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 Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

TESTE DE ADMISSÃO AO SEMESTRE I 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

Data: 30 de julho de 2017. 
 

Duração: das 9:00 às 12:00 horas. 

 

 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 
Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular ou com o celular ligado na sala de prova, será 
automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 60 (sessenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 3 (três) horas e o tempo mínimo de permanência em sala de 
prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 8.8 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 
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 Língua Portuguesa I   
 20 questões 

 
 
 

 

TEXTO 1 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

A cada clique na internet, uma pegada é deixada para trás. Uma pesquisa no Google ou um 
simples “curtir” no Facebook geram ainda mais pistas. Relacionadas, elas são capazes de montar um 
retrato dos hábitos de uma pessoa. E assim, em poucos minutos na frente do computador, vêm à tona 
os gostos, opiniões e desejos do internauta, desnudado por detetives virtuais chamados algoritmos. 

A revelação de que o governo dos EUA monitora em segredo a atividade na internet de 
estrangeiros evidenciou a facilidade em se obter dados pessoais deixados para trás na navegação em 
redes sociais, sites e páginas de pesquisa. Conteúdo para tal não falta: em 2012, segundo estudo da 
consultoria norte-americana Cisco, o volume de tráfego na web girava em torno de 12 mil gigabytes 
por segundo, quantia que deve mais do que triplicar até 2017. 

Para as gigantes da internet, como Google, Facebook, IBM e Microsoft, a rotina dos internautas 
na rede é uma fonte imprescindível de informação e, consequentemente, de lucro, o que torna o 
conceito de privacidade na web tão antiquado quanto um disquete de 3,5 polegadas. 

Desde a criação do Gmail, por exemplo, servidores do Google monitoram o conteúdo dos e-mails 
disparados pelos usuários, tanto para evitar spams quanto para direcionar ao internauta a publicidade 
que mais atende às suas necessidades – tática adotada por dezenas de outros provedores. Por isso, não 
é surpresa que aquele produto que você namorou antes em vídeos no You Tube e comentou com os 
amigos surja em um anúncio na sua caixa de e-mails a um preço camarada. Na internet, não existem 
coincidências. 

“É ilusão achar que vivemos num mundo moderno onde há alguma privacidade. Não há mais 
como fugir. Este monitoramento ocorre desde sempre. A questão é que hoje o usuário da internet 
deixa rastros mais visíveis”, afirma Marlon Souza, diretor da Morphy, agência especializada em 
tecnologia digital. 

A constatação, compartilhada por outros especialistas, é tratada de forma ambígua pelos próprios 
internautas. Pesquisa feita com usuários de todo o mundo pela consultoria britânica Economist 
Intelligence Unit revela que consumidores de serviços como o Google e o Facebook não sabem como 
seus dados pessoais são usados e reconhecem que a proteção a essas informações é fraca – o que não 
impede, por outro lado, que continuem fornecendo via internet todo tipo de dado, de hábitos de 
compras a endereço e fotos pessoais. “No mundo real, ainda estamos longe da violação pessoal 
retratada em 1984 [livro de George Orwell que mostra uma sociedade constantemente monitorada], 
mas a privacidade individual está cada vez mais em risco”, sentencia o estudo.  

Adaptado de: Somos todos vigiados na internet. Gazeta do Povo. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/somos-todos-vigiados-na-internet-f208khiiqkkval92sj1g64dhq. Acesso em 04 jul. 2017. 

 

 

 

 

 
 

 
01. A metáfora de “detetives virtuais” aplicada aos algoritmos (linha 04) se baseia: 
 

A) na apuração matematicamente exata dos dados. 
B) na captação de informações por meio de pistas. 
C) na busca de atividades ilícitas dos usuários. 
D) na divulgação da vida secreta dos usuários. 
E) na atuação visível dos algoritmos. 

 
02. O trecho “quantia que deve mais do que triplicar até 2017” (linha 09) pode ser substituído sem alteração 

de sentido por: 
 

A) quantia que terá de triplicar mais no ano de 2017. 
B) quantia que tem de mais que triplicar até o ano de 2017. 
C) quantia que provavelmente vai mais que triplicar até 2017. 
D) quantia que necessariamente irá mais que triplicar até 2017. 
E) quantia que obrigatoriamente vai mais que triplicar em 2017. 

