
 
 

 

102 – SOLDADO 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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Em 26 de setembro de 1991, quatro homens e
quatro mulheres entraram em uma gigantesca estrutura
geodésica de vidro e metal, com 12.000 metros quadrados,
em Tucson, Arizona, em pleno deserto, para ali ficarem
trancafiados por dois anos. Era o projeto Biosfera 2, que
abrigava 3.800 espécies animais e vegetais e simulações dos
cinco principais biomas do planeta Terra, com o propósito de
entender como a biosfera planetária funciona e como o ser 
humano interage com os ecossistemas. Foram monitorados
por dois mil sensores eletrônicos e assistidos por 600 mil
pagantes em todo o mundo. 

Em 16 de setembro de 1999, nove pessoas
entraram em uma mansão em Almere, na Holanda, para
ficarem também trancafiadas, dessa vez por 106 dias, sem
nenhum contato com o mundo exterior, acompanhadas por
uma parafernália de câmeras e microfones. Era a primeira
edição do reality Show Big Brother idealizado pela empresa
de entretenimentos Endemol. Embora o nome faça alusão à 
distopia literária de George Orwel, “1984”, na verdade o
programa foi explicitamente inspirado na experiência Biosfera
2 de, então, oito anos atrás. 

Como experimento científico, o projeto Biosfera 2 foi
um resumo de todas as ideologias ecológicas, climáticas, 
microcósmicas e biogenéticas. Mas foi muito mais que isso.
Foi uma atração experimental. Bancado por um bilionário
texano pela bagatela de 200 milhões de dólares, desde o
início havia um implícito senso midiático e de espetáculo. É o
momento em que a tecnociência se converte em show. Se 
não, como explicar a inviabilidade da pesquisa científica em
um ambiente onde oito pesquisadores enclausurados e
isolados do mundo passavam 95% do tempo lutando pela
sobrevivência (fazendo a comida crescer, lutando contra 
pragas e tentando resolver problemas básicos como higiene
e saúde)? Não sobrava muito tempo para o trabalho
científico. 

O projeto foi um fracasso científico, mas um sucesso
midiático. Dos objetivos iniciais publicamente divulgados
como estudos dos biomas terrestres, dinâmica dos
ecossistemas e sustentabilidade do ser humano em
ambientes extraterrestres, havia outro objetivo secreto: a
endocolonização (a colonização interna da mente humana).
Os milhares de sensores eletrônicos e câmeras espalhados
no interior da gigantesca estrutura geodésica e o
monitoramento ao vivo por meio de telas de TVs buscavam
outros tipos de dados: o esquadrinhamento do
comportamento humano, dessa vez não mais em laboratórios
de psicologia, mas em cenografias controladas nas quais 
indivíduos lutam pela sobrevivência. 

Se no projeto tecnocientífico a ecologia e a
sustentabilidade foram álibis para a iniciativa de
endocolonização, na TV o gênero reality show, sob o álibi da
interatividade, transformou-se em laboratório etnográfico para 
prospectar dados e análise dos comportamentos e das
motivações.  

Biosfera 2 e reality show formaram secretas
alianças: foram a vanguarda de uma verdadeira estratégia de
popularizar e tornar aceitável à opinião pública os novos
tempos em que vivemos, quando, sob o álibi da
interatividade, todos disponibilizam gratuitamente em sites de 
relacionamento para os bancos de dados corporativos seus
dados, aspirações, sonhos e fantasias pessoais em estado
bruto.  

Internet: <http://cinegnose.blogspot.com> (com adaptações).
Acesso em 8/1/2012.

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Um objetivo camuflado do projeto Biosfera 2 e o do 

reality show Big Brother é vasculhar a mente humana e 
sondar comportamentos e motivações de criaturas 
humanas agrupadas como cobaias em laboratórios e 
controladas por sensores eletrônicos, câmeras, 
microfones. 

(B) A primeira edição do reality show Big Brother não 
passou de um fracasso científico; no entanto, foi um 
marco de sucesso da TV. 

(C) Experimentos em laboratórios com seres humanos têm 
resultado em contínuos insucessos científicos. 

(D) Pessoas trancafiadas em ambientes isolados da 
sociedade tendem a se envolver com problemas de 
sobrevivência, higiene e saúde. 

(E) As sociedades humanas, nos novos tempos, estão 
enclausuradas em uma gigantesca estrutura — o 
planeta Terra — e, sob o álibi da interatividade, 
expõem espontaneamente, na rede mundial de 
computadores, informações pessoais e fantasias, que 
serão utilizadas por grupos dominadores. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta entre colchetes a 
identificação correta do termo a que se refere a palavra 
destacada em negrito. 
 
(A) para ali [os quatro homens e as quatro mulheres] 

ficarem trancafiados por dois anos. (linhas 4 e 5) 
(B) com o propósito de [o pagante] entender como a 

biosfera planetária funciona e como o ser humano 
interage com os ecossistemas. (linhas de 7 a 9) 

(C) Mas [o reality show Big Brother] foi muito mais que 
isso. (linha 24) 

(D) [nove pessoas] lutando contra pragas (linhas 32 e 33) 
(E) [secretas alianças] foram a vanguarda de uma 

verdadeira estratégia (linha 56) 
 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) A frase Não sobrava muitas horas para o trabalho 

científico reescreve com correção a original das linhas 
34 e 35. 

(B) Na oração “fazendo a comida crescer” (linha 32), há 
exemplo de linguagem conotativa. 

(C) Na comparação entre a palavra “endocolonização” 
(linha 41) e um termo como endogamia e 
considerando que -gamia é um elemento composto 
com significado de ‘união, casamento’, é correto o 
entendimento de que endogamia significa ‘o estado 
daquele que se casa com membro de tribo ou de 
classe diferente de sua própria’.  

(D) A passagem dos termos da oração “havia outro 
objetivo secreto” (linha 40) para o plural estaria correta 
na construção haviam outros objetivos secretos. 

(E) A expressão inicial do texto, se utilizada em uma rápida 
notícia da seção Dia a dia de um jornal, estaria 
normalmente adequada com a seguinte transformação: 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do 
ano de 1991 (um mil novecentos e noventa e um), 
4 (quatro) homens e 4 (quatro) mulheres entraram 
em uma gigantesca estrutura geodésica.   
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Texto, para responder às questões 4 e 5. 
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Um dia, quando lhe perguntarem onde é que
nasceu, a moça poderá responder, sorrindo: “Na lixeira”. Pois 
realmente foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e
borra de café, para que não vivesse; e foi dali que a
retiraram, viva, para que desse testemunho: até numa lixeira
a vida pode começar. 

