Para alcançar um mundo possível, justo, humano e 

pacífico, o homem tem de deter a progressiva 
deterioração do ambiente planetário, incluindo o 
respeito aos animais. 

(D) Para os homens da ciência, as mortes em massa de 
animais em locais em que se fazem queimas de fogos 
de artifício não passam de meras coincidências. 

(E) As autoridades dão como evidente a causa da morte 
em massa de animais: as queimas de fogos de artifício. 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita de fragmento do 
texto preserva a correção gramatical e o sentido original. 
 
(A) os animais que têm audição mais apurada que a 

humana (linhas 37 e 38) 
(B) Devido à ocorrências dos fogos de artifício 

(linha 38) 
(C) aonde os pássaros foram encontrados (linhas 28 

e 29) 
(D) Os gatos tem taquicardia (linha 40) 
(E) profissionais exemplares, que se destacam pela 

grande autoridade no ramo do saber (linha 19) 
 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita de fragmento do 
texto está correta, segundo o padrão culto, e mantém o 
sentido básico. 
 
(A) quando você está prestes a chegar a casa. (linhas 1 

e 2) 
(B) A humanidade pesquisa e compreende 

devidamente o “sexto sentido” dos animais. (linhas 
de 5 a 7) 

(C) Além disso foi registrado a morte de cem mil 
peixes (linhas 14 e 15) 

(D) Comemorações com fogos de artifício, são 
dramáticas para os animais (linhas 36 e 37) 

(E) estudos referentes à cada impacto dos fogos de 
artifício (linha 45) 
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Texto para responder às questões de 5 a 8. 
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Agora que se aproximam grandes chuvas,
inundações, temporais, furacões e deslizamentos de 
encostas, temos de reaprender a escutar a natureza. Toda a
nossa cultura ocidental, de vertente grega, está assentada
sobre o ver. Não é sem razão que a categoria central — ideia 
— (eidos, em grego) significa visão. A tele-visão é sua
expressão maior. Temos desenvolvido até os últimos limites
a nossa visão. Penetramos com os telescópios de grande
potência até a profundidade do universo para ver as galáxias
mais distantes. Descemos às derradeiras partículas
elementares e ao mistério íntimo da vida. O olhar é tudo para
nós. Mas devemos tomar consciência de que esse é o modo
de ser do homem ocidental, e não de todos. 

Outras culturas, como as próximas a nós, as
andinas (dos quéchuas e aimaras e outras) estruturam-se ao 
redor do escutar. Logicamente eles também veem. Mas sua
singularidade é escutar as mensagens daquilo que veem. O
camponês do altiplano da Bolívia diz: “Eu escuto a natureza,
eu sei o que a montanha me diz”. Falando com um xamã, ele
testemunha: “Eu escuto a Pachamama e sei o que ela está 
me comunicando”. Tudo fala: as estrelas, o sol, a lua, as
montanhas soberbas, os lagos serenos, os vales profundos,
as nuvens fugidias, as florestas, os pássaros e os animais.
As pessoas aprendem a escutar atentamente essas vozes.
Livros não são importantes para eles porque são mudos, ao
passo que a natureza está cheia de vozes. E eles se
especializaram de tal forma nessa escuta que sabem, ao ver
as nuvens, ao escutar os ventos, ao observar as lhamas ou
os movimentos das formigas, o que vai ocorrer na natureza. 

Para a cultura andina, tudo se estrutura dentro de
uma teia de relações vivas, carregadas de sentido e de
mensagens. Percebem o fio que tudo penetra, unifica e dá
significação. Nós, ocidentais, vemos as árvores, mas não
percebemos a floresta. As coisas estão isoladas umas das
outras. São mudas. A fala é só nossa. Captamos as coisas
fora do conjunto das relações. Por isso nossa linguagem é
formal e fria. Nela temos elaborado nossas filosofias,
teologias, doutrinas, ciências e nossos dogmas. Mas esse é 
o nosso jeito de sentir o mundo. E não é de todos os povos. 

Os andinos ajudam-nos a relativizar nosso pretenso
“universalismo”. Podemos expressar as mensagens por
outras formas relacionais e includentes, e não por aquelas
objetivísticas e mudas a que estamos acostumados. Eles nos
desafiam a escutar as mensagens que nos vêm de todos os
lados. 

Nos dias atuais, devemos escutar o que as nuvens
negras, as florestas das encostas, os rios que rompem
barreiras, as encostas abruptas, as rochas soltas nos
advertem. As ciências da natureza ajudam-nos nessa escuta.
Mas não é o nosso hábito cultural captar as advertências
daquilo que vemos. E então nossa surdez nos faz vítimas de
desastres lastimáveis. Só dominamos a natureza,
obedecendo a ela, quer dizer, escutando o que ela nos quer
ensinar. A surdez nos dará amargas lições. 
 

Leonardo Boff. Paradigma: escutar a natureza. Internet:
<http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

Acesso em 9/1/2012.

QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Nós, ocidentais, vemos as árvores, mas não 

percebemos as florestas, uma vez que a configuração 
fisiológica de nossos olhos estreita a nossa visão, não 
nos permitindo ter uma visão panorâmica, profunda e 
de longo alcance. 

(B) Os ocidentais escutam somente poucos ruídos e sons 
produzidos por elemento da natureza: chuvas, 
temporais, furacões, ventos, pássaros, animais, 
pessoas. 

(C) Nós, ocidentais, aprendemos com os livros porque eles 
são mudos. 

(D) Em virtude de nós, uma parcela dos ocidentais, não 
adotarmos a prática de ouvir a natureza, estamos 
frequentemente sendo surpreendidos pelas catástrofes 
naturais, resultados ou não de nossas ações. 

(E) Os olhos dos andinos conseguem ver melhor que os 
dos ocidentais já que os andinos não adquirem 
problemas visuais provenientes de excesso de leituras 
e de exposição aos raios da TV. 

 
 
QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma 
característica dos brasileiros e uma dos andinos. 
 
