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1. Verifique, no cartão-resposta, se os seus dados es-
tão registrados corretamente. Caso haja divergên-
cia, comunique imediatamente ao professor.

2. Este caderno de questões contém 50 questões nu-
meradas de 1 a 50, dispostas da seguinte maneira:

a) as questões de número 1 a 15  são relativas 
à Língua Portuguesa;

b) as questões de número 16 a 20 são relativas 
à Língua Inglesa;

c) as questões de número 21 a 25 são relativas 
à Educação Física;

d) as questões de número 26 a 30 são relativas 
à Arte;

e) as questões de número 31 a 40 são relativas 
à História;

f) as questões de número 31 a 50 são relativas 
à Geografia;

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES



3. Confira se este caderno de questões contém as 50 
questões na ordem mencionada na instrução ante-
rior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito 
ou apresente qualquer divergência, comunique ao 
professor para que ele tome as providências

4. Para cada uma das questões objetivas, são apre-
sentadas 4 opções. Apenas uma delas responde 
corretamente à questão.

5. O tempo total disponível para esta prova é de 2 ho-
ras e 30 minutos.

6. Ao terminar de responder o seu caderno de prova, 
transcreva as respostas para o cartão-resposta.

7. A critério do professor, as disciplinas podem ser 
dadas em dias diferentes, respeitando o crono-
grama de provas.

8. Quando terminar esta prova, chame o professor e en-
tregue este caderno de questões e o cartão-resposta.
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QUESTÃO 1

Quem é mais feliz: jovens ou idosos?  
Estudo responde

Um estudo do Bank of America observou que os me-
nores níveis de felicidade e bem-estar aparecem por 
volta dos 50 anos, idade que as pessoas começam a 
se preocupar sobre aposentadoria, envelhecimento e 
problemas de saúde.
Já os maiores índices de felicidade aparecem na popu-
lação de 80 anos. Em segundo lugar no ranking, estão 
os jovens de 20 anos. No ano passado, o economista 
chefe do Deutsche Bank, descobriu que os jovens com 
menos de 35 anos eram os mais otimistas sobre o futu-
ro em comparação à população de 55 anos. 
Disponível em: https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2017/11/27/quem-e-mais-feliz-jovens-

-ou-idosos-estudo-responde.htm. Acesso em: 26 de dez. de 2017. (Adaptado)

A faixa etária da população que possui os maiores ín-
dices de felicidade é de

(A) 50 anos.
(B) 20 anos.
(C) 80 anos.
(D) 35 anos.

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 2

Obesidade, uma doença?

Todos os médicos concordam que a obesidade aumen-
ta o risco de diversas enfermidades. A discussão atu-
al, no entanto, vai além: a própria obesidade deve ser 
considerada uma doença? O debate desperta opiniões 
apaixonadas no país que enfrenta uma epidemia de 
obesos que atinge 40% dos adultos e quase 20% das 
crianças: os Estados Unidos. Vale a pena discutir esses 
argumentos, porque o Brasil segue na esteira da epi-
demia americana: 52% de nossos adultos estão acima 
do peso. Em 2013, depois de muita discussão, a Ame-
rican Medical Association, a organização médica mais 
influente, decidiu declarar a obesidade uma doença. 

Disponível em: https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/obesidade-uma-doenca/ Publicado 
em: 14 de nov. de 2017. Acesso em 1º de mar. de 2018. (Fragmento)

O trecho que apresenta a conclusão do texto é:

(A) “Obesidade, uma doença?”
(B) “Todos os médicos concordam que a obesidade 

aumenta o risco de diversas enfermidades.”
(C) “...a própria obesidade deve ser considerada 

uma doença?”
(D) “...a organização médica mais influente, decidiu 

declarar a obesidade uma doença.”
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Leia o texto para responder às questões 3 e 4.

Marcha lenta

Já se tornou algo comum nas cidades brasileiras pes-
soas perdendo tempo em imensos congestionamen-
tos, submetidas às péssimas condições dos transpor-
tes coletivos, em um contexto marcado pela ampliação 
da frota de automóveis e motociclistas, gerando uma 
série de problemas socioespaciais, com destaque ao 
aumento de poluentes atmosféricos e de acidentes fa-
tais no trânsito.
A mobilidade, mais do que um mero deslocamento fí-
sico de pessoas e mercadorias, representa práticas e 
significações sociais.