O suposto nascimento anterior, num quarto, não
vale para essa menina da Rua Pedro Américo; ele se
consumou na clandestinidade, a contragosto da mãe, talvez
sem que o pai tivesse notícia e mesmo sem que a mãe
tivesse notícia do pai. Não era desejado, não veio precedido
de amor, mas de vergonha, medo, angústia, recriminação.
Quem nasce sob tais condições negativas é como se não
nascesse, e a lixeira foi o instrumento providencial que 
ocorreu à mãe dessa menina errada, para anular, em escala
individual, o efeito da explosão demográfica. Enquanto não
se decide a construção de crematórios para os que acabam
regularmente, aí está, para os que começam irregularmente,
o incinerador do lixo doméstico. Nem seria preciso queimar a
menina, com os demais detritos da casa. A morte viria
logo — necessária, oportuna, benfazeja. 

Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma
imprevista, abstendo-se de cumprir a missão que já tantas
mães solteiras, desesperadas ou não, lhe confiaram. Ficou
surda aos argumentos sociais, morais e econômicos que
demonstram a inconveniência de salvar-se uma vida de
origem equívoca e de custeio incerto. Guardou a menina
como a lixeira pode guardar, sem qualquer cuidado higiênico 
ou resquício de conforto, mas guardou-a. Não lhe abafou o
chorinho com o desmoronamento de um pacote de restos de
cozinha, ou a queda de uma lata vazia de pessegada sobre a
cabeça. Na verdade, estimulou-a a chorar e bradar,
dando-lhe ar pútrido e temperatura de fornalha, para que
melhor protestasse e atraísse, pelo sofrimento revoltado, a
atenção do faxineiro. 

E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas a
recém-nascida, como o obstetra faz o parto. Estava
nascendo, na porcaria, uma criança; e outro menino não
nasceu, faz muito tempo, num cocho de comida de animais,
no estábulo, entre o farelo e o milho? A lixeira pode fazer as
vezes de maternidade, berçário moderno para a vida que
quer manifestar-se de qualquer modo e não encontra outra
saída. O obscuro humanitarismo, a piedade e a simpatia
dessa lixeira, não salvaram, criaram a vida. Foi lá que a
criança verdadeiramente nasceu, quando os seres humanos,
a ordem econômica e os últimos preconceitos lhe negaram
ou lhe impediram a existência. 

A menina, mais tarde, poderá dizer com alegria
reconhecida: “Devo minha vida a uma lixeira, foi nela que vim
ao mundo”. E nós também devemos alguma coisa a essa
lixeira: a lição de respeito à vida. 

 
Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. 1.

QUESTÃO 4 _____________________________________  
 

Em muitas passagens do texto, aparece a figura de estilo 

conhecida como personificação ou prosopopeia, que consiste 

em atribuir a objetos inanimados ou a seres irracionais 

sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Assinale 

a alternativa em que não aparece essa figura. 

 

(A) “a lixeira foi o instrumento providencial que ocorreu à 

mãe dessa menina errada” (linhas 14 e 15) 

(B) “a lixeira reagiu de forma imprevista, abstendo-se de 

cumprir a missão que já tantas mães solteiras, 

desesperadas ou não, lhe confiaram.” (linhas de 22 

a 24) 

(C) “Ficou surda aos argumentos sociais, morais e 

econômicos” (linhas 24 e 25) 

(D) “Na verdade, estimulou-a a chorar e bradar, dando-lhe 

ar pútrido e temperatura de fornalha, para que melhor 

protestasse e atraísse, pelo sofrimento revoltado, a 

atenção do faxineiro.” (linhas de 32 a 35) 

(E) “O obscuro humanitarismo, a piedade e a simpatia 

dessa lixeira não salvaram, criaram a vida.” (linhas 43 

e 44) 

 

 

QUESTÃO 5 _____________________________________  

 

Em várias passagens do texto, é mostrada a rejeição sofrida 

pela menina. Assinale a alternativa em que essa rejeição não 

aparece. 

 

(A) “foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e borra 

de café, para que não vivesse” (linhas 3 e 4) 

(B) “ele se consumou na clandestinidade, a contragosto da 

mãe” (linhas 8 e 9)  

(C) “talvez sem que o pai tivesse notícia e mesmo sem que 

a mãe tivesse notícia do pai.” (linhas de 9 a 11) 

(D) “Não era desejado, não veio precedido de amor, mas 

de vergonha, medo, angústia, recriminação.”   

(linhas 11 e 12) 

(E) “E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas a 

recém-nascida, como o obstetra faz o parto.” (linhas 36 

e 37) 
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Texto para responder às questões de 6 a 10. 
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(28/10/2011) Quem se dá ao trabalho de
acompanhar as notícias é provável que se impressione com
a desarticulação entre várias políticas que regem a vida dos
cidadãos nas maiores cidades — cada uma atira para um 
lado e, somadas, provocam complicadas e indesejáveis
consequências na vida das pessoas. É o caso, entre muitas,
das políticas de transportes, construção de veículos,
expansão urbana, controle da poluição do ar, manutenção de
infraestruturas urbanas. 

Segundo este jornal (20/10), só na primeira
quinzena de outubro, foram fabricados no país mais de
150 mil veículos e espera-se para o mês todo que as vendas
atinjam patamar semelhante ao de setembro (311,6 mil
veículos). A frota nacional já está além de 35 milhões. Só em
São Paulo, mais de 7 milhões. E até 2015 novas fábricas e
ampliação das atuais deverão acrescentar mais 2 milhões de
veículos à produção anual, que hoje está em torno de
4,3 milhões, incluindo também caminhões, ônibus e
comerciais leves. Ótimo para a economia ― pensarão
muitos. Mas que acontecerá nas cidades? 

São Paulo, por exemplo, já tem um dos mais baixos
índices de mobilidade urbana no país (Mobilidade Brasil,
14/10), pior que os de todas as cidades maiores, onde as
questões já são graves. Uma das razões decorre de a frota 
de coletivos estar estagnada há anos, enquanto a população
aumenta e sobe o número de automóveis. No Recife, onde a
frota de veículos se aproxima de 1 milhão, um deslocamento
de 22 quilômetros em transporte público leva duas horas. Em
Goiânia (O Popular, 15/10), a velocidade média da frota de
ônibus caiu 28% em três anos, para menos de
20 quilômetros por hora. Nesse período, a frota de
automóveis e motocicletas na cidade cresceu 75%. E ainda
há incentivos fiscais para a compra de veículos novos. 

Também contribui para o drama dos transportes o
fato de a rede ferroviária nacional responder hoje por menos
de 30% do transporte de cargas — especialmente por causa
do sucateamento a que foi submetida em parte, após as
privatizações. Com isso, é cada vez maior o transporte por
caminhões, ajudando a atravancar o trânsito das cidades: a
frota, na média (22 anos), ainda é muito antiga e contribui
fortemente, por esse motivo, para a poluição do ar urbano. 