(A) Escutar a mensagem daquilo que é visto. // Falar com 

um xamã. 
(B) Saber o que a montanha diz. // Não dar importância 

aos livros. 
(C) Buscar as galáxias mais distantes. // Descer às 

derradeiras partículas elementares. 
(D) Ver tudo estruturado dentro de uma teia de relações 

vivas. // Buscar o mistério íntimo da vida. 
(E) Ver as coisas isoladas umas das outras. // Escutar as 

mensagens daquilo que é visto. 
 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um fragmento do texto 
que sintetiza o ato de ouvir a natureza. 
 
(A) “A fala é só nossa.” (linha 35) 
(B) “A tele-visão é sua expressão maior.” (linhas 6 e 7) 
(C) “nossa linguagem é formal e fria.” (linhas 36 e 37) 
(D) “A surdez nos dará amargas lições.” (linha 54) 
(E) “Tudo fala (...). As pessoas aprendem a escutar 

atentamente essas vozes.” (linhas de 21 a 24) 
 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que há linguagem conotativa. 
 
(A) “Agora que se aproximam grandes chuvas, 

inundações, temporais” (linhas 1 e 2) 
(B) “Não é sem razão que a categoria central — ideia — 

(eidos, em grego) significa visão.” (linhas 5 e 6) 
(C) “para ver as galáxias mais distantes.” (linhas 9 e 10) 
(D) “Nos dias atuais, devemos escutar o que as nuvens 

negras, as florestas das encostas, os rios que rompem 
barreiras, as encostas abruptas, as rochas soltas nos 
advertem.” (linhas de 46 a 49) 

(E) “Logicamente eles também veem.” (linha 16) 
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Texto para responder às questões 9 e 10. 
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Pode acreditar: foi em uma confraternização alegre
na casa de Francis Hime que nasceu um drama tão 
imensamente sofrido como este. A letra é uma grande
exceção na obra do Chico Buarque, por ter nascido em um
ambiente cheio de gente, enquanto Francis dedilhava a
melodia ao piano. 

Elis quis gravar assim que ouviu, mais tarde. Na
época, ela própria amargurava uma desilusão com o então
ex-marido e ex-produtor Ronaldo Bôscoli. Para o novo
trabalho que preparava, contava com César Camargo
Mariano na produção. Elis tinha começado a trocar gracejos
com César quando entraram no estúdio para gravar Atrás da 
porta. 

É o escritor Nelson Motta que narra o momento, em
Noites tropicais: “Extravasando seus sentimentos,
misturando as dores da separação com as esperanças de um
novo amor, Elis cantou com extraordinária emoção, a voz
tremendo e intensa musicalidade”. No fim, os profissionais da
técnica estavam mudos, e Elis chorava, abraçada por César.

Só tinha um problema: apenas uma parte da
melodia estava letrada. Chico não sabe se, pelo excesso ou
pela falta de uísque, a inspiração tinha acabado antes da
música, na casa de Hime. Quando ouviu a fita com a letra na
voz de Elis e a faixa já orquestrada, com uma segunda parte
só instrumental, era praticamente uma intimação para
terminar o trabalho. Acometido pela emoção da voz trêmula
na fita, arrematou com versos geniais: “Dei pra maldizer o
nosso lar / Pra sujar teu nome, te humilhar / E me vingar a
qualquer preço / Te adorando pelo avesso / Pra mostrar que
ainda sou tua”.   
 

Internet: <http://Almanaque-Brasil> (com adaptações).
Acesso em 20/1/2012.

 
 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
A respeito do texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O texto é caracterizado por contradições internas, que 

provocam o aparecimento de incoerências e de 
construções sem coesão. 

(B) O texto é construído basicamente em linguagem 
informal. 

(C) O texto é marcado por passagens narrativas, com 
sequência temporal determinada pela maioria dos 
verbos no passado e por termos que remetem a tempo 
e a lugar. 

(D) Na frase “No fim, os profissionais da técnica estavam 
mudos, e Elis chorava, abraçada por César.” (linhas 18 
e 19), há exemplos de pleonasmo vicioso. 

(E) Na frase “Chico não sabe se, pelo excesso ou pela 
falta de uísque, a inspiração tinha acabado antes da 
música, na casa de Hime.” (linhas de 21 a 23), as 
vírgulas são obrigatórias para indicar supressão de 
palavras. 

 
 
QUESTÃO 10_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa que está de acordo com a norma 
padrão. 
 
(A) “na obra do Chico Buarque” (linha 4) 
(B) “Só tinha um problema” (linha 20) 
(C) “a inspiração tinha acabado antes da música” (linhas 

22 e 23) 
(D) “‘Dei pra maldizer o nosso lar’” (linhas 27 e 28) 
(E) “‘Te adorando pelo avesso’” (linha 29) 

QUESTÃO 11 ____________________________________  
 
Um grupo de soldados formado por 420 homens deve ser 
colocado em formação para um desfile. O espaço no qual o 
desfile será realizado permite que os homens sejam 
dispostos em até sete fileiras paralelas. Deseja-se que os 
homens sejam distribuídos em pelotões de configurações 
idênticas, ou seja, de mesma forma e quantidade de homens. 
Os pelotões deverão ter forma exatamente retangular e 
comportar o maior número possível de fileiras. Nessas 
condições, o número total de formas de se distribuírem todos 
os 420 homens é igual a 
 
(A)   4. 
(B)   5. 
(C) 10. 
(D) 12. 
(E) 24. 
 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
No exato instante de sua concepção, o organismo de um ser 
humano é constituído por uma única célula. Depois disso, 
essa célula passa a se dividir de modo que o número de 
células desse pequeno ser será igual a 2, 4, 8,  
16 ... e assim sucessivamente, até que as células comecem 
a se diferenciar e o processo de crescimento desse 
organismo se modifique. Nessas condições, dado que k é um 
número inteiro conveniente, a função que melhor representa 
o número de células do organismo de um ser humano depois 
de n processos de divisão celular é 
 
(A) f(n) = 2 ⋅ 2n – 3, para n > k. 
(B) f(n) = n² + n, para n ≥ k. 
(C) f(n) = 2n + 2, para n ≤ k. 
(D) f(n) = 2n, para n ≤ k. 
(E) f(n) = 2n, para n < k. 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 
 
As equações (e1) y = 2x + 7 e (e2) 6x – 3y + 12 = 0, no plano 
cartesiano, representam duas retas 
 
(A) concorrentes no ponto de coordenadas (12, 31). 
(B) concorrentes em um ponto do terceiro quadrante. 
(C) perpendiculares, que se encontram no ponto de 

coordenadas (2, 11). 
(D) coincidentes, de tal forma que contêm o ponto de 

coordenadas (5, 17). 
(E) paralelas, de modo que apenas uma delas passa pelo 

ponto de coordenadas (8, 20). 
 