Silva, Ricardo Barbosa da. Revista Conhecimento Prático: Geografia. São Paulo, SP: EBR. Ed. 
72, ano 8, jun. de 2017.
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QUESTÃO 3

Esse texto foi escrito para 

(A) motoristas.
(B) motociclistas.
(C) empresas de transportes.
(D) população urbana brasileira.

QUESTÃO 4

O assunto desse texto é

(A) cidades brasileiras.
(B) frota de automóveis.
(C) mobilidade urbana.
(D) transportes coletivos.
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QUESTÃO 5

O Viajante do Tempo (assim o  chamaremos daqui 
para frente) estava nos explicando um assunto bas-
tante complexo. Os olhos dele brilhavam e reluziam, e 
sua face, normalmente pálida, estava corada e cheia 
de animação. O fogo da lareira ardia vivamente, e a 
luz suave das lâmpadas incandescentes nos castiçais 
de lírios de prata era refletida no borbulhar intermiten-
te dentro de nossos copos.

Wells, H.G. A máquina do tempo. Rio de Janeiro: Alfaguara Brasil, 2010.(fragmento)
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Esse texto é um conto

(A) policial.
(B) psicológico.
(C) de mistério.
(D) de ficção científica.
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Leia a charge para responder às questões 6 e 7.

Disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1582815303586029-hora-do-cafe-
-novembro-de-2017#foto-1585257285240982. Acesso em 28 de dez. de 2017
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QUESTÃO 6

Na charge, o efeito de humor se apresenta na

(A) vontade do rapaz em jogar videogame.
(B) reclamação da moça ao ver o rapaz jogando game.
(C) relação entre a informação da legenda e a fala 

da moça.
(D) informação que a Black Friday 2017 tem mais 

reclamações que em 2016.

QUESTÃO 7

O trecho “Black Friday tem mais reclamações do que 
em 2016” possui ideia de

(A) adição.
(B) oposição.
(C) causalidade.
(D) comparação.
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QUESTÃO 8

Caminho sustentável

A tecnologia, hoje, não proporciona apenas conforto 
e segurança às pessoas; ela também aponta um ca-
minho sustentável. A automação, por exemplo, pode 
gerar 30% de economia de energia elétrica em um 
projeto, por meio de uma gestão eficiente de ilumi-
nação, equipamentos de ar-condicionado e diversos 
outros equipamentos eletroeletrônicos. Também per-
mite economizar água nesse momento tão crítico em 
se tratando de recursos naturais, seja controlando efi-
cazmente a irrigação de uma área verde, seja con-
trolando, de forma inteligente, a vazão da água em 
diversos pontos de um empreendimento.

Revista Áudio e Vídeo, Design e Automação. Ano 11. Edição 142. Editora Crazy Turkey. São Paulo, SP.

O assunto principal do texto é

(A) a tecnologia hoje.
(B) a automação através da tecnologia.
(C) a sustentabilidade proporcionada pela tecnologia. 
(D) o conforto e a segurança às pessoas devido à 

tecnologia.
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QUESTÃO 9

O trecho do texto que apresenta uma opinião em rela-
ção à tecnologia é

(A) “A automação, por exemplo, pode gerar 30% de 
economia de energia elétrica em um projeto...”.

(B) “...não proporciona apenas conforto e segurança 
às pessoas; ela também aponta um caminho 
sustentável..”.

(C) “Também permite economizar água nesse 
momento tão crítico em se tratando de recursos 
naturais...”.

(D) “ ... seja controlando eficazmente a irrigação de 
uma área verde, seja controlando, de forma inte-
ligente, a vazão da água em diversos pontos de 
um empreendimento”.
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Observe a imagem para responder às questões 10 e 11.

Nani, 1951.  O que dizem as palavras/ Nani. Belo Horizonte, MG: Lê, 2011.