Com base no texto 1, responda às questões  01 a 12. 

. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/somos-todos-vigiados-na-internet-f208khiiqkkval92sj1g64dhq
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/somos-todos-vigiados-na-internet-f208khiiqkkval92sj1g64dhq
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03. O termo “imprescindível” (linha 11) significa: 
 

A) inesgotável. 
B) incalculável. 
C) incomparável. 
D) indispensável. 
E) incomensurável. 

 
04. Segundo o texto, o monitoramento do comportamento do internauta na web: 
 

A) oferece aos usuários uma navegação mais agradável e rápida. 
B) tem o único objetivo de gerar lucro com anúncios específicos. 
C) é feito por provedores de e-mails com mais de uma finalidade. 
D) deve-se à curiosidade dos usuários quanto aos costumes estrangeiros. 
E) protege o internauta exclusivamente do roubo de dados sobre seus interesses. 

 
05. Assinale a alternativa em que os termos são sinônimos. 
 

A) “pistas” (linha 02) e “rastros” (linha 21). 
B) “hábitos” (linha 03) e “gostos” (linha 04). 
C) “revelação” (linha 05) e “monitoramento” (linha 20). 
D) “sites” (linha 07) e “provedores” (linha 15). 
E) “moderno” (linha 19) e “digital” (linha 22). 

 
06. Segundo o diretor da Morphy (linha 21), a falta de privacidade no mundo moderno: 
 

A) deve ser combatida com medidas de segurança modernas. 
B) é uma ilusão baseada em livros como 1984, de George Orwell. 
C) pode ser evitada, desde que os usuários moderem o acesso à rede. 
D) equilibrou-se com a popularização do acesso à internet no mundo todo. 
E) piorou nos últimos tempos devido às informações deixadas pelos usuários. 

 
07. Considerando o estudo da Economist Intelligence Unit, o mundo fictício do livro “1984”, de George Orwell: 
 

A) espelha fielmente o tipo de invasão de privacidade que vivemos hoje. 
B) ilustra o risco a que nossa privacidade está cada vez mais exposta.  
C) mostra uma vida regrada a que devemos almejar no futuro. 
D) descreve uma situação absurda de ocorrer no mundo real. 
E) é um exagero literário possível apenas na ficção. 

 
08. Conforme os resultados da pesquisa da Economist Intelligenc Unit, é correto afirmar que: 
 

A) no Facebook, todos os usuários divulgam seu endereço e fotos pessoais. 
B) no Google, uma minoria dos usuários divulga hábitos de compra e endereço. 
C) a maioria dos usuários conhece o modo como seus dados são usados na web. 
D) os usuários de serviços da internet costumam fornecer dados pessoais na web. 
E) os usuários das redes sociais são os que mais divulgam dados pessoais nas redes. 

 
09. O texto afirma que os internautas tratam de forma ambígua a questão da privacidade (linha 23), pois: 
 

A) ocultam seus próprios dados pessoais, mas revelam dados de outras pessoas. 
B) questionam a falta de privacidade na internet, mas opinam sobre a vida alheia no mundo real.  
C) reconhecem a fragilidade da proteção aos seus dados, mas continuam fornecendo informações na web. 
D) criticam a forma como os dados são usados pelas empresas, mas elogiam os recursos que estas empresas 

oferecem aos usuários. 
E) condenam o uso dos dados pessoais pelas empresas, mas recorrem a ferramentas para buscar informações 

sigilosas de outras pessoas. 
 
10. O autor do texto 1 fundamenta suas ideias sobre privacidade na rede, recorrendo a: 
 

A) livros científicos e dados de ficção. 
B) situações do cotidiano e livros de literatura. 
C) opiniões de internautas e artigos acadêmicos. 
D) dados de pesquisas e opiniões de especialistas. 
E) resultados de pesquisas científicas e relatos de usuários. 



Casas de Cultura 2017.2 Língua Portuguesa I    Pág. 4 de 11 

 

11. O propósito comunicativo central do texto 1 é: 
 

A) apresentar alternativas contra a falta de privacidade na web. 
B) listar as empresas que invadem a privacidade das pessoas na rede. 
C) condenar o governo dos EUA por monitorar os estrangeiros na web. 
D) sugerir ao leitor medidas de segurança contra espionagem na internet. 
E) mostrar o monitoramento dos usuários como uma prática comum na rede. 