QUESTÃO 14_____________________________________ 
 
Na função real g(n) = [n], considera-se que [n] é o maior 
inteiro que não excede n. Como essa é uma função real, seu 
domínio e seu contradomínio são reais. O conjunto imagem 
da função é o conjunto dos números 
 
(A) naturais. 
(B) inteiros. 
(C) racionais. 
(D) irracionais. 
(E) reais. 
 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
 
Sobre uma circunferência de centro O, cujo raio mede 12 cm, 
estão marcados os pontos C, A e E, de tal forma que os dois 
últimos são extremos de um mesmo diâmetro. Sabe-se que o 
ângulo CÂE tem medida igual ao dobro da medida do ângulo 
CÊA. Nessas condições, a área interna do triângulo COA 
está mais próxima, em centímetros quadrados, de 
 
(A) 12. 
(B) 24. 
(C) 36. 
(D) 60. 
(E) 72. 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 

O determinante da Matriz M = 
−⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

1 0 1
2 0 3
3 2 5

é igual a 

 
(A) –10. 
(B)   –3. 
(C)     2. 
(D)     3. 
(E)   10. 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Em um dia de treinamento físico, um atleta chega a gastar, 
hipoteticamente, 50 W de potência média por 6 horas de 
treino. Considerando o calor específico da água (c): 

4,0 kJc
kg.K

≅ , a temperatura inicial da água a 15 ºC e a 

temperatura final, após as seis horas de treino, igual a 30 ºC, 
assinale a alternativa que apresenta a quantidade de água, 
em quilogramas, que deve ser armazenada em um 
reservatório para suprir a energia dessas horas de 
treinamento. 
 
(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 22 (E) 24 
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QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
Um determinado corpo de massa m fixado em uma mola 

horizontal move-se com velocidade constante segundo uma 

trajetória circular de raio R sobre a horizontal sem atrito. A 

energia cinética do corpo é expressa por K, e a força de 

tração na mola por T. Com base nessas informações, é 

correto afirmar que o raio R da trajetória é determinado pela 

equação 

 

(A) 
2K

R =
T

. 

(B) R = KT . 

(C) 
K

R =
2T

. 

(D) R = 2KT . 

(E) 
T

R =
2K

. 

 

 

QUESTÃO 19_____________________________________ 
 

Um soldado em treinamento utiliza um armamento que atira 

um projétil de massa m movendo-se com velocidade v0. O 

projétil atinge um bloco de madeira fixo que percorre uma 

distância d antes de parar. Considerando que a aceleração 

do projétil seja constante, a força exercida pela madeira 

sobre o projétil é expressa por 

 

(A) 
2
0

madeira
v

F = –
2dm

. 

(B) 
2
0

madeira
dv

F = –
md

. 

(C) madeira 2
0

m
F = +

2dv
. 

(D) 
2
0

madeira
mv

F = –
2d

. 

(E) 
2
0

madeira
v

F = +
2dm

. 
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QUESTÃO 20_____________________________________ 
 

Um ímã suspenso aponta para o norte porque a Terra 
mesma é um gigantesco imã. As bússolas se alinham com o 
campo magnético da Terra. Os polos magnéticos da Terra, 
no entanto, não coincidem com os polos geográficos. O polo 
magnético do hemisfério norte, por exemplo, está atualmente 
localizado a cerca de 1.800 quilômetros do polo geográfico 
correspondente, em algum ponto na região da baía de 
Hudson, no norte do Canadá. O outro polo geográfico está 
situado no sul da Austrália. 
 

Física conceitual. 9.ª ed. Bookman, 2002 (com adaptações). 
 
A respeito do magnetismo e do campo magnético terrestre, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando um ímã permanente possui forma de barra, 

podendo girar livremente, uma de suas extremidades 
aponta para o norte. Essa extremidade denomina-se 
polo Sul, ou polo S. 

(B) A Terra é um ímã. Seu polo norte geográfico está 
próximo do polo norte magnético. 

(C) O eixo de simetria do campo magnético da Terra não é 
paralelo ao eixo geográfico (ou eixo de rotação). 

(D) O campo magnético da Terra é horizontal na maior 
parte dos pontos da superfície terrestre. 

(E) Sobre os polos magnéticos, o campo magnético é 
horizontal. 

 
Texto para responder às questões 21 e 22. 
 

Os espetáculos produzidos por fogos de artifício são 
resultados de diversas reações químicas. Nos primórdios, as 
cores desses artefatos estavam limitadas ao dourado e ao 
prateado por serem estas resultantes da mistura de carvão e 
limalha de ferro. Em 1786, com a descoberta do clorato de 
potássio KCℓO3 pelo químico francês Claude Louis Berthollet 
e, com a disponibilidade dos elementos magnésio e alumínio, 
o universo de cores dos fogos de artifício ganhou matizes, 
luminosidade e brilho.   
 

In: Ciência Hoje, v. 48, n.º 288, 2011, p. 27-8 (com adaptações). 
 