QUESTÃO 10

A imagem apresenta a ideia de que

(A) o homem que age com sigilo, costura a boca.
(B) o homem costura a boca com a palavra sigilo.
(C) o homem que age com sigilo, guarda segredos.
(D) o homem costura a boca desenhando sigilo com 

linha e agulha.

QUESTÃO 11

Um homem que age de acordo com a imagem é

(A) sigiloso.
(B) sigilozo.
(C) cigiloso.
(D) sijilozo.
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QUESTÃO 12

Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. Acesso em 28 de dez. de 2017.

Na imagem, a palavra “tática” pode ser substituída, 
sem alterar seu sentido, por

(A) desejo.
(B) estratégia.
(C) informação.
(D) procedimento.
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Leia o texto para responder às questões 13 e 14.

Cebola com sabor de sustentabilidade

Boa parte da cebola que vai ao prato dos brasileiros 
é colhida em terras catarinenses. Melhorar processos 
de produção é uma preocupação cada vez maior dos 
cebolicultores do Estado. A Epagri é parceira dos pro-
dutores e, por meio de pesquisa e extensão o sistema 
prevê o plantio das culturas sem mexer o solo. O re-
sultado é uma produção muito mais sustentável. Pro-
tegido, o solo recupera a fertilidade, o que melhora a 
produção de cebola e reduz significativamente o uso 
de produtos químicos. Consequentemente, o agricul-
tor gasta menos para produzir, tem menos trabalho e 
colhe muito mais. O consumidor sai ganhando com 
alimentos limpos e de qualidade, cultivados com res-
peito à natureza.

Disponível em: https://revistanews.com.br/2018/01/31/sc-cebola-com-sabor-de-sustentabilidade/ 
Publicado em: 31 de jan. de 2018. Acesso em: 01 de mar. de 2018. (Adaptado)
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QUESTÃO 13

A “cebola com sabor de sustentabilidade” é aquela que

(A) vai no prato dos brasileiros.
(B) é livre de produtos químicos.
(C) demonstra limpeza e qualidade.
(D) respeita a natureza durante seu cultivo.

QUESTÃO 14

A sustentabilidade representa respeito à natureza porque

(A) melhora os processos de produção da cebola.
(B) faz parcerias com produtores de terras 

catarinenses.
(C) é uma preocupação cada vez maior dos 

cebolicultores.
(D) recupera o solo, melhora a produção e reduz o 

uso de produtos químicos.
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QUESTÃO 15

ATENÇÃO, MARUJOS

Publicado em 2004 e vencedor do  prêmio Jabuti no 
ano seguinte, “Nau Catarineta” reúne quadrinhas 
populares sobre tripulantes de uma travessia marí-
tima. Relançado, o livro leva o leitor para as gran-
des navegações e para o cancioneiro português do 
século 16, com estrofes marcadas pelo medo do 
naufrágio, por figuras míticas como a do diabo e a 
saudade típica lusitana da terra de origem. Tudo na 
companhia de ilustrações de Roger Mello, que são 
uma explosão de cores.

Disponível em: http://eraoutravez.blogfolha.uol.
com.br/2017/12/10/10-livros-para-viajar-nas-fe-

rias/. Acesso em: 14 de dez. de 2017.
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Esse texto serve para

(A) comprar o livro ilustrado.
(B) divulgar o livro aos leitores.
(C) vender o livro “Nau Catarineta”.
(D) apresentar o livro aos professores.
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Leia o texto para responder às questões 16 e 17.

A cat’s brain is more complex than a dog’s. Their brains 
are small, accounting for just 0.9 percent of their body 
mass. But according to Psychology Today, “the brains 
of cats have an amazing surface folding and a struc-
ture that is about 90 percent similar to ours.” The ce-
rebral cortex–the part of the brain that’s responsible 
for cognitive information processing–is more complex 
in cats than in dogs, and cats have some 300 million 
neurons, as compared to 160 million in dogs. Some 
research does suggest that dogs are slightly smarter 
than cats, but cat owners might have a different opi-
nion on that. 