 

12. O texto 1 apresenta natureza: 
 

A) argumentativa, porque mostra que a privacidade hoje é uma ilusão. 
B) narrativa, porque conta o monitoramento do governo americano. 
C) expositiva, porque explica como os usuários devem se proteger. 
D) descritiva, porque apresenta os resultados de pesquisas. 
E) descritiva, porque descreve como os algoritmos atuam. 

 

TEXTO 2 
 

01 
02 
03 
04 
05 
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09 
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12 
13 
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18 
19 
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29 
30 
31 
32 
33 

– Alô, de onde falam? 
– Googles’s Pizzaria. 
– Esse telefone não era da pizzaria do gordo? 
– Sim, senhor. O Google comprou. 
– Ok. Anote meu pedido. 
– O senhor vai querer a de sempre? 
– A de sempre? Você me conhece? 
– Segundo nossa planilha de dados do identificador de chamadas, nas últimas 12 vezes o senhor 

pediu meia quatro queijos, meia calabresa, massa grossa. 
– Tá. Vai essa mesmo. 
– Posso sugerir, desta vez, meia ricota, meia rúcula? 
– O quê? Odeio verduras. 
– É que seu colesterol não anda muito bom... 
– Como você sabe? 
– Cruzamos o número de sua linha fixa com seu nome. Temos seus exames de sangue dos últimos 

sete anos. E, segundo dados da seguradora, o senhor tem consultado um cardiologista. 
– Mas não quero rúcula! Já tomo remédio. 
– Não o suficiente. Pelo nosso banco de dados comerciais, já faz quatro meses que o senhor 

adquiriu uma caixa com 30 comprimidos. Parcelou em três vezes, segundo a administradora de seu 
cartão de crédito. 

– Posso ter comprado mais remédio depois disso, em cheque ou dinheiro... 
– Só se foi em dólares não declarados. O senhor emitiu apenas dois cheques nos últimos três 

meses. Suas retiradas em dinheiro costumam ser de R$ 700, possivelmente para pagar o salário de sua 
empregada, que recebe esse salário desde maio. 

– Até o salário da empregada! Como você sabe? 
– Pelo valor do INSS que o senhor recolhe mensalmente por meio do banco on-line... 
– Vá se danar, intrometido! 
– Desculpe-me. Usamos as informações para ajudá-lo... 
– Chega! Estou cheio de Google, Facebook, Twitter, Whats-App, falta de privacidade. Vou para 

alguma ilha deserta sem internet, celular e TV a cabo, sem ninguém para me vigiar! 
– Entendo, senhor. Só uma última coisinha... 
– O que foi agora? 
– Seu passaporte está vencido. 

Texto de autoria desconhecida, retirado de CARRASCO, Walcyr. Eles sabem tudo de você. Revista Época. 16/05/2017.  

Disponível em: http://epoca.globo.com/sociedade/walcyr-carrasco/noticia/2017/05/eles-sabem-tudo-sobre-voce.html. Acesso em 04 jul. 2017. 
 

 

 
 

13. Ao receber a notícia sobre a venda da pizzaria, o cliente reagiu: 
 

A) com raiva. 
B) com revolta. 
C) com agitação. 
D) com antipatia. 
E) com indiferença. 

Com base no texto 2, responda às questões  13 a 19. 

. 
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14. A sugestão do atendente (linha 11) se baseia no fato de ele: 
 

A) ser indiferente aos hábitos alimentares do cliente. 
B) saber que o cliente estava com o colesterol alto. 
C) julgar que o cliente gostava de variar às vezes. 
D) querer vender uma pizza de valor mais caro. 
E) saber que o cliente detestava verduras. 

 
15. Da leitura do texto 2, infere-se que o cliente é: 
 

A) um rapaz caseiro, endividado e facilmente influenciável. 
B) um homem com uma vida relativamente estável e regrada. 
C) um homem bem-sucedido financeiramente que vive viajando. 
D) um idoso cheio de manias e bastante preocupado com a saúde. 
E) um jovem antenado com a tecnologia e comprador compulsivo. 