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
Considerando o texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Para dissipar a energia absorvida e voltar ao nível de 

origem, o elétron absorve luz. 
(B) Os fogos de artifício, por se tratarem de substâncias 

inorgânicas, não poluem o meio ambiente. 
(C) No íon clorato, o número de oxidação do cloro é +6. 
(D) Os elétrons responsáveis pelas cores dos fogos de 

artifício ocupam regiões com a mesma energia. 
(E) O barulho produzido pelos fogos de artifício é gerado 

pela onda de choque criada pelo deslocamento do ar 
devido às reações de oxidação. 

 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
Com relação ao texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Considerando NA(Mg) = 12, é correto afirmar que a 

configuração eletrônica do íon magnésio (Mg+2) é 
1s2 2s2 2p6 3s2.  

(B) No átomo de alumínio, o subnível 3p está completo, 
considerando que NA (Al) = 13. 

(C) Considerando que NA (Al) = 13, é correto afirmar que a 
distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p5 3s1 corresponde ao 
cátion alumínio Al+3 no estado excitado. 

(D) Na decomposição do clorato de potássio em cloreto de 
potássio, forma-se um mol do gás oxigênio. 

(E) No cloreto de potássio, a ligação é covalente. 
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QUESTÃO 23_____________________________________ 
 
A tabela periódica, ou classificação periódica dos elementos, 

é um arranjo que permite verificar as características dos 

elementos e suas repetições. Por exemplo, os elementos de 

transição formam compostos coloridos, usados na fabricação 

de vidros coloridos e nas tatuagens feitas no corpo humano. 

De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) As propriedades químicas semelhantes são 

características dos elementos de mesmo número de 

elétrons no último nível energético. 

(B) Um elemento de número atômico 29 e massa 

atômica 63 terá 29 elétrons, 29 nêutrons e 34 prótons. 

(C) Os elementos da primeira coluna da classificação 

periódica possuem alta energia de ionização. 

(D) Os gases nobres possuem grande capacidade de se 

combinarem com outros elementos. 

(E) Na classificação periódica, há mais elementos não 

metálicos que elementos metálicos. 

 

 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

 

O aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o 

açúcar comum em vários alimentos e bebidas.  

 

O
NH

OH NH2

O
O O

CH3  
Fórmula estrutural do aspartame 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A fórmula molecular do aspartame é C14H16N2O5. 

(B) O aspartame possui quatro carbonos primários e um 

carbono terciário. 

(C) A função cetona está presente na molécula do 

aspartame. 

(D) Considerando que as massas molares de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e oxigênio são, respectivamente, 

12, 1, 14 e 16 g/mol, a massa molecular do aspartame 

é 294 g/mol. 

(E) A molécula do aspartame possui três carbonos 

insaturados. 
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QUESTÃO 25__________________________________________________________________________________________  
 

 
Internet: <www.fsc.ucsc.br> 

 
Com relação à teia alimentar apresentada, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O rato é um consumidor de terceira ordem. 
(B) A lagarta é um produtor de segunda ordem. 
(C) O pássaro é um consumidor de primeira e de segunda ordens. 
(D) A cobra é um consumidor de primeira e de segunda ordens. 
(E) A planta é um consumidor de primeira ordem. 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
Um grande número de ocorrências de queimaduras por 
contato com águas-vivas foi registrado neste verão, 
principalmente no litoral do Paraná. Considerando a 
anatomia e o hábito de vida das águas-vivas, assinale a 
alternativa que apresenta uma explicação para a maior 
concentração delas no litoral.  
 
(A) As águas-vivas migram para a costa todos os verões 

para se reproduzir. 
(B) O maior número de águas-vivas na praia é resultado 

da diminuição da pesca na região.  
(C) O número de águas-vivas vem aumentando devido à 

poluição dos mares.  
(D) As águas-vivas são atraídas para a praia pela 

presença de banhistas. 
(E) As águas-vivas são trazidas para a costa por correntes 

marítimas.  
 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
Grandes enchentes e deslizamentos de terra podem levar à 
morte muitos indivíduos, e a identificação das vítimas por 
reconhecimento feito por familiares muitas vezes não é 
possível. Em alguns casos, os corpos, ou partes deles, são 
identificados apenas após a realização de exames de DNA. 
Assinale a alternativa correta quanto ao procedimento para a 
realização dos exames de DNA.  
 
(A) O DNA obtido de células do corpo encontrado pode ser 

comparado ao DNA de parentes das vítimas.  
(B) O exame do DNA revela as características físicas 

daquele indivíduo, como cor de olho, altura, permitindo 
sua identificação. 

(C) O exame do DNA só revela paternidade, portanto o 
DNA da vítima só pode ser comparado com o DNA de 
seus filhos.  

(D) O exame do DNA não permite determinar com certeza 
a identidade da vítima no caso de haver vários 
parentes desaparecidos. 

(E) O DNA obtido de células do corpo encontrado só pode 
ser utilizado para identificação caso se tenha material 
do suposto indivíduo para obtenção do DNA, como, por 
exemplo, escova de dentes ou de cabelo.  

 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 

Entre janeiro e abril de 2011, o Departamento de 
Vigilância em Saúde do Amapá confirmou o registro de  
1.300 casos de dengue no Estado.  
 

Internet: <http://www.portalamazonia.com.br> (com adaptações). 
 