Disponível em: http://mentalfloss.com/article/55726/20-fun-facts-about-our-mysterious-feline-
-friends. Acesso em: 26 de mar. de 2018. (Adaptado)

LÍNGUA INGLESA
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QUESTÃO 16

Uma opinião presente nesse texto é:

(A) “A cat’s brain is more complex than a dog’s.”
(B) “Their brains are small, accounting for just 0.9 

percent of their body mass.”
(C) “…cats have some 300 million neurons, as 

compared to 160 million in dogs…”
(D) “…the part of the brain that’s responsible for 

cognitive information processing…”

QUESTÃO 17

O trecho desse texto que há ideia de oposição é:

(A) “Their brains are small, accounting for just 0.9 
percent of their body mass.” 

(B) “…is more complex in cats than in dogs, and cats 
have some 300 million neurons…”

(C) “...that dogs are slightly smarter than cats, but 
cat owners might have a different opinion on that.” 

(D) “…the brains of cats have an amazing surface 
folding and a structure that is about 90 percent 
similar to ours.”



Prova Semestral - agosto 2018

22

9º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Leia o texto para responder às questões 18 e 19.

Skip red meat once a week. Meat production–espe-
cially in mass-produced beef–is extremely resource-
-intensive. It can take seven or more pounds of grain 
to produce one pound of beef, and livestock consumes 
70 percent of America’s grain. Eat less of it and choo-
se pasture-fed, sustainably raised beef whenever you 
can. If you alone gave it up once every seven days, 
you would save the 840 gallons of fresh water it takes 
to produce a single serving.

Disponível em: https://www.realsimple.com/home-organizing/green-living/planet-friendly-tips#in-
-the-kitchen-0. Acesso em: 27 de mar. de 2018.
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QUESTÃO 18

O trecho do texto que sustenta a argumentação é:

(A) “Skip red meat once a week.”
(B) “Eat less of it and choose pasture-fed…”.
(C) “…you would save the 840 gallons of fresh water…”
(D) “…and livestock consumes 70 percent of 

America’s grain”.

QUESTÃO 19

A condição referente ao consumo de carne vermelha 
nesse texto é

(A) “Skip red meat once a week.”
(B) “Meat production is extremely resource-intensive.”
(C) “Eat less of it and choose pasture-fed…”.
(D) “If you alone gave it up once every seven days…”
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QUESTÃO 20

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, born September 4, 
1981, is an American singer, songwriter, dancer, and 
actress. Born in Houston, Texas, Beyoncé performed 
in various singing and dancing competitions as a child.

A palavra do texto composta por sufixo é

(A) child.
(B) singer.
(C) Texas.
(D) Houston.
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QUESTÃO 21

XBox 360 é lançado. Junto do Playstation3, ele revolu-
ciona o mercado com gráficos de alta definição e aces-
so à internet, oferecendo ao jogador experiências sur-
reais. Em 2006, a Nintendo lança também o Wii, que 
promove a interação entre o game e os jogadores.

Disponível em: https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=3w8_zgG_k6A.
https://www.altoastral.
com.br/evolucao-dos-
-videogames-uma-li-

nha-do-tempo-da-his-
toria-do-brinquedo. 

Acesso em: 23 de mar. 
de 2018

A imagem relacionada ao texto mostra a evolução dos 
jogos eletrônicos que tornou possível

(A) a divulgação do Nintendo.
(B) o lançamento do XBox 360.
(C) a revolução do mercado de games.
(D) atividade física enquanto joga videogame. 

EDUCAÇÃO FÍSICA
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QUESTÃO 22

Praticantes de yoga relatam alguns benefícios com-
provados pelo método científico: 

• Maior flexibilidade do corpo;
• Maior equilíbrio emocional;
• Melhora do stress e ansiedade;
• Relaxamento físico e mental.

Disponível em: http://www.yogasampa.com.br/beneficios-do-yoga/. Acesso em 19 de mar. de 
2018. Adaptado.

Yoga é uma prática de consciência corporal porque 
trabalha

(A) a flexibilidade do corpo.
(B) o equilíbrio emocional.
(C) o relaxamento físico.
(D) o corpo e a mente.
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QUESTÃO 23

O que é Dopping?