 
16. Assinale a alternativa que reescreve, sem alteração de sentido, o trecho “Mas não quero rúcula! Já tomo 

remédio” (linha 17). 
 

A) Se não quero rúcula, eu tomo remédio. 
B) Já tomo remédio, mas não quero rúcula. 
C) Não quero rúcula, pois já tomo remédio. 
D) Não quero rúcula, embora tome remédio. 
E) Tomo remédio, embora não queira rúcula.  

 
17. Assinale a alternativa que revela que o cliente é um homem moderno e prático. 
 

A) “seu colesterol não anda muito bom...” (linha 13). 
B) “Cruzamos o número de sua linha fixa com seu nome.” (linha 15). 
C) “o senhor adquiriu uma caixa com 30 comprimidos” (linhas 18-19). 
D) “O senhor emitiu apenas dois cheques” (linha 22). 
E) “o senhor recolhe mensalmente por meio do banco on-line...” (linha 26). 

 
18. No trecho “Até o salário da empregada! Como você sabe?” (linha 25), o autor deixa entrever que, para o 

cliente: 
 

A) o valor do salário da empregada era o dado mais fácil de ser monitorado. 
B) o salário da empregada, sendo baixo, dispensava monitoramento especial. 
C) a informação sobre o baixo salário da empregada era motivo de vergonha. 
D) era inesperado que o salário da empregada fosse monitorado pelas empresas. 
E) o salário da empregada era a informação mais pessoal revelada pelo atendente. 

 
19. O tratamento “senhor” (linha 31) no texto justifica-se pelo fato de: 
 

A) o atendente manter um distanciamento respeitoso. 
B) o cliente ser um senhor bastante idoso e antipático. 
C) o atendente ser bem mais jovem que o cliente. 
D) o cliente mostrar-se superior ao atendente. 
E) o cliente exercer uma função executiva. 

 
 

 

 

 

 
20. Os textos 1 e 2 se assemelham por ambos abordarem: 
 

A) o monitoramento da vida do indivíduo. 
B) a intervenção do governo americano na web. 
C) a burocratização no acesso aos bens de capital. 
D) a primazia dos valores individuais sobre os sociais. 
E) o aborrecimento do usuário face a violação de privacidade. 

Com base nos textos 1 e 2, responda à questão 20. 

. 
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 Língua Portuguesa II   
 20 questões 

 

 
 

 

 

 
21. Sobre o período “Uma pesquisa no Google ou um simples “curtir” no Facebook geram ainda mais pistas” 

(linhas 01-02), é correto afirmar que: 
 

A) há uma oração reduzida de infinitivo. 
B) há uma oração coordenada alternativa. 
C) “no Google” é adjunto adverbial de lugar. 
D) “pesquisa” e “curtir” são núcleos do sujeito. 
E) é composto por subordinação e coordenação. 

 
22. No trecho “vêm à tona os gostos, opiniões e desejos do internauta” (linhas 03-04), a função sintática do 

termo grifado é: 
 

A) aposto. 
B) objeto direto. 
C) sujeito composto. 
D) adjunto adnominal. 
E) predicativo do objeto. 

 
23. Em “A revelação de que o governo dos EUA monitora em segredo a atividade na internet de estrangeiros 

evidenciou a facilidade...” (linhas 05-06), o emprego da forma verbal destacada se justifica por: 
 

A) concordar com “revelação” (linha 05). 
B) ter como sujeito a forma “que” (linha 05). 
C) referir-se a “governo dos EUA” (linha 05). 
D) estar distante do sujeito “atividade” (linha 05).  
E) EUA ser tomado como uma unidade de sentido. 

 
24. Sobre as formas destacadas em “não é surpresa que

1
 aquele produto que

2
 você namorou antes...” (linhas 

15-16), é correto afirmar que: 
 

A) ambas funcionam como sujeitos da oração. 
B) que

1
 introduz oração subjetiva e que

2
, adjetiva. 

C) ambas classificam-se como pronomes relativos. 
D) ambas funcionam como conjunções integrantes. 
E) tanto que

1
 como que

2
 referem-se a termo anterior. 