Quem acha que motos são um complicador no
trânsito assusta-se ao saber que as vendas de motos
superarão as de automóveis em 2012 e que, em dez anos,
haverá mais motos que carros nas ruas, segundo o Ipea
(Estado, 26/5). É bom lembrar que uma moto pode emitir até
40 vezes mais poluentes que um automóvel e que esses
veículos já são responsáveis pelo maior número de mortes
em acidentes. 

Nossas grandes cidades, em meio a tudo isso, ainda
vivem atormentadas por enchentes, que também nos levam
ao andar de baixo e aos problemas que ali estão. Este jornal
informou (16/10) que, sob as calçadas paulistanas, estão
115 mil quilômetros de tubulações (quase três vezes e meia
a volta à Terra), incluindo redes de água e esgotos
(34 mil km), 4.700 km da rede de gás, 38 mil km da rede
telefônica, 2,7 mil da energia elétrica, 1,5 mil das 
telecomunicações etc. Dividem o espaço com 9,2 milhões de
passageiros que usam o transporte subterrâneo. Cáspite! 

 

Washington Novaes. O Estado de S.Paulo. Internet:
<www.ecodebate.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta a respeito do texto. 
 
(A) O texto mostra opiniões bastante pessoais, sob a ótica 

de um jornalista, o que dificulta a adesão do leitor aos 
fatos mencionados. 

(B) O texto, para defender ideias e garantir credibilidade, 
pauta-se em reflexões, argumentos, dados estatísticos. 

(C) O texto constrói-se com uma linguagem bastante 
metafórica, própria do gênero jornalístico. 

(D) A ironia é bastante marcante no texto, a ponto de, com 
frequência, dificultar a compreensão da mensagem 
transmitida. 

(E) A linguagem do texto é predominantemente informal, 
com o intuito de facilitar o entendimento das ideias 
expostas.  

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) O crescimento da frota de automóveis e motocicletas 

em Goiânia cresceu 75%, já que a frota de caminhões 
está em média muito antiga. 

(B) A frota nacional de veículos está muito aquém do que 
as grandes cidades suportam. 

(C) A ampliação e a criação de fábricas de veículos 
automotores no Brasil obedecem a estudos rígidos 
relativos ao impacto do volume desses veículos no 
índice de mobilidade urbana. 

(D) As políticas das grandes cidades brasileiras não 
seguem um planejamento global e harmonioso, que 
leve em conta as consequências de cada uma delas. 

(E) A frota de caminhões antigos no trânsito das cidades 
contribui para os índices mais altos de mobilidade 
urbana e para a poluição do ar. 

 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita de fragmento do 
texto preserva a correção gramatical e o sentido original. 
 
(A) Quem se dá o trabalho de acompanhar (linhas 1 e 2) 
(B) é provável que impressiona-se (linha 2) 
(C) acrescentar dois milhões de veículos na produção 

anual, que hoje está por volta de quatro milhões e 
trezentos mil (linhas de 16 a 18) 

(D) Também contribui para o drama do transporte o 
fato da rede ferroviária nacional responder (linhas 
34 e 35)   

(E) enchentes, que também nos leva para o andar de 
baixo (linhas 51 e 52) 

 
 
QUESTÃO 9 _____________________________________  
 
Tomando como referência a norma padrão da língua 
portuguesa e a preservação do sentido original do texto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quem dá-se ao trabalho de (linha 1) 
(B) É o caso das políticas de transportes, entre muitas 

(linhas 6 e 7) 
(C) fabricaram-se no país mais de 150 mil veículos 

(linhas 11 e 12) 
(D) Em São Paulo, por exemplo, já tem um dos mais 

baixos índices (linhas 21 e 22) 
(E) sucateamento que foi submetida em parte (linha 37) 
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QUESTÃO 10_____________________________________ 
 
No primeiro parágrafo, o autor afirma que há “desarticulação 
entre várias políticas que regem a vida dos cidadãos nas 
maiores cidades — cada uma atira para um lado e, somadas, 
provocam complicadas e indesejáveis consequências na vida 
das pessoas”. Assinale a alternativa que não se adapta a 
essa crítica feita pelo autor. 
 
(A) “A frota nacional já está além de 35 milhões.” (linha 14) 

/ “São Paulo, por exemplo, já tem um dos mais baixos 
índices de mobilidade urbana no país” (linhas 21 e 22) 

(B) “a frota de coletivos” está “estagnada há anos, 
enquanto a população aumenta e sobe o número de 
automóveis.” (linhas de 24 a 26) / “São Paulo, por 
exemplo, já tem um dos mais baixos índices de 
mobilidade urbana no país” (linhas 21 e 22) 

(C) “a rede ferroviária nacional” responde “hoje por menos 
de 30% do transporte de cargas” (linhas 35 e 36) /  “é 
cada vez maior o transporte por caminhões, ajudando 
a atravancar o trânsito das cidades” (linhas 38 e 39) 

(D) A frota de caminhões, “na média (22 anos), ainda é 
muito antiga” (linha 40) / a frota de caminhões antigos 
“contribui fortemente, por esse motivo, para a poluição 
do ar urbano.” (linhas 40 e 41) 

(E) “as vendas de motos superarão as de automóveis em 
2012” (linhas 43 e 44) / “Dividem o espaço com 
9,2 milhões de passageiros que usam o transporte 
subterrâneo.” (linhas 58 e 59) 

 
 
QUESTÃO 11_____________________________________ 
 
O plano diretor de uma cidade encontra-se desenhado em 
um programa de computador de forma que a superfície da 
cidade se distribui sobre um plano cartesiano no qual a 
unidade de medida é o quilômetro. No ponto de coordenadas 
(–3, 8) desse plano, há o registro de um hidrante, o qual fica 
localizado em meio a uma grande área gramada de um 
parque. Utilizando-se uma mangueira cujo comprimento é de 
100 metros, é possível aspergir água até uma distância de 
200 metros de sua extremidade livre, a partir daquele 
hidrante. Dessa forma, a área que se pode irrigar com a 
mangueira citada conectada ao tal hidrante é representada, 
no plano cartesiano, pela expressão 
 
(A) (x – 3)² + (y + 8)² = 300². 
(B) (x + 3)² + (y – 8)² = 0,3². 
(C) (x – 3)² + (y + 8)² ≤ 300². 
(D) (x + 3)² + (y – 8)² ≤ 0,3². 
(E) (x + 3)² + (y – 8)² ≤ 300². 
 