A dengue é causada por um(a) 
 
(A) protozoário transmitido pela saliva do mosquito Aedes 

aegypti. 
(B) vírus transmitido pela saliva do mosquito Aedes 

aegypti. 
(C) bactéria transmitida pela saliva do mosquito Aedes 

aegypti. 
(D) bactéria transmitida pela picada do barbeiro. 
(E) protozoário transmitido pela picada do barbeiro. 
 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Na sociedade espartana, eles eram servos do Estado, presos 
à terra e obrigados a trabalhar nos domínios conquistados 
pela militarizada Esparta. Eles eram os 
 
(A) esparciatas. 
(B) periecos. 
(C) hilotas. 
(D) metecos. 
(E) arcontes. 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
Embora existissem diversos tipos de trabalhadores na 
Europa medieval, as relações sociais de produção típicas do 
feudalismo eram 
 
(A) servis. 
(B) escravistas. 
(C) assalariadas. 
(D) essencialmente urbanas. 
(E) marcadas pela suserania e pela vassalagem. 
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QUESTÃO 31_____________________________________ 
 
Nos primeiros tempos de seu império na América, a Coroa 
espanhola desenvolveu um sistema de exploração da mão 
de obra local chamado encomienda. Relativamente à 
definição desse sistema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Transferência aos conquistadores do direito ilimitado 

de exploração das terras pertencentes à Coroa. 
(B) Cobrança de tributos dos moradores locais, privilégio 

confiado pela Coroa aos conquistadores. 
(C) Fixação de salário a ser pago aos nativos que 

aceitassem trabalhar para os conquistadores. 
(D) Processo de exploração da mão de obra local que não 

envolvia a evangelização dos nativos. 
(E) Exploração de mão de obra restrita à agricultura, 

vedado seu uso na extração de metais preciosos. 
 
 
QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
A agroindústria açucareira foi a solução encontrada por 
Portugal para promover a colonização do Brasil. A esse 
respeito, é correto afirmar que a principal característica da 
economia dos engenhos coloniais consistia no fato de que 
 
(A) os índios sustentavam a produção com seu trabalho. 
(B) a totalidade dos engenhos era autossuficiente. 
(C) o assalariamento dominou o nordeste açucareiro. 
(D) a grande maioria dos trabalhadores era escrava. 
(E) o açúcar nordestino abastecia o mercado interno. 
 
 
QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
O período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
Marquês de Pombal, tornou-se o mais importante ministro do 
reinado de D. José I causou extraordinário impacto em 
Portugal e suas colônias. Entre as decisões que tomou, está 
a criação da Companhia de Comércio do Estado do  
Grão-Pará e do Maranhão, além da expulsão dos padres da 
Companhia de Jesus (jesuítas) de todo o reino. Ao promulgar 
o Diretório dos Índios, Pombal determinou 
 
(A) a passagem da jurisdição dos aldeamentos indígenas, 

antes sob o controle de ordens religiosas, para 
funcionários reais, os diretores. 

(B) a obrigatoriedade do ensino da chamada língua geral, 
indígena, nas escolas, nos aldeamentos e no trabalho 
de catequese na colônia. 

(C) a transformação do ensino de língua portuguesa na 
colônia brasileira, que deixou de ser obrigatório, exceto 
nas áreas situadas na porção setentrional da colônia. 

(D) a conversão dos indígenas localizados na região 
amazônica em servos da Coroa portuguesa e, assim, 
não mais puderam trabalhar para particulares. 

(E) o fortalecimento das antigas capitanias hereditárias, 
que passaram a se responsabilizar pela guarda e pela 
proteção dos grupos indígenas. 

QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
A partir das últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, 
um processo de profundas transformações econômicas, 
sociais, políticas e culturais fez nascer o mundo 
contemporâneo. Esse fenômeno, denominado Revolução 
Industrial, trouxe, entre outras importantes consequências,   
 
(A) a retração do mercado consumidor interno. 
(B) uma nova divisão do trabalho. 
(C) a ruralização da sociedade. 
(D) o fim da produção de mercadorias em série. 
(E) o caráter pacífico da expansão imperialista. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________  
 
À medida que se expandia, a Revolução Industrial promovia 
profundas alterações no quadro econômico, político, social e 
cultural do mundo contemporâneo. Sob o prisma da 
economia, é correto afirmar que o acelerado processo de 
industrialização possibilitou 
 
(A) a substituição das estruturas da sociedade burguesa 

por uma nova forma de organização social assentada 
na igualdade de oportunidades. 

(B) a humanização da face do sistema econômico vigente, 
em larga medida devido à influência civilizadora trazida 
pelas teses socialistas e anarquistas. 

(C) o retorno às formas de organização da produção 
existentes ao longo da Idade Moderna, quando 
vigorava o mercantilismo. 

(D) a consolidação do capitalismo como sistema 
dominante e sua disseminação pelo mundo, em um 
processo definido como imperialismo. 

(E) o abandono de antigas matérias-primas, a exemplo da 
borracha amazônica, que deixam de ser usadas em 
virtude do elevado custo para a sua obtenção. 

 
 
QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
Tendo chegado ao Amapá, uma das mais importantes 
revoltas do período regencial contou com a ativa participação 
de indígenas, negros e mestiços. Seu nome deriva do tipo de 
habitação ocupada pela população pobre, às margens dos 
rios. Esse movimento ficou conhecido como 
 
(A) Farroupilha. 
(B) Balaiada. 
(C) Cabanagem. 
(D) Sabinada. 
(E) Revolta dos Malês. 
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QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
No Brasil, a Primeira República (1889-1930) teve nas 

diversas formas de exclusão uma de suas características 

essenciais. Sob o ponto de vista político, expressões como 

eleições a bico de pena e voto de cabresto serviam, à 

perfeição, para definir uma realidade marcada por 

 

(A) constantes fraudes eleitorais. 

(B) extensão do direito de voto a todos. 

(C) poderosa atuação da justiça eleitoral. 

(D) ausência de uma rede de clientelismo. 

(E) significativa redução da força do coronelismo. 

 

 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

 

Na primeira metade do século XX, especialmente nos  

anos 30, o mundo testemunhou a ascensão de regimes 

políticos totalitários que, a partir da Europa, atestavam o 

colapso do liberalismo. À direita e à esquerda, esses regimes 

tiveram importante papel na eclosão e na condução da 

Segunda Guerra Mundial. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente algumas das mais conhecidas 

lideranças totalitárias do período e seus respectivos países. 