 
25. Assinale a alternativa em que a oração grifada exerce função de predicativo. 
 

A) “Relacionadas, elas são capazes de montar um retrato” (linhas 02-03). 
B) “a publicidade que mais atende às suas necessidades” (linhas 14-15). 
C) “não é surpresa que aquele produto” (linhas 15-16). 
D) “É ilusão achar que vivemos num mundo moderno” (linha 19). 
E) “A questão é que hoje o usuário da internet deixa rastros mais visíveis” (linhas 20-21). 

 
26. Na frase “A constatação, compartilhada por outros especialistas, é tratada de forma ambígua pelos 

próprios internautas” (linhas 23-24), o termo sublinhado exerce função sintática de: 
 

A) objeto indireto. 
B) agente da passiva. 
C) adjunto adverbial. 
D) adjunto adnominal. 
E) complemento nominal. 

Com base no texto 1, responda às questões  21 a 36. 

. 
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27. A oração destacada em “consumidores de serviços como o Google e o Facebook não sabem como seus 
dados pessoais são usados” (linhas 25-26), classifica-se como: 

 

A) substantiva objetiva direta. 
B) adverbial conformativa. 
C) adverbial comparativa.  
D) adverbial modal. 
E) adverbial causal. 

 
28. Assinale a alternativa em que há uma relação comparativa. 
 

A) “Relacionadas, elas são capazes de montar um retrato dos hábitos de uma pessoa” (linhas 02-03). 
B) “E assim, em poucos minutos na frente do computador, vêm à tona os gostos...” (linhas 03-04). 
C) “torna o conceito de privacidade na web tão antiquado quanto um disquete de 3,5 polegadas” (linhas11-12). 
D) “tanto para evitar spams quanto para direcionar ao internauta...” (linha 14). 
E) “aquele produto que você namorou antes em vídeos no You Tube” (linha 16). 

 
29. Assinale a alternativa em que a expressão destacada denota continuidade de um processo. 
 

A) “E assim, em poucos minutos na frente do computador” (linha 03). 
B) “Conteúdo para tal não falta” (linha 07). 
C) “Por isso, não é surpresa que aquele produto...” (linhas 15-16). 
D) “Este monitoramento ocorre desde sempre” (linha 20). 
E) “o que não impede, por outro lado” (linhas 26-27). 

 
30. O verbo sublinhado em “Não é surpresa que aquele produto (...) surja em um anúncio” (linhas 15-17) 

encontra-se flexionado no mesmo modo e tempo que o destacado em: 
 

A) “Conteúdo para tal não falta” (linha 07). 
B) “O volume de tráfego na web girava em torno de 12 mil gigabytes” (linha 08). 
C) “servidores do Google monitoram o conteúdo dos e-mails” (linha 13). 
D) “Na internet, não existem coincidências” (linhas 17-18). 
E) “que continuem fornecendo (...) todo tipo de dado” (linha 27). 

 
31. Assinale a alternativa em que há correta relação entre a forma destacada e a classe gramatical.  
 

A) “...geram ainda mais pistas” (linha 02) – preposição. 
B) “tática adotada por dezenas de outros provedores” (linha 15) – adjetivo. 
C) “você namorou antes em vídeos” (linha 16) – advérbio. 
D) “Este monitoramento ocorre desde sempre.” (linha 20) – advérbio. 
E) “Pesquisa (...) revela que consumidores...” (linhas 24-25) – pronome relativo. 

 
32. Assinale a alternativa cuja palavra contém prefixo com mesmo valor semântico do encontrado em 

“imprescindível” (linha 11). 
 

A) Dedutível. 
B) Incentivo. 
C) Informação. 
D) Intrometido. 
E) Desconfiado. 

 
33. Assinale a alternativa em que há sufixo derivacional com o mesmo valor semântico daquele presente em 

“provedores” (linha 15). 
 

A) Berreiro. 
B) Lavatório. 
C) Bebedouro. 
D) Fascinante. 
E) Peçonhento. 
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34. Sobre o elemento mórfico giga-, de gigabytes (linha 08), enquanto elemento de medida, é correto afirmar que: 
 

A) tem o mesmo significado de mega, de megabytes. 
B) é usado para significar medidas de valores elevados. 
C) é empregado em formações de outros campos do saber. 
D) pertence ao mesmo campo léxico-semântico de hiper- e ultra-. 
E) derivou a palavra gigantesco para medidas de valores indeterminados. 