Também chamado de “dopagem” é a administração ilí-
cita de uma droga estimulante ou estupefaciente com 
vistas a suprimir temporariamente a fadiga, aumentar 
ou diminuir a velocidade, melhorar ou piorar a atua-
ção de um animal ou esportista.

Disponível em: https://uol.com.br/drogas/dopping.htm Acesso em 19 de mar. de 2018. Adaptado.

O dopping é um problema nos fenômenos esportivos 
porque

(A) piora a atuação do desportista.
(B) diminui a velocidade do esportista.
(C) causa temporariamente a fadiga do jogador.
(D) promove o aumento do rendimento ilícito do atleta.
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QUESTÃO 24

Parkour é uma atividade física criada na França nos 
anos de 1990 que incentiva os praticantes a saltarem, 
escalarem e descerem por muros e corrimãos de ruas 
e estações do metrô.
As atividades começam com exercícios fáceis. Depois 
os obstáculos vão ficando maiores. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/01/1734984-ja-ouviu-falar-de-parkour-
-criancas-fazem-saltos-e-escaladas-na-atividade.shtml. Acesso em: 26 de mar. de 2018. (Adaptado)

Os riscos do parkour são

(A) saltos e escaladas.
(B) obstáculos maiores.
(C) quedas, fraturas ou entorses.
(D) descidas por muros e corrimãos.
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QUESTÃO 25

Esse profissional tem um papel muito importante, pois 
cabe a ele aplicar as regras, e de certa maneira, pas-
sa ter autoridade sobre tudo e todos que estão rela-
cionados ao jogo. 

Disponível em: http://www.futeboldonorte.com.br/colunas_materia.php?id=51636. Acesso em 23 
de mar. de 2018. (Adaptado)

O profissional tratado no texto é o

(A) árbitro.
(B) técnico.
(C) dirigente.
(D) secretário.
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QUESTÃO 26

Aleijadinho
Madeira policromada e dourada
Século XVIII
São José de Botas

Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/13457-66965-
jpg/ Acesso em: 21 de mar. de 2018.

A imagem pertence à arte

(A) brasileira com tema religioso.
(B) espanhola com tema secular.
(C) indígena com tema sagrado.
(D) portuguesa com tema laico.

ARTE
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QUESTÃO 27 

John Galliano é um 
nome de destaque. 
Ousado e excêntrico, 
levantou novamente 
a Maison Dior, com 
toda a sua criativida-
de, e arte! Sim, por-
que sua alta-costura 
é cheia de referên-
cias e original como 
uma obra de arte.

Disponível em: http://obviousmag.org/rg_proprio/2016/. Acesso em 07 de mar. de 2018.

A linguagem apresentada no texto em relação à 
imagem é

(A) moda.
(B) cinema.
(C) design.
(D) teatro.
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QUESTÃO 28

Disponível em: https://www.fatosdesconhecidos.com.br/saiba-como-e-feita-a-verdadeira-danca-
-da-chuva/. Acesso em 27 de mar. de 2018.

A imagem apresenta uma dança de origem

(A) indígena, cujo sentido é expressar os sentimentos 
e os acontecimentos na organização da tribo.

(B) africana, originária do jongo, cujo objetivo era 
homenagear as almas dos antepassados.

(C) ibérica, na qual os dançarinos fazem uma roda e 
o ritmo é seguido com palmas e batidas de pé.

(D) nordestina, na qual possui ritmo sincopado, violento 
e frenético, além de ser uma dança coletiva.
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QUESTÃO 29

A evolução da indústria musical se mistura com a evo-
lução das mídias e formatos de distribuição, desde os 
discos de vinil, passando pelo rádio, as fitas K7 e os 
CDs, até chegar ao MP3. Como tudo o que a web já 
mudou, na música não é diferente: o poder mudou de 
mãos e, agora, a tendência é que o público dite o que 
quer ver ou ouvir, e não o contrário. 

Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/musica/45704-como-a-tecnologia-transformou-a-industria

O avanço tecnológico possibilitou mudanças na rela-
ção com a música, sendo uma delas: 

(A) compra de álbuns completos de qualquer artista.
(B) existência de diversos suportes sonoros 

apresentados.
(C) escolha das músicas preferidas sem a necessi-
dade de comprar álbuns físicos.
(D) estreia de novos artistas nas rádios e na televisão 

por influência das gravadoras.
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QUESTÃO 30

Os que ficam é “ uma peça retrata um grupo de teatro 
que ensaia ‘Revolução na América do Sul’ – uma peça 
de 1960 – no início dos anos 1970. Trabalhando com 
uma situação histórica posterior, assistimos às dificul-
dades de realização de arte política diante de várias 
pressões: censura, violência da ditadura, necessida-
de de sobrevivência econômica, apelo de trabalho na 
televisão, exílio do autor. É uma peça-ensaio, em que 
o procedimento teatral é exposto e a narrativa se es-
tabelece pela música”, contextualiza o diretor.  

Disponível em: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9172. Acesso em: 19 de mar. de 2018.
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Esse espetáculo teatral tem como objetivo a

(A) narrativa que se estabelece pela música.
(B) experimentação de um procedimento teatral.
(C) reflexão crítica da situação histórica descrita 

no texto.
(D) realização pelo diretor da Revolução da América 

do Sul.
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QUESTÃO 31

Era madrugada do dia 25 de janeiro de 1835 quan-
do a Revolta dos Malês se concretizou em Salvador. 
Organizada sobretudo por muçulmanos, de diferen-
tes etnias, com protagonismo de nagôs e participação 
de hauçás, o levante teria sido planejado em reuni-
ões – possibilitadas pela relativa autonomia de que 
dispunham escravos urbanos – em que exercícios de 
leitura e escrita corânicas dividiam tempo com rezas 
e conspirações.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/revolta-dos-males-revista-em-textos-
-de-escravos-de-jornais-da-epoca-15015704. Acesso em 3 de abr. de 2018. (adaptado).

Além do fator religioso, o movimento descrito no texto 
foi historicamente relacionado com 

(A) o movimento operário. 
(B) a expulsão dos jesuítas. 
(C) o processo abolicionista. 
(D) a independência do Brasil.

HISTÓRIA
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QUESTÃO 32

Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1465666/
icon1465666.jpg. Acesso em: 15 de jan. de 2018.

O desenvolvimento do tipo de fábrica que aparece na 
imagem foi o principal responsável pelo início proces-
so histórico-econômico da

(A) Revolução Industrial.
(B) mecanização agrícola.
(C) exploração petrolífera.
(D) Navegação Intercontinental.
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QUESTÃO 33

Soldados coloriram a principal avenida da Paris, ca-
pital francesa, a famosa Champs-Élisées, durante as 
comemorações do feriado que celebra a queda da 
Bastilha em 1789, durante a Revolução Francesa.

Disponível em: http://noticias.r7.com/internacional/fotos/queda-da-bastilha-franceses-celebram-
-seu-principal-feriado-nacional-20120714.html. Acesso em 18 de jan. de 2018.

Durante o processo revolucionário francês, o evento 
que está sendo comemorado na imagem simbolizou

(A) a derrota do regime totalitário.
(B) o início da revolução comunista. 
(C) a resistência à reforma protestante. 
(D) o combate à monarquia absolutista.
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QUESTÃO 34

O uso de campos de concentração de prisioneiros não 
foi prática exclusiva da Segunda Guerra Mundial. A di-
ferença foi de escala e de objetivos, no caso específi-
co da política de aniquilamento nazista.

ELIAS, Rodrigo. Campos da morte. Revista de História da Biblioteca Nacional. O fim da guerra 70 
anos depois, no 10, no 116, maio de 2015, p.17.

Do ponto de vista econômico, a política de aniquila-
mento descrita no texto surgiu em um contexto de

(A) crise financeira mundial.
(B) aumento dos empregos formais. 
(C) crescimento das colônias africanas.
(D) diminuição da produção armamentista.
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QUESTÃO 35

O cotidiano paulistano estava entrelaçado à II Guerra 
Mundial. Tanto por influência das imagens dramáticas 
que circulavam nos jornais e eram citadas nas conver-
sas, como por um impacto mais objetivo: a escassez 
de diversos produtos essenciais.