 
QUESTÃO 12_____________________________________ 
 
Uma motocicleta tem rodas com 54 cm e 33 cm de diâmetro, 
sendo a menor delas a roda dianteira. Durante um percurso 
em linha reta, a roda dianteira dessa motocicleta girou, 
exatamente, 100 vezes. Nesse percurso nenhuma das rodas 
deslizou ou girou em falso. Dessa forma, a roda traseira da 
motocicleta girou 
 
(A) menos de 50 vezes. 
(B) mais de 50, mas menos de 80 vezes. 
(C) mais de 80, mas menos de 100 vezes. 
(D) mais de 100, mas menos de 120 vezes. 
(E) mais de 120 vezes. 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 
 
Na expressão 2y = sen x + 3 cos x, se o valor de y é 1 e x 
é um arco do primeiro quadrante, então x é igual a 
 
(A) 75°. (B) 60°. (C) 45°. (D) 30°. (E) 15°. 
 
QUESTÃO 14_____________________________________ 
 

O gráfico da função f(x) = 2
127log

56
x +⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 contém o ponto de 

coordenadas 
 
(A) (321, 3). 
(B) (99, –1). 
(C) (–78, –21). 
(D) (–113, –2). 
(E) (–120, –3). 
 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
 
Uma bomba-d’água opera sob uma pressão de 12,0 Kgf/cm². 
O manual dessa bomba indica que a pressão máxima 
admissível na faixa de segurança de operação é de  
15,0 Kgf/cm². Dessa forma, seria possível aumentar a 
pressão de operação da bomba, com segurança, em até 
 
(A) 15%. 
(B) 20%. 
(C) 25%. 
(D) 30%. 
(E) 45%. 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 

 
 
Na figura acima, o triângulo ABC está inscrito na 
circunferência de centro O, e AH é a altura relativa ao lado 
BC do triângulo. Se BH = n e CH = m, com m > n, então a 
medida OH é igual a 
 
(A) m² – n². 
(B) mn . 

(C) 
2
+m n . 

(D) 
2
mn . 

(E) 
2
−m n . 

RASCUNHO 
 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEAD/AP                      SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE (CÓDIGO 102)                                      Página 7 de 15 

QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Em uma aula de instrução para soldados bombeiros e 
paraquedistas das forças armadas, o professor faz à turma a 
seguinte pergunta de física aplicada: um paraquedista de 
peso p está descendo nas proximidades da superfície 
terrestre. Qual é o módulo da força exercida pelo corpo dele 
sobre a Terra? Assinale a alternativa que apresenta a 
solução para o problema proposto pelo professor. 
 
(A) Depende da resistência do ar 
(B) Zero 
(C) 9,81p 
(D) Menor que p 
(E) Igual a p 
 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
Um soldado bombeiro está realizando um exercício de 
treinamento em uma bicicleta. Ele está viajando com uma 
velocidade v em uma estrada horizontal e para de pedalar 
quando começa a subir uma ladeira inclinada com um 
ânguloθ com a horizontal. Desprezando as forças de atrito e 
considerando g a aceleração da gravidade, assinale a 
alternativa que apresenta a distância (d) na ladeira que o 
soldado percorre antes de parar. 
 

(A) 
2

sen
v gd =

θ
 

(B) 
2

2
v send

g
θ

=  

(C) 
2

2
vd

gsen
=

θ
 

(D) 
22gvd

sen
=

θ
 

(E) 2

2gd
v sen

=
θ

 

 
 
QUESTÃO 19_____________________________________ 
 
Um grupo de soldados bombeiros está em treinamento de 
mergulho em um lago. O instrutor informa que a pressão 
atmosférica na superfície do lago é de aproximadamente  
101 kPa. Em seguida, pergunta ao grupo de soldados a que 
profundidade a pressão é o dobro da pressão atmosférica. 
Considerando que a massa específica da água (ρ) é igual a 
103 kg/m3 e que a aceleração da gravidade (g) é igual a  
10 m/s2, assinale a alternativa que apresenta a resposta 
correta a ser informada ao instrutor. 
 
(A)      5,05 m  
(B)    10,1 m  
(C)    20,2 m 
(D)    50,5 m 
(E)  101 m  
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QUESTÃO 20_____________________________________ 
 
Um soldado bombeiro trabalha em uma praia e de seu posto 
de observação consegue avistar uma boia de sinalização. Do 
seu ponto de observação, utilizando um instrumento de 
medição de tempo, percebe que o intervalo entre cristas de 
ondas sucessivas que passam pela boia é de 8,0 s. Assinale 
a alternativa correta com base nessas informações. 
 
(A) A frequência é de 0,125 Hz. 
(B) O comprimento de onda é de 2 m. 
(C) A velocidade de propagação é de 8,0 m/s. 
(D) O comprimento de onda é de 0,8 m. 
(E) O período de oscilação da boia é de 4,0 s. 
 
 
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
O preenchimento da eletrosfera pelos elétrons em subníveis 
obedece à ordem crescente de energia definida pelo 
diagrama de Pauling. Acerca desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Considerando que NA (H) = 1, é correto afirmar que o 

átomo de hidrogênio na forma excitada é representado 
pela configuração 1s2. 

(B) A configuração eletrônica para o átomo de enxofre no 
estado fundamental é 1s2 2s2 2p6 3s1 3p5, considerando 
NA (S) = 16. 

(C) A configuração eletrônica para o átomo de carbono é 
1s2 2s2 2p1 2d1, considerando NA(C) = 12. 

(D) A configuração eletrônica 1s2 2s1 2p3 é representativa 
para o cátion de nitrogênio, N+1, no estado excitado, 
considerando NA (N) = 7. 

(E) Considerando que NA (F) = 9, é correto afirmar que o 
íon fluoreto, F–, no estado fundamental, tem 
configuração 1s2 2s2 2p5 3s1.  

 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
Pelo exame de como as ligações se formam, é possível 
entender as propriedades dos compostos, como, por 
exemplo, a ação de um antiácido no estômago, a 
decomposição de um gás e a solubilidade de uma 
substância. A respeito das ligações químicas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Uma ligação química forma-se entre dois átomos, se o 

arranjo resultante de seus dois núcleos e seus elétrons 
têm energia mais alta que a energia total dos átomos 
separados. 

(B) Substâncias iônicas apresentam, normalmente, baixos 
pontos de ebulição.  

(C) Um átomo que apresenta estado de hibridização sp2 
tem suas ligações dirigidas para os vértices de um 
tetraedro regular. 

(D) A estabilidade da ligação metálica é resultante da 
grande deslocalização de elétrons. 

(E) Todas as moléculas constituídas de átomos diferentes 
são polares. 
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QUESTÃO 23_____________________________________ 
 
As propriedades dos elementos são funções periódicas de 
seus números atômicos. Com a ajuda dessa lei periódica, é 
possível organizar e sistematizar a química dos elementos, 
transformando-a em matéria manejável. Considerando essa 
informação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Se um íon negativamente carregado tem 9 prótons em 

seu núcleo e massa atômica 19, então há 9 elétrons 
em seu núcleo. 