 

(A) Churchill (Inglaterra), Roosevelt (EUA) e Stalin (URSS) 

(B) Lênin (URSS), Hitler (Alemanha) e De Gaulle (França) 

(C) De Gaulle (França), Mao Zedong (China) e Hitler 

(Alemanha) 

(D) Rommell (Alemanha), Hiroíto (Japão) e Vargas (Brasil) 

(E) Hitler (Alemanha), Mussolini (Itália) e Stálin (URSS) 

 

 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

 

Entre fins do século XIX e o início da Primeira Guerra 

Mundial (1914), prevaleceu um estilo de vida que se 

manifestou sob as mais diversas expressões artísticas, típico 

de um período de intensa prosperidade econômica, o qual, 

no Norte do Brasil, correspondeu ao chamado ciclo da 

borracha. Esse período ficou conhecido como 

 

(A) Escola de Frankfurt. 

(B) Expressionismo Cubista. 

(C) Ancien Regime. 

(D) Anos Dourados. 

(E) Belle Époque. 

QUESTÃO 40 ____________________________________  
 

A partir da queda do Estado Novo (1937-1945) e do fim da 

Segunda Guerra Mundial, o Brasil experimentou um processo 

de profundas e rápidas transformações, que em muito 

alteraram a fisionomia do país. Relativamente à história 

contemporânea brasileira, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O golpe de 1964 encerrou uma das mais tranquilas 

fases da história política brasileira, com raríssimas 

crises e vigência da normalidade democrática. 

(B) A renúncia do presidente João Goulart mergulhou o 

Brasil em grave crise institucional, ocasião em que a 

guerra civil deixou de ser mera conjectura. 

(C) O período militar, inaugurado em 1964, foi marcado 

pela continuidade e pela absoluta semelhança das 

posições assumidas pelos governos dos generais. 

(D) A transição do regime militar ao poder civil, com a 

redemocratização do Brasil, foi um longo período de 

distensão “lenta, gradual e segura”. 

(E) Ao eleger diretamente Tancredo Neves presidente da 

República, a maioria da população brasileira 

posicionou-se claramente pela democracia. 

 

 

QUESTÃO 41 ____________________________________  

 

Do fim do regime militar aos dias de hoje, o Brasil vive a 

experiência da normalidade democrática que teve na 

Constituição de 1988 seu grande marco jurídico-político. 

Relativamente a essa fase da história do país, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O impeachment do presidente Collor levou o país a 

uma crise política sem precedentes, que a muito custo 

foi contornada. 

(B) Depois de anos de inflação descontrolada, o Plano 

Real, adotado no governo Itamar Franco, logrou dotar 

o país de estabilidade econômica. 

(C) A partir da década de 90 do século XX e seguindo os 

preceitos de um novo liberalismo, o Brasil promoveu 

ampla estatização de sua economia. 

(D) Para evitar crises, a Constituição de 1988 optou por 

fortalecer os poderes do Estado e por reduzir direitos e 

deveres inerentes à cidadania. 

(E) A modernização econômica do Brasil ainda não 

conseguiu chegar ao campo, onde tecnologia e 

produção para o mercado permanecem ausentes. 
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QUESTÃO 42_____________________________________ 
 

Região Norte 

 
 

Considerando o mapa apresentado, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Maior produtor de grãos da região Norte, o estado de 

Tocantins, identificado com o n.º 7, possui economia 

baseada no setor primário, destacando-se as lavouras 

de laranja e trigo, que apresentam elevada 

produtividade, decorrente do alto grau de investimentos 

tecnológicos. 

(B) A posição interiorana do estado de Rondônia, 

identificado no mapa com o n.º 4, cria obstáculos ao 

desenvolvimento do agronegócio. Uma das poucas 

opções de escoamento da produção estadual é a 

BR-364, que liga o estado a Mato Grosso e a São 

Paulo. 

(C) O estado n.º 2 apresenta total escassez de fontes de 

energia de origem fóssil e depende do fornecimento de 

outros estados, pois sua estrutura geológica não é 

favorável à ocorrência daqueles recursos. 

(D) O grande projeto mineral da Serra do Navio, n.º 5 no 

mapa, implantado nos anos 50 do século passado em 

uma ação conjunta do capital estatal, por meio da 

Companhia Vale do Rio Doce, com o capital privado 

estrangeiro, contribuiu para dinamizar a economia 

estadual e gerar grandes divisas devido à exportação 

do manganês, através do porto de Santana. 

(E) Implementado quando o Amapá ainda era um território 

federal, o Projeto do Complexo Jari Celulose gerou 

significativas melhorias nas áreas de habitação e 

saúde, contribuindo para minimizar as desigualdades 

locais bem como para impedir o crescimento 

desordenado dos núcleos urbanos próximos, como 

Monte Dourado e Laranjal do Jari.  

QUESTÃO 43 ____________________________________  
 

(20/12/2011) Representantes do movimento Gota 
D’água foram recebidos nesta terça-feira (20) pelos ministros 
Edison Lobão (Minas e Energia), Izabela Teixeira (Meio 
Ambiente) e Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) no Palácio 
do Planalto, em Brasília. O movimento ficou conhecido na 
Internet após divulgação de vídeo contra a construção da 
hidrelétrica de Belo Monte. O vídeo — que reúne atores 
como Juliana Paes, Maytê Proença, Sérgio Marone e Ary 
Fontoura — pede à população que se mobilize contra a 
construção da usina. A peça, com pouco mais de cinco 
minutos, multiplicou-se pelas redes sociais. 

 
Internet: <http://g1.globo.com>. Acesso em 21/1/2012. 

 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando concluída, a usina de Belo Monte, situada no 

rio Xingu, será uma das maiores do Brasil em potência 
instalada, reforçando o papel de grande polo 
energético desempenhado pelo Pará, onde também se 
situa a usina hidrelétrica de Tucuruí. 

(B) A polêmica acerca da construção de Belo Monte, que o 
texto ilustra, deve-se ao fato de que, como o potencial 
hidrelétrico da região Norte é muito reduzido, outras 
fontes, como as termelétricas, seriam mais adequadas. 

(C) A megabiodiversidade da região Norte gera grande 
tranquilidade para o governo brasileiro ao construir 
hidrelétricas na Amazônia, já que os prejuízos 
ambientais de tais obras serão, certamente, mínimos.   