 
35. Como o verbo vir em “vêm à tona” (linha 03), está grafado, em conformidade com as normas ortográficas  

brasileiras vigentes (Decreto Nº 6.583, de 29 de setembro de 2008), o verbo da frase: 
 

A) Todos os anos, eu vôo para os EUA. 
B) As empresas retêm os dados dos usuários. 
C) Lamentavelmente, o tempo não pára jamais. 
D) No mundo moderno, as pessoas lêem pouco.  
E) Os provedores revêem periodicamente suas táticas. 

 
36. Como “norte-americana” em “consultoria norte-americana” (linha 08), está grafada, em conformidade 

com as normas ortográficas brasileiras vigentes (Decreto Nº 6.583, de 29 de setembro de 2008), a palavra: 
 

A) anti-aéreo. 
B) indo-europeu. 
C) luso-falante. 
D) supra-nacional. 
E) afro-descendente. 

 
 

 

 
 

 
37. O presente do indicativo é usado para expressar, entre outras coisas, eventos ou ações atemporais, como em: 
 

A) “Odeio verduras” (linha 12). 
B) “Temos seus exames de sangue” (linha 15). 
C) “Não quero rúcula!” (linha 17). 
D) “já faz quatro meses” (linha 18). 
E) “Vou para alguma ilha deserta” (linhas 29-30). 

 

38. Assinale a alternativa em que o verbo tem a mesma predicação que o destacado em “seu colesterol não 
anda muito bom...” (linha 13). 

 

A) O tempo andou muito rápido. 
B) À noite, o homem andava sem rumo. 
C) O cliente andava dois quilômetros por dia. 
D) O médico anda sempre com suas secretárias. 
E) Ando cada vez mais desconfiado das pessoas. 

 
39. Como na frase: “já faz quatro meses que o senhor adquiriu uma caixa” (linha 18), o verbo em destaque 

está empregado segundo a norma gramatical em: 
 

A) Há quatro meses o senhor comprou uma caixa. 
B) Resta quatro meses para o senhor comprar uma caixa. 
C) Já se foi quatro meses que o senhor comprou uma caixa. 
D) Já passou quatro meses que o senhor comprou uma caixa. 
E) Já decorreu quatro meses que o senhor comprou uma caixa. 

 
40. Assinale a alternativa em que a palavra tem mesmo número de letras e fonemas. 
 

A) Pessoais. 
B) Anúncio. 
C) Disquete. 
D) Moderno. 
E) Chamados. 

Com base no texto 2, responda às questões  37 a 39. 

. 
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41. A exploração do pau-brasil, no início do período colonial, esteve relacionada à: 
 

A) exploração do gado.  
B) introdução da agricultura. 
C) formação de núcleos urbanos. 
D) importação de plantas europeias. 
E) degradação de florestas litorâneas. 

 
42. A primeira sinagoga das Américas está localizada em Recife e sua fundação tem origem ligada: 
 

A) à conversão dos indígenas nativos. 
B) à expulsão dos jesuítas pela Coroa. 
C) à ocupação holandesa em Pernambuco. 
D) aos processos inquisitoriais na colônia. 
E) ao declínio da religião no continente europeu. 

 
43. A “descoberta” e ocupação do Brasil pelos portugueses, no século XVI, deve ser entendida no seguinte contexto. 
 

A) Guerra contra os Países baixos. 
B) Declínio do poder ibérico na Europa. 
C) Lutas intestinas da Coroa portuguesa. 
D) Expansionismo militar e comercial de Portugal. 
E) Desenvolvimento de alianças de Portugal com França e Inglaterra. 

 
44. A expansão territorial do Brasil, no período colonial, para além dos limites do Tratado de Tordesilhas, 

decorreu: 
 

A) da presença de piratas. 
B) da ação dos bandeirantes. 
C) do desenvolvimento da pecuária. 
D) da consolidação da produção açucareira. 
E) do estabelecimento das capitanias hereditárias. 