(B) Os elementos da primeira coluna na tabela periódica 
são chamados de metais alcalinos terrosos. 

(C) O carbono 6C12 e o carbono 6C13 são isótopos porque 
possuem mesmo número atômico e diferentes 
números de massa. 

(D) Dos íons N-3 (NA(N) =7), O-2 (NA (O) =8), Al+3 (NA (Al) =13) 
e P-3 (NA(P) =15), o Al+3 tem o maior raio e o P-3 tem o 
menor raio. 

(E) Os gases nobres formam ligações, entre si, no estado 
elementar puro. 

 
 
QUESTÃO 24_____________________________________ 
 
Os alquenos, também chamados de alcenos, são 
hidrocarbonetos que apresentam uma ou mais duplas 
ligações. Eles são encontrados em diversos organismos 
animais e vegetais, ressaltando-se que muitos deles 
apresentam importantes atividades biológicas. O etileno, I, 
por exemplo, é um hormônio de plantas que induz o 
amadurecimento de frutos. Por outro lado, o carbono pode 
combinar-se de outras maneiras e com outros átomos, dando 
origem a compostos orgânicos de diferentes funções 
químicas, como mostradas nas figuras III, IV e V. 
Considerando essas informações e as fórmulas estruturais 
dos compostos apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

H H

H H
1 2

 

CH3 CH3

H H

1 2

3 4

5 6

 
O

HCH3CH3

CH3
1

2
3

4
5

6
7

8

I II III 
 

CH3
1

2
3

4

5
6

 

CH3 O CH3 

IV V 
 
(A) O nome IUPAC do alqueno da fórmula estrutural II é 

trans-3-hexeno. 
(B) Na molécula do etileno, I, existem 5 ligações σ (sigma) 

e uma ligação π (pi).    
(C) A cadeia carbônica do composto III é classificada como 

acíclica, heterogênea, insaturada e ramificada. 
(D) O nome IUPAC do composto IV é 1-metil hexeno. 
(E) A fórmula molecular do composto V é C2H6O. 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
O fogo e a eletricidade são os principais agentes causadores 
de queimaduras na pele. A gravidade das queimaduras pode 
ser classificada de acordo com as camadas atingidas da 
pele. Com relação à constituição da pele, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A epiderme é formada por tecido conjuntivo. 
(B) A derme é formada por tecido epitelial.  
(C) A pele possui uma camada de tecido adiposo 

subcutâneo localizada abaixo da derme.  
(D) As células da derme são células mortas, com função 

de revestimento.  
(E) As células da epiderme e da derme não recebem 

irrigação por vasos sanguíneos, o que explica a 
presença de células mortas na pele.  

 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
O objetivo da taxonomia é o de classificar os organismos em 
grupos para que seja possível se referir a eles e à relação 
entre eles. O método mais difundido de classificação dos 
seres vivos os divide em Reino – Filo – Classe – Ordem – 
Família – Gênero – Espécie. Assinale a alternativa que 
apresenta um Filo. 
 
(A) Canis 
(B) Chordata 
(C) Monera 
(D) Vertebrata 
(E) Edentata 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 

Segundo levantamento da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde do Amapá, desde 1974 a doença de 
Chagas tem sido detectada com frequência no estado, e, 
desde 2007, o número de casos da doença aumentou. 
Somente em 2011 foram 14 casos confirmados. O açaí é 
apontado como o principal meio de contaminação. 
 

Internet: <www.portalamazonia.com.br> (com adaptações). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a forma de contágio por 
meio do açaí. 
 
(A) O açaí pode estar contaminado com o vírus que causa 

a doença de Chagas. 
(B) O barbeiro se alimenta do açaí infectando-o com o 

protozoário que causa a doença.  
(C) O mosquito infectado pelo vírus é atraído pelo odor 

liberado pela polpa do açaí e, ao cair no caldo, pode 
ser ingerido.  

(D) Durante a trituração do açaí, são esmagados barbeiros 
contaminados com o protozoário que causa a doença.  

(E) Durante a trituração do açaí, são moídos barbeiros 
contaminados com o vírus que causa a doença. 

 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
O material genético em humanos está distribuído em 
46 cromossomos. Suas células dividem-se por dois 
mecanismos distintos, a mitose e a meiose. Uma célula 
humana que sofreu meiose dará origem a uma célula com 
 
(A) 12 cromossomos. 
(B) 23 cromossomos. 
(C) 46 cromossomos. 
(D) 69 cromossomos. 
(E) 92 cromossomos. 

QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Sob o ponto de vista político, o feudalismo europeu medieval 
caracterizou-se pela existência de um poder 
 
(A) nacional, altamente concentrado em mãos do rei. 
(B) descentralizado, exercido localmente pelos nobres. 
(C) laico, sem qualquer interferência da religião. 
(D) distribuído uniformemente entre suseranos e vassalos. 
(E) absoluto, exercido por parlamentos burgueses. 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
Na Europa do século XVI, que se transformava rápida e 
profundamente, substituindo estruturas e instituições feudais 
por uma nova realidade em que sobressaíam a nascente 
classe burguesa e uma cultura voltada para a valorização do 
homem como ser dotado de razão, tinha início a Idade 
Moderna. Nesse contexto, Martinho Lutero desponta como 
alguém que 
 
(A) inventa os tipos móveis para a impressão no papel, o 

que fez da imprensa o grande veículo de transmissão 
do conhecimento. 

(B) inaugura o teatro moderno, escrevendo textos que até 
hoje são encenados, com sucesso, nos palcos de todo 
o mundo. 

(C) contesta determinados aspectos do catolicismo e o 
comportamento do clero, dando início à Reforma 
Protestante. 

(D) funda a Escola de Sagres para desenvolver estudos 
náuticos, o que possibilita a navegação de longa 
distância. 

(E) foi pioneiro nas Grandes Navegações, levando os 
europeus a colocarem os pés na África, na Ásia e na 
América, iniciando um longo período de dominação 
mundial. 