(D) Balbina, outra hidrelétrica situada no Pará, é exemplo 
de usina mal planejada, que alagou uma grande área e 
gera pouca energia. 

(E) O potencial hidrelétrico brasileiro é influenciado por 
dois fatores limitantes a uma maior expansão: o relevo 
pouco acidentado e o regime de chuvas, que influencia 
no predomínio de climas secos. 

 
 
QUESTÃO 44 ____________________________________  
 
A urbanização brasileira intensificou-se a partir da década  
de 40 do século passado. Decorreu do êxodo rural e do 
desenvolvimento industrial que impulsionou a atração 
populacional para as cidades e dinamizou as atividades 
comerciais e de serviços nesses espaços. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Amapá é, entre os estados que integram a região 

Norte, um dos que apresentam menor índice de 
urbanização. 

(B) A região Norte é aquela que mostra maior grau de 
urbanização, devido à entrada de migrantes de outras 
áreas do país, que se estabeleceram principalmente 
nas grandes cidades da região. 

(C) Entre os fatores que explicam a grande capacidade de 
polarização econômica regional exercida por Manaus e 
por Belém, encontram-se, respectivamente, a 
importância da Zona Franca e o fato de ser a grande 
metrópole da Amazônia Oriental. 

(D) Macapá caracteriza-se por uma situação sui generis 
entre as cidades do norte do Brasil: é a única 
metrópole com população inferior a 1 milhão de 
habitantes. 

(E) Os dois estados mais setentrionais da região Norte  
são, atualmente, alvo dos principais fluxos de 
migrantes das demais regiões brasileiras, 
especialmente nordestinos. 
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QUESTÃO 45_____________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

Na América Latina, o grupo guerrilheiro mais 
representativo ainda em atuação são as Forças Armadas 
Revolucionárias  da Colômbia (FARC), que lutam contra o 
Estado colombiano pelo controle de parte de seu território. 
Fundada em 1964 por Manuel Marulanda, no início era uma 
guerrilha rural de inspiração revolucionária que lutava contra 
as injustiças sociais. 
 

Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. São Paulo: Scipione, 2010. 
 
Com base nas figuras e no texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Como o texto e as figuras permitem inferir, o ETA, que 

age na Espanha, teve, como fator motivador de sua 
fundação, as mesmas causas que geraram o 
surgimento das FARC. 

(B) Na Irlanda do Norte, atua o grupo IRA, que, a exemplo 
das FARC, também teve, em sua essência, motivação 
de inspiração marxista, buscando, basicamente, 
implantar o socialismo no país em que atua. 

(C) Apesar de as FARC agirem em um país limítrofe com o 
Brasil, não há evidências de que aquele grupo tenha 
atuado ou interferido no território brasileiro. 

(D) O governo colombiano tem adotado política de 
convivência pacífica com as FARC, o que vem 
arrefecendo a intensidade dos conflitos armados entre 
aquele grupo e o exército regular do país. 

(E) Durante o governo de George W. Bush, os Estados 
Unidos intensificaram seu apoio econômico e militar à 
Colômbia, visando restringir a atuação de traficantes 
de cocaína que exportam a droga para o mercado 
norte-americano. 

QUESTÃO 46 ____________________________________  
 

(4/5/2011) Segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo 

Demográfico realizado em 2010 no Brasil encontrou 817 mil 

pessoas que se declaram indígenas, o que representa 0,42% 

do total da população brasileira. O número representa um 

crescimento de 11% em relação ao registrado no Censo de 

2000, quando 734 mil pessoas se declararam indígenas. De 

acordo com o Censo, em termos absolutos, o estado 

brasileiro com maior número de indígenas é o Amazonas, 

com uma população de 168 mil. Já em termos percentuais, o 

estado com maior população indígena é Roraima, onde os 

índios representam 11% da população total do estado.  

 
Internet: <http://noticias.ambientebrasil.com.br>. 

Acesso em 20/1/2012. 

 

Com relação ao assunto abordado no texto, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os dados expressos no texto permitem inferir que a 

população brasileira, em 2010, era superior a 

197 milhões de indivíduos. 

(B) A demarcação de terras indígenas no Brasil tem 

suscitado ampla discussão, a exemplo do ocorrido em 

relação à reserva Raposa-Serra do Sol, no Amapá, 

cuja decisão foi levada ao Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

(C) De modo geral, os índios da Amazônia brasileira vêm 

conseguindo preservar sua identidade. Contribui para 

isso o fato de todos os estados da região Norte, à 

exceção do Acre, possuírem territórios indígenas já 

demarcados. 

(D) O Nordeste é a região brasileira com maior número de 

pessoas que se declararam indígenas, apesar das 

menções, no texto, a dois estados nortistas.  

(E) Madeireiros, garimpeiros, empresas mineradoras, 

pecuaristas e agricultores estão entre os grupos que se 

opõem, muitas vezes, à demarcação de terras 

indígenas na Amazônia, sob a alegação de que tal 

medida inviabiliza a exploração econômica dessas 

áreas. 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEAD/AP                           OFICIAL BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE (CÓDIGO 101)                                      Página 14 de 15 

QUESTÃO 47_____________________________________ 
 

As atividades humanas começaram a causar maior impacto 

na natureza nos últimos 250 anos, a partir da Revolução 

Industrial, que promoveu a produção em massa e a 

substituição das fontes de energia renováveis e limpas pelo 

carvão e, posteriormente, pelo petróleo. 

 

Acerca da temática ambiental, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O processo de industrialização intensificou o consumo 

de matérias-primas retiradas do solo e do subsolo, mas 

não promoveu impactos significativos nos recursos 

aquáticos. 

(B) O efeito estufa é um fenômeno de origem antrópica, 

ocorrido ao longo do período mencionado no texto. 

(C)  Embora esteja generalizada a ideia de que o homem 

causa o aquecimento global, entre os pesquisadores 

não há consenso a respeito do verdadeiro papel das 

sociedades na ocorrência desse fenômeno. 