 
45. O Ceará, no final do século XIX, é caracterizado pelos seguintes grupos político-partidários: 
 

A) intelectuais e maçons. 
B) protestantes e operários. 
C) republicanos e católicos. 
D) liberais e conservadores. 
E) cientificistas e abolicionistas. 

 
46. O poder executivo do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, atualmente, são ocupados, 

respectivamente, por: 
 

A) Cid Gomes e Luiziane Lins. 
B) Eunício Oliveira e Ciro Gomes. 
C) Camilo Santana e Roberto Cláudio. 
D) Tasso Jereissati e Antônio Cambraia. 
E) Moroni Torgan e Mauro Benevides Filho. 

 
47. No contexto da abdicação de D. Pedro I, assinale qual movimento contestatório ocorre no Ceará entre 

1831 e 1832. 
 

A) Revolta de Pinto Madeira. 
B) Sedição de Juazeiro. 
C) Guerra de Canudos. 
D) Revolta da Chibata. 
E) Revolta da Vacina. 
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48. “A História – todos nós estamos acostumados com essa definição – é o estudo das atividades e produções 
humanas, ou seja, da cultura, ao longo do tempo. Assim, no próprio conceito de História está inserido o 
conceito de tempo, o que nos mostra sua importância”. Segundo o texto, o conceito de tempo para a história: 

(SILVA. Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005, p.390). 
 

A) define-se pelo calendário cristão. 
B) exclui os estudos sobre a pré-história no Brasil. 
C) torna-se obsoleto frente as mudanças históricas. 
D) dissocia-se da história dos povos da antiguidade clássica. 
E) caracteriza a relação entre o passado, o presente e o futuro. 

 
49. Na Confederação do Equador, ocorrida em 1824, seus membros tinham por objetivo: 
 

A) unificar as forças armadas das províncias do sul e do norte do país. 
B) contestar o deslocamento da produção cafeeira para o norte do país. 
C) prezar pela  autonomia das províncias e limitar o absolutismo da Corte. 
D) apoiar a indicação feita por D. Pedro I para a presidência da província de Pernambuco. 
E) manifestar posição contrária à hegemonia política da província do Ceará frente a província de Pernambuco. 

 
50. O reconhecimento da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, foi feito pela sociedade 

imperial por meio de ações oficiais, como a: 
 

A) extinção dos presidentes de província. 
B) expulsão das famílias aristocráticas portuguesas. 
C) destruição dos documentos relativos ao período colonial. 
D) anulação dos acordos lusitanos firmados com a ex-colônia. 
E) confecção do painel “Independência ou Morte” por Pedro Américo. 

 
51. A atuação das oligarquias regionais na política nacional ocorreu em que período da História do Brasil?  
 

A) Colônia. 
B) República Velha. 
C) Segundo Reinado. 
D) Primeiro Reinado. 
E) Período Regencial. 

 
52. Leia o texto abaixo e responda ao que se pede: 

“Apenas quando os negócios da Índia tendiam já ao declínio começou a colonização do Brasil”.  
(AMADO, Janaína. O Brasil no Império Português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p.45.) 

Indique o produto que impulsionou, social e economicamente, o Brasil, no período sinalizado pelo texto. 
 

A) A cana-de-açúcar comercializada pelos senhores de engenho e de escravos. 
B) A carne de charque, produto destinado aos mercados europeu e asiático. 
C) A extração de minerais incentivada pelo Governador Geral. 
D) O café, cultura promovida pelos jesuítas na região nordeste. 
E) O algodão cultivado no litoral pelos escravos africanos. 

 
53. Em 1984, ocorreu em São Paulo um comício com a presença de mais de um milhão e meio de pessoas 

favoráveis às eleições diretas para presidente do Brasil. O “Movimento das Diretas Já” reivindicou: 
 

A) o direito de votar para presidente. 
B) a manutenção do Colégio Eleitoral. 
C) a permanência no poder dos senadores biônicos. 
D) a eleição direta de candidatos indicados pelos militares. 
E) a volta de lideranças exiladas beneficiadas pela Lei da Anistia. 