 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
A colonização do Brasil, bem como do conjunto das 
Américas, decorre do processo de expansão comercial e 
marítima europeia dos séculos XV e XVI. Diferentemente da 
Espanha, cujas áreas conquistadas na América cedo 
ofereceram enorme quantidade de prata e ouro, Portugal 
teve de partir para a alternativa agrícola com a finalidade de 
assegurar a posse de suas terras americanas. Em geral, a 
atividade açucareira, praticada sobretudo em áreas do 
nordeste brasileiro, pode ser caracterizada pelos seguintes 
aspectos: 
 
(A) latifúndio, escravidão e monocultura. 
(B) policultura, minifúndio e servidão. 
(C) economia voltada para o mercado interno. 
(D) economia extrovertida e trabalho assalariado. 
(E) plantation e consumo interno ampliado. 
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QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
Entre as razões para que se criasse oficialmente o território 
federal do Amapá, em 1943, estava 
 
(A) o nacionalismo da Era Vargas, que se juntava às 

imposições da democracia típicas do Estado Novo. 
(B) o clamor popular que, a partir das ruas do Rio de 

Janeiro, exigia a redefinição territorial do país. 
(C) a pressão exercida por deputados federais e por 

senadores da Amazônia durante o Estado Novo. 
(D) o risco iminente de anexação da porção meridional do 

Brasil por tropas da Alemanha nazista. 
(E) o contexto da Segunda Guerra Mundial, que requeria 

medidas de maior proteção das áreas de fronteira. 
 
 
QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Uma 
das formas de resistência dos escravos era a fuga e a 
consequente formação de núcleos de povoamento livres da 
opressão dos senhores. Esses núcleos eram os(as) 
 
(A) quimbandas. 
(B) caifazes. 
(C) candomblés. 
(D) camélias. 
(E) quilombos. 
 
 
QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
Especialmente entre 1890 e 1910, um produto de exportação 
alcançou extraordinário destaque na economia brasileira. 
Graças a ele, cidades como Manaus e Belém conheceram 
notável expansão urbana, passando a contar com iluminação 
pública, bondes elétricos e serviços de telefonia e de 
distribuição de água. Esse produto era  
 
(A) o café, atraindo imigrantes europeus e asiáticos, além 

de promover o fortalecimento dos bancos nacionais. 
(B) a cana de açúcar, que voltava a ter o consumo 

extraordinariamente ampliado no mercado mundial.  
(C) a borracha, cujo processo de vulcanização permitiu seu 

uso em instrumentos cirúrgicos e em pneus.  
(D) o ouro, a partir das descobertas das minas da região 

onde hoje se situa o município de Calçoene. 
(E) o diamante, cuja extração foi monopolizada pelo 

Estado, subordinada à Lei de Segurança Nacional. 
 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
Os quinze anos da Era Vargas (1930-1945) transcorreram 
em meio a um conturbado cenário internacional, de que o 
maior exemplo seria a Segunda Guerra Mundial, da qual o 
Brasil participou. Foi o período que marcou o início da 
modernização do país, a despeito da crescente centralização 
política que culminou em uma ditadura escancarada. 
Assinale a alternativa que apresenta duas das mais 
importantes realizações desse período da história brasileira. 
 
(A) Companhia Siderúrgica Nacional e leis trabalhistas. 
(B) Petrobrás e erradicação do analfabetismo. 
(C) Aços Especiais Itabira e rodovia Belém-Brasília. 
(D) Indústria naval e rodovia Transamazônica. 
(E) Companhia Vale do Rio Doce e Embratel. 

QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
Os últimos anos do regime militar foram marcados pela 
crescente pressão popular, incluindo nas ruas, para o retorno 
da democracia. Um dos mais conhecidos movimentos 
populares que o país conheceu, nesse contexto histórico de 
luta contra o regime de exceção, foi a campanha 
 
(A) Ouro para o bem do Brasil. 
(B) Deus, pátria, família. 
(C) Brasil grande. 
(D) Diretas já. 
(E) Brasil: ame-o ou deixe-o. 
 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
O início da nova etapa de redemocratização do Brasil, 
em 1985, foi assinalado pela 
 
(A) renúncia do último general a ocupar a presidência, 

João Figueiredo. 
(B) deposição, via golpe de Estado, do presidente Jânio 

Quadros. 
(C) adoção do Plano Cruzado, que estabilizou a economia 

brasileira. 
(D) decretação do impeachment do presidente Fernando 

Collor. 
(E) eleição presidencial indireta de Tancredo Neves e José 

Sarney. 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
A consolidação do capitalismo como sistema econômico 
dominante no mundo contemporâneo, possível graças aos 
avanços da Revolução Industrial, também envolveu sua 
disseminação pelo mundo afora, o que ocorreu, 
fundamentalmente, por meio da(s) 
 
(A) difusão dos teares, o que impulsionou a indústria têxtil 

em escala mundial. 
(B) duas guerras mundiais do século XX, que destruíram a 

alternativa socialista. 
(C) conquista da Oceania, que passou a receber 

imigrantes europeus. 
(D) corrida imperialista e de sua face mais visível, o 

neocolonialismo. 
(E) expansão das ferrovias, que interligaram todos os 

continentes no sistema produtivo global. 
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
O mundo que saiu da Segunda Guerra (1939-1945) estava 
rigidamente polarizado entre duas superpotências, os 
Estados Unidos da América e a União Soviética. Além dos 
interesses que são próprios de países poderosos, também 
estava em jogo a defesa de dois sistemas antagônicos, o 
capitalismo e o socialismo. Essa disputa pelo poder mundial 
entre Washington e Moscou persistiu por décadas e ficou 
conhecida como  
 
(A) Coexistência Pacífica. 
(B) Paz Armada. 
(C) Guerra nas Estrelas. 
(D) Guerra Santa. 
(E) Guerra Fria. 
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QUESTÃO 40_____________________________________ 
 
A crise de 1929, iniciada com a queda da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque, convulsionou o capitalismo mundial e, nesse 

sentido, contribuiu significativamente para a eclosão da 

Segunda Guerra. Distintas foram as formas de reação dos 

diversos países para fazer frente à crise e à depressão que a 

ela se seguiu. Relativamente ao tema, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) No Brasil, a crise econômica atingiu o principal produto 

de exportação do país, o café, mas não foi suficiente 

para gerar instabilidade política que pusesse fim à 

República Velha. 

(B) Na Alemanha, a depressão econômica retardou em 

muito a ascensão do nazismo ao poder e, para 

enfrentá-la, Hitler adotou uma política externa 

cooperativa e desmilitarizada. 

(C) Nos Estados Unidos, o governo Roosevelt instituiu o 

New Deal para superar a maior depressão da história, 

com o Estado assumindo um papel intervencionista na 

economia e gerando emprego. 

(D) Por causa da crise, democracias europeias 

tradicionais, a exemplo da França e da Inglaterra, 

entraram em colapso e cederam lugar a regimes 

totalitários de direita. 

(E) Na Ásia, o Japão respondeu à crise aprofundando a 

economia de mercado e, sob o ponto de vista político, 

consolidando a democracia ao substituir a monarquia 

pela república. 

 

 

QUESTÃO 41_____________________________________ 

 

Ao final da Segunda Guerra, a Europa perdera a posição de 

liderança mundial que detinha desde o século XVI. Nesse 

novo contexto, verifica-se o(a) 

 

(A) relevância da Liga das Nações para equacionar os 

mais graves problemas mundiais. 