(D) A chuva ácida, que ocorre frequentemente nas cidades 

da Amazônia, é causada pela fumaça gerada nas 

queimadas; nas camadas superiores da atmosfera, 

essa fumaça mistura-se à água em suspensão e 

retorna em forma de precipitação. 

(E) O ozônio é gerado a partir dos resíduos gasosos das 

atividades industriais, provocando grandes danos à 

saúde humana. No Brasil, causa mais problemas nas 

regiões circunvizinhas ao eixo econômico São Paulo — 

Rio de Janeiro — Belo Horizonte. 

QUESTÃO 48 ____________________________________  
 

A formação territorial brasileira, construída ao longo de 

séculos de história, produziu modelos e ciclos econômicos 

geradores de grandes disparidades. A nação, nesse 

percurso, conviveu com distintos fluxos de capitais, pessoas 

e mercadorias. As desigualdades regionais, com regiões 

ricas e pobres, umas muito ocupadas e outras praticamente 

desertas, por sua vez, apontaram para a necessidade de 

políticas públicas voltadas para uma maior e melhor 

ocupação do território. 

 

A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A ocupação mais efetiva do território amazônico 

somente ocorreu a partir da década de 80 do século 

passado, por meio dos grandes projetos agropecuários 

e minerais, sem que houvesse participação significativa 

do Estado nesse processo. 

(B) Nos anos 30 e 40 do século passado, a ocupação dos 

vazios do oeste do Brasil transformou-se em uma das 

prioridades do presidente Getúlio Vargas, que 

conclamou o país a realizar a sua “marcha para o 

Oeste”, similarmente ao que havia ocorrido nos 

Estados Unidos no século XIX. 

(C) A década de 70 do século passado foi marcada pela 

migração de sulistas rumo à Amazônia, atraídos pela 

forte industrialização que a região vivia, especialmente 

em função da criação, na década anterior, da Zona 

Franca de Manaus.  

(D) As migrações de nordestinos rumo ao centro-sul do 

país marcaram as décadas de 50 e 60 do século 

passado; atualmente, a estagnação econômica do 

Nordeste dá ainda mais intensidade a essa corrente 

migratória. 

(E) O processo de ocupação da Amazônia Ocidental está 

relacionado, basicamente, às abundantes reservas 

minerais da região, em especial manganês, minério de 

ferro e bauxita. 
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QUESTÃO 49_____________________________________ 
 

As tecnologias industriais repercutiram profundamente 

sobre a agropecuária. Tratores, semeadeiras, colheitadeiras 

e debulhadoras produziram um salto de produtividade da 

economia rural, que passou a depender da energia fornecida 

pelos combustíveis fósseis e da eletricidade. 
 

Demétrio Magnoli. Geografia: a construção do mundo. 
São Paulo: Moderna, 2006 (com adaptações). 

 

Acerca do assunto tratado no texto, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Além das alterações que o texto aponta, têm ocorrido 

mudanças significativas no destino da produção 

agrícola de muitos países. Algumas nações africanas, 

como o Egito e a Líbia, que têm a agricultura como 

base de sua economia, resolveram direcionar a maior 

parte das suas safras para o mercado interno.  

(B) Atualmente, o desenvolvimento da agricultura 

energética tem contribuído para eliminar os 

investimentos na agricultura alimentar, razão pela qual 

as crises de fome, em diversas regiões do mundo,

 têm-se tornado mais frequentes. 

(C) As transformações observadas na agricultura mundial, 

a que o texto alude, praticamente não interferiram nas 

questões relacionadas a emprego, renda e 

deslocamentos populacionais.  

(D) O texto aponta para uma interdependência entre o 

campo e a cidade: esta gera os capitais, as tecnologias 

e o mercado consumidor; aquele, os alimentos e os 

insumos de inúmeros ramos industriais. 

(E) Entre as tecnologias industriais utilizadas atualmente 

na produção agrícola, merece destaque o surgimento 

dos organismos geneticamente modificados (OGMs) 

ou transgênicos, que têm provocado grandes 

discussões a respeito de possíveis riscos para o 

consumidor e cuja produção está ainda proibida no 

Brasil. 

QUESTÃO 50 ____________________________________  
 

Irã × EUA: a crise no estreito de Ormuz mostra conflitos 

do passado e do presente 

 

(5/1/2012) A tensão internacional entre o Irã e os 

Estados Unidos, agora focalizada no estreito de Ormuz, que 

fecha o golfo Pérsico, mostra a importância desta região e, 

de maneira mais geral, do golfo de Omã e do Mar Arábico 

(parte norte do Oceano Índico). Situada na convergência das 

vias marítimas e terrestres que ligam o Mediterrâneo ao 

Índico, e conectam a Europa à África Oriental e à Ásia, essa 

parte do mundo sempre teve grande peso geopolítico. 
 

Internet: <http://noticias.uol.com.br> (com adaptações).  
Acesso em 18/1/2012. 

 

Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Irã destaca-se no contexto do Oriente Médio por ser 

o país que possui a maior população árabe na região. 

(B) Há algumas décadas, o Irã adotou um regime 

teocrático, comandado por aiatolás, que passaram a se 

opor às ações americanas no Oriente Médio, fato que 

explica a ideia contida no título do texto. 

(C) Rússia e China, membros permanentes do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, têm adotado 

postura que, claramente, vai ao encontro da posição 

americana na crise mencionada, apoiando até mesmo 

propostas de intervenção militar no Irã, já que ambos 

têm interesses na queda do regime desse país. 

(D) O estreito de Ormuz, citado no texto, liga o Mar 

Vermelho ao Mediterrâneo, desempenhando um papel 

vital na logística de escoamento do petróleo rumo ao 

Ocidente. 

(E) Além de Israel, o Irã é o único detentor de armas 

nucleares no Oriente Médio, fato que explica a 

preocupação dos Estados Unidos com as ações do 

governo de Teerã. 
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