 
54. Euclides da Cunha em sua obra “Os Sertões”, publicado em 1902, analisa: 
 

A) o Caldeirão. 
B) a Guerra de Canudos. 
C) a Sedição de Juazeiro. 
D) a Guerra do Contestado. 
E) a Revolução Pernambucana. 
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55. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a segunda Constituição brasileira na qual o direito de voto abrangia:   
 

A) as mulheres de classe média que passaram a votar nas eleições. 
B) os analfabetos maiores de 21 anos que gozariam do direito ao voto facultativo. 
C) os grandes proprietários rurais que lutaram e asseguraram o direito ao voto secreto. 
D) os homens maiores de 21 anos e alfabetizados que formavam o conjunto legal do eleitorado.  
E) os religiosos e religiosas de ordens monásticas que tiveram a participação garantida como sufragistas. 

 

56. Durante a República Velha, São Paulo e Minas Gerais controlaram alternadamente a presidência da 
República. Grandes produtores de café e leite, e também os maiores colégios eleitorais, esses estados 
estabeleceram seu domínio político e determinaram o modelo econômico do país através de uma série de 
acordos entre o poder central e os estados da federação. Essa espécie de pacto ficou conhecida como “A 
política dos Governadores” e apresentava como uma de suas orientações:   

 

A) a autonomia dos estados da federação para lançar candidatos próprios à presidência da República. 
B) a subordinação do poder central às demandas das forças armadas para impedir sublevações nos quartéis.  
C) a formação de um modelo político para permitir a oposição dos governos estaduais ao presidente da República. 
D) o controle para impedir a eleição de deputados rivais de grupos aliados ao governo federal por meio 

da “degola”. 
E) a instituição da “Comissão Verificadora de Votos” para assegurar nos estados a vitória dos políticos 

mais votados. 
 

57. Movimento criado na década de 1930 e liderado por Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira 
congregou diversos elementos da classe média, parcelas do alto clero, elites econômicas e membros da 
cúpula militar, preocupados com a organização dos trabalhadores e a popularização dos partidos de 
esquerda. Com o lema “Deus, Pátria, Família”, o movimento integralista se caracterizou:  

 

A) pelo confronto com os simpatizantes do fascismo denominados como “Camisas-Verdes”.  
B) por uma postura política anti-democrática influenciada pelo ideário nazi-fascista. 
C) pelo apoio aos republicanos espanhóis em sua luta contra as forças franquistas.  
D) pela simpatia à Revolução Russa de 1917 e adoção de princípios marxistas. 
E) pela adesão de seus filiados aos princípios da não-violência e anti-bélicos. 

 

58. A prosa romântica na literatura brasileira foi representada, entre outros, pelos autores José de Alencar e: 
 

A) Lima Barreto. 
B) Érico Veríssimo. 
C) Adolfo Caminha. 
D) Gregório de Matos. 
E) Joaquim Manuel de Macedo. 

 

59. Comunidade popular organizada na região do Cariri, na década de 1930, e liderada pelo beato José 
Lourenço, foi vista pela Igreja Católica como um espaço de fanatismo religioso e pelas autoridades 
políticas do Estado do Ceará como possível foco de disseminação do banditismo e até mesmo de ideais 
comunistas. Essa comunidade passaria por um dos mais duros processos de perseguição, destruição e 
roubo de bens e assassinatos de seus membros na história dos movimentos sociais brasileiros. Essa 
organização popular veio a ser conhecida como:  

 

A) Caldeirão. 
B) Canudos. 
C) Palmares.  
D) Contestado. 
E) Sedição de Juazeiro. 

 

60. Eleita para a presidência da República do Brasil em 2010, Dilma Rousseff foi uma militante política que 
atuou em movimentos armados que lutaram contra a ditadura civil-militar, que atravessou 21 anos de 
nossa recente história. Em novembro de 2011, Dilma Rousseff instaurou a Comissão Nacional da 
Verdade com o objetivo de:  

 

A) obrigar a devolução de promoções recebidas por militares na Guerrilha do Araguaia. 
B) impedir a investigação de crimes cometidos por guerrilheiros urbanos contra oficiais do Exército. 
C) investigar a violação de direitos humanos cometida por agentes do Estado durante o período de 1964-1985. 
D) criar uma agência federal de investigação para detectar focos de insubordinação na corporação militar. 
E) enaltecer a ação de grupos civis e militares que combateram organizações políticas que discordavam 

do regime militar. 