(B) processo de descolonização, com a emergência 

afroasiática no cenário mundial. 

(C) perda de importância do petróleo na economia 

contemporânea. 

(D) contínua desmilitarização de uma área estratégica, o 

Oriente Médio. 

(E) supremacia mundial da América Latina no 

desenvolvimento científico-tecnológico. 

QUESTÃO 42 ____________________________________  
 

Brasil pode ser 5.ª economia do mundo 
antes de 2015, diz Mantega 

 
(27/12/2011) O ministro da Fazenda, Guido Mantega, 

disse nesta terça-feira que o Brasil deve ultrapassar a França 
e se tornar a quinta maior economia do mundo antes de 
2015. De acordo com o ministro, a previsão do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) é de que o Brasil atinja a 
posição em 2015. Entretanto, na avaliação dele, isso pode 
acontecer “um pouco antes” devido às dificuldades que os 
países europeus devem enfrentar nos próximos anos por 
conta da crise financeira. 

“Nosso ritmo de crescimento será o dobro dos países 
europeus. Portanto, é inexorável que nós passemos a França 
e, quem sabe, talvez a Alemanha, se ela não tiver um 
desempenho melhor”, disse o ministro, que está em São 
Paulo. 

Internet: <http://eptv.globo.com> (Acesso em 22/1/2012). 

 
Acerca do assunto abordado no texto, é correto afirmar que 
 
(A) atualmente, a valorização do real ante outras moedas 

tem funcionado como fator de incremento às 
exportações brasileiras, o que contribuiu para a 
situação apontada no texto. 

(B) além de um PIB em franca ascensão no ranking das 
maiores economias do mundo, o Brasil vem 
apresentando, simultaneamente, um consistente 
avanço em seu Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), subindo várias posições nas últimas avaliações. 

(C) o texto permite fazer a seguinte inferência: o Brasil está 
se tornando uma das maiores economias do mundo 
porque os países europeus estão em crise. 

(D) sistema de transportes de carga eficiente, legislação 
trabalhista flexível e baixo custo geral de operação das 
empresas estão entre os fatores que contribuem para o 
atual dinamismo da economia brasileira. 

(E) pelas previsões do FMI, citadas pelo ministro Mantega, 
em 2015, no ranking das maiores economias do 
mundo, Estados Unidos, China e Japão estarão à 
frente do Brasil. 

 
 
QUESTÃO 43 ____________________________________  
 
A respeito das características físicas e econômicas do estado 
do Amapá, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Amapá é o único estado brasileiro com a maior 

porção de seu território no hemisfério norte. 
(B) O Cabo Orange é o ponto extremo setentrional do 

território brasileiro. 
(C) No Amapá, há predomínio absoluto do clima equatorial  

superúmido; algumas  cidades do estado, como 
Calçoene, estão entre as mais chuvosas do Brasil. 

(D) O produto interno bruto (PIB) do Amapá apresenta 
amplo predomínio do setor primário, seguido, na 
ordem, pelo setor terciário e pelo setor secundário, 
com uma renda per capita ligeiramente inferior à média 
nacional.  

(E) Técnicas intensivas de produção predominam na 
agricultura e na pecuária amapaenses. 
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QUESTÃO 44_____________________________________ 
 

(29/4/2011) Na primeira década do século XXI, a 
população brasileira cresceu ao menor ritmo já registrado. De 
acordo com dados do Censo 2010, divulgados nesta 
sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), entre 2000 e 2010 a média anual de 
crescimento demográfico foi de 1,17%, menor que os 1,64% 
da década anterior (1991-2000). Desde o Censo 2000, a 
população cresceu 12,3%, isto é, 21 milhões a mais de 
brasileiros — o equivalente ao dobro da população de 
Portugal. Hoje, a população brasileira é de 190,7 milhões. 

 
Internet: <http://noticias.uol.com.br> (com adaptações).  

Acesso em 23/1/2012. 
 

A respeito dos últimos censos citados no texto, é correto 
afirmar que 
 
(A) os resultados do Censo 2010 mostraram um Brasil 

mais velho e com menor número de pessoas que se 
declararam brancas. 

(B) segundo o Censo 2010, o Amapá não está entre os 
dez estados brasileiros que apresentaram maior índice 
de crescimento populacional. 

(C) os dados do Censo 2010 confirmam o fato de que, na 
próxima década, a população brasileira começará a 
diminuir, em termos absolutos. 

(D) o Distrito Federal está entre as unidades da Federação 
cujo índice de crescimento foi menos elevado, o que 
mostra que Brasília já não tem mais a mesma 
capacidade atrativa de outros tempos. 

(E) o Censo 2010 constatou elevação da taxa de 
fecundidade brasileira.  

 
 
QUESTÃO 45_____________________________________ 
 

A terra é meio de produção fundamental na economia 
rural. A concentração da propriedade da terra é um dos 
traços marcantes da economia rural brasileira, cujas origens 
se encontram no modelo de colonização aplicado à América 
portuguesa. Esse padrão concentrador serviu como base 
para a configuração da moderna agricultura brasileira. 
 

Demétrio Magnoli. Projeto de ensino de 
geografia. São Paulo: Moderna, 2009. 

 
A respeito do assunto do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As novas fronteiras agrícolas, abertas a partir da 

década de 70 do século passado, transformaram-se 
em espaços de agricultura mecanizada e altamente 
capitalizada, sem ocorrências de conflitos fundiários. 

(B) A agricultura brasileira, atualmente, exibe clara 
dicotomia entre os grandes estabelecimentos 
capitalistas e os pequenos estabelecimentos familiares, 
situação que é ilustrada pela estrutura fundiária 
concentradora do país. 

(C) A economia rural não ultrapassa os limites da 
agropecuária. 

(D) Entre as regiões de maior incidência de conflitos pela 
posse da terra no Brasil, merecem destaque: o Bico do 
Papagaio, situado na confluência dos estados do 
Maranhão, Pará e Amazonas, o noroeste de Rondônia, 
o Pontal do Paranapanema (SP) e diversas áreas no 
agreste baiano e pernambucano. 

(E) As rodovias na Amazônia Ocidental desempenharam 
papel de grande relevância no processo de ocupação 
do espaço rural da região, permitindo o 
desenvolvimento pleno da produção agrícola e seu 
eficiente escoamento. 

QUESTÃO 46 ____________________________________  
 
O MERCOSUL foi criado em 1991, quando Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, um 

acordo de livre comércio. No entanto, somente em 1995 foi 

formada oficialmente a união aduaneira entre esses países. 

 

 

 

Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Além dos países citados no texto, que são os membros 

fundadores, o MERCOSUL possui também outros 

membros associados, entre os quais Bolívia, 

Venezuela e Estados Unidos. 

(B) Objetivava-se, quando da criação do MERCOSUL, 

impor restrições iniciais ao comércio intrabloco. 

Gradualmente, seriam implantadas medidas que 

visassem à redução das tarifas de importação, até sua 

completa eliminação, situação em que o bloco se 

encontra atualmente.  

(C) O sucesso do MERCOSUL inspirou a criação do 

Mercado Comum do Norte (MERCONORTE), que visa 

integrar os estados da Amazônia brasileira à economia 

dos países da América do Norte. 

(D) Mesmo com dificuldades, o MERCOSUL avançou, 

produzindo forte incremento das relações comerciais 

entre seus membros fundadores, também contribuindo 

para aproximar diplomaticamente o Brasil e a 

Argentina, que têm uma longa história de rivalidade 

regional. 

(E) A criação de blocos regionais, como o MERCOSUL, é 

uma medida que contraria os postulados básicos da 

integração econômica mundial, pois os países tendem 

a se fechar em seus blocos e a minimizar o comércio 

com outros blocos. 
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QUESTÃO 47_____________________________________ 
 
Observe o cartum a seguir, que aborda um aspecto do 

processo de globalização.  

 

 

 

Acerca desse fenômeno e de outros temas correlatos, é 

correto afirmar que 

 

(A) a globalização está vinculada exclusivamente aos 

aspectos tecnológicos, sem grandes repercussões nas 

mudanças sociais. 

(B) a globalização tem provocado a completa 

homogeneização cultural do planeta, eliminando 

particularidades étnicas e culturais. 

(C) a globalização é entendida como processo de 

intensificação de fluxos comerciais, tecnológicos, 

financeiros, culturais, entre outros. Para que isso 

ocorra, os extraordinários avanços da informática, 

verificados em especial nas últimas décadas, 

desempenham um papel determinante.  

(D) decisões que afetam a dinâmica e a direção dos fluxos 

internacionais são tomadas nas chamadas cidades 

globais. No Brasil, são consideradas cidades globais 

São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. 

(E) o avanço tecnológico e a redução dos custos dos 

meios de transportes permitem atualmente a circulação 

de um número cada vez maior de pessoas, dificultando 

sobremaneira a difusão de vírus causadores de 

doenças. 

QUESTÃO 48 ____________________________________  
 

O asfaltamento das estradas da Amazônia apressa a 

devastação do verde e o ritmo de ocupação da floresta. Mas 

qual é a alternativa? O asfalto é a garantia de qualidade de 

vida para milhões de moradores da região. Vistas do alto, as 

estradas da Amazônia assemelham-se ao rastro da 

passagem de um furacão. Estima-se que 80% das áreas de 

floresta devastadas estejam a menos de 5 quilômetros de 

uma delas. Não se poderia esperar outra coisa dessas 

rodovias, pois elas foram criadas nos anos 70 do século XX 

precisamente para abrir caminho para a colonização. 

 

Internet: <http://veja.abril.com.br> (Acesso em 22.1.2012). 

 

Com relação às questões abordadas no texto, é correto 

afirmar que  

 

(A) a BR-230, mais conhecida como Transamazônica, liga 

o litoral nordestino ao oeste do Amazonas, estando 

atualmente totalmente pavimentada. 

(B) a BR-319, que liga Porto Velho a Macapá, foi 

construída visando, contrariamente ao que diz o texto, 

escoar a produção de borracha da Amazônia 

Ocidental. 

(C) a BR-163, conhecida como Perimetral Norte, corta a 

Amazônia no sentido norte-sul, integrando as 

economias do Mato Grosso, Amazonas e Roraima.  

(D) as rodovias da Amazônia, como o texto menciona, 

funcionam como atratoras da ocupação, provocando o 

desmatamento chamado “espinha de peixe”, onde 

estradas menores vão sendo abertas 

perpendicularmente ao leito da rodovia principal, 

provocando desflorestamento cada vez mais intenso. 

(E) a BR-156, que segue até a divisa com a Guiana 

Francesa; a BR-210, que liga o estado ao Pará, e a

BR-158, que corta o estado de norte a sul, estão entre 

as mais importantes rodovias federais que cortam o 

Amapá. 
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QUESTÃO 49_____________________________________ 
 
O mapa a seguir mostra a região circunvizinha do Mar Negro, 

que constitui parte da divisa entre a Europa e a Ásia 

 

 

 

Considerando aspectos da região representada, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A diversidade étnica é uma característica de países 

como Turquia e Geórgia, mas não se apresenta como 

fator de instabilidade nos países que integravam a 

antiga União Soviética. 

(B) A Turquia, país com território predominantemente 

europeu, mas com uma parte na Ásia, assume 

significativa importância no escoamento das riquezas 

da região, especialmente petróleo e gás.  

(C) O povo curdo, que ocupa a porção leste daquele país, 

convivendo de forma desarmoniosa com a Turquia, 

tem recebido forte apoio internacional para a criação 

de seu Estado, sendo a decisão esperada para a 

próxima reunião do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas.  

(D) Chechenos e ossetas são dois povos que habitam 

países da região mostrada do mapa e que, apesar das 

particularidades étnicas e religiosas, não reivindicam a 

criação de seus estados nacionais. 

(E) A Rússia considera o Mar Negro uma região vital para 

seus interesses econômicos e estratégicos, razão pela 

qual mantém ali estacionada uma grande frota militar.  

QUESTÃO 50 ____________________________________  
 

Chamamos de processo de urbanização a transformação de 

áreas naturais e rurais em espaços urbanos, 

concomitantemente à transferência da população do campo 

para a cidade — que, quando acontece em larga escala, é 

chamada de êxodo rural. 

 

Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) considera como população urbana 

as pessoas que residem no interior do perímetro 

urbano de cada município, mesmo que trabalhem em 

atividades ligadas à economia rural. 

(B) Com mais de 5 mil municípios, o Brasil leva em 

consideração a quantidade de habitantes para definir o 

que é “cidade”: só o são as aglomerações urbanas com 

população superior a 10 mil pessoas. 

(C) O Censo Demográfico 2010 indicou que as cinco 

cidades mais populosas do Brasil são, na ordem, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e 

Manaus. 

(D) Devido ao lento processo de modernização agrícola 

que vivencia desde os anos 1970, o Brasil possui uma 

taxa de população urbana inferior a 60%, que é 

reduzida quando comparada às taxas dos países ricos. 

(E) De acordo com o Censo Demográfico 2010, as regiões 

brasileiras que apresentaram maiores taxas médias de 

crescimento populacional no período analisado são 

também as regiões com maiores taxas de população 

urbana. 
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