CYTRYNOWICZ, Roney. O front é aqui. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. O fim da 
guerra 70 anos depois, no 10, no 116, maio de 2015, p. 22.

No Brasil, a escassez descrita no texto proporcionou 
o crescimento da

(A) indústria nacional.
(B) economia açucareira.
(C) importação alimentícia.
(D) emigração populacional.
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QUESTÃO 36

Depois da reaproximação história com os Estados 
Unidos, Cuba está perto de restabelecer as relações 
com a UE (União Europeia). O governo cubano e 
o bloco europeu assinaram um acordo em Havana 
para estabelecer relações normais, aumentando a 
inserção da ilha comunista na arena internacional e 
abrindo caminho para uma cooperação econômica 
plena com os 28 países europeus.

Disponível em: http://www.osul.com.br/cuba-abre-caminho-para-abertura-economica-com-28-pai-
ses-europeus/ Acesso em 10 de dez. de 2017. (adaptado).

O rompimento das relações citadas ocorreu devido a 
aproximação, durante o processo revolucionário, da 
ilha mencionada com

(A) os conflitos no Vietnã.
(B) a descolonização africana.
(C) a economia da União Soviética.
(D) os movimentos terroristas asiáticos. 
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QUESTÃO 37

As mulheres passaram a poder votar em 1932 por 
meio de um decreto assinado pelo então presidente 
Getúlio Vargas. Essa, no entanto, foi uma vitória par-
cial. O Código Eleitoral daquele ano permitia apenas 
que mulheres casadas (com autorização do marido), 
viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. 
Houve algumas mudanças em 1934, mas o voto femi-
nino só passou a ser obrigatório em 1946.

Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,80-anos-apos-o-voto-feminino-papel-
-das-mulheres-na-politica-ainda-e-pequeno,845400. Acesso em 10 de nov. de 2017. (adaptado).

As conquistas descritas no texto fazem parte de um 
longo e não terminado processo histórico de

(A) lutas por participação política igualitária. 
(B) combates à corrupção de agentes públicos.
(C) diminuição das taxas de mortalidade infantil.
(D) reconhecimento do trabalho das empregadas 

domésticas.
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QUESTÃO 38

Gandhi (à direita) e Nehru, líderes do movimento  
de independência da Índia, conquistada em 1947.

Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/gandhi-a-independencia-da-india-
-em-47-9900213.

A principal estratégia dos líderes que aparecem na 
imagem foi a

(A) prática da luta pacífica.
(B) ameaça de bomba atômica.
(C) organização da guerrilha armada.
(D) implementação de revolução comunista.
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QUESTÃO 39

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0103-49792010000200005. 

O aspecto da sociedade brasileira atual representado 
pela imagem é a

(A) redução do trabalho formal.
(B) diminuição da população rural.
(C) precarização do transporte coletivo. 
(D) desigualdade de distribuição de renda. 
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QUESTÃO 40

Em 10 de novembro de 1937, foi outorgada uma nova 
Constituição. A nova Carta incluía vários dispositivos 
semelhantes aos encontrados em constituições de 
regimes autoritários vigentes na Europa, como as de 
Portugal, Espanha e Itália. Com o Congresso Nacional 
fechado e com a decretação de rigorosas leis de cen-
sura, Getúlio Vargas pôde conduzir o país sem que a 
oposição pudesse se expressar de forma legal. 

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo. Acesso em 06 de 
jan de 2018. (adaptado).

No plano econômico, a principal estratégia do governo 
descrito no texto foi

(A) exportação de armas de guerra.
(B) fechamento dos portos nacionais.
(C) desenvolvimento da industrialização.
(D) privatização da exploração de petróleo.

.
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QUESTÃO 41

A principal barreira de integração que imigrantes enfren-
tam na chegada ao Brasil não é o acesso ao emprego, 
à moradia ou ao trabalho, mas, sim, à comunicação.
A falta de comunicação é o principal ponto que mostra 
a necessidade de uma mudança dos processos de 
recepção, junto com uma padronização de processos.

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/idioma-ainda-e-principal-dificuldade-de-imigran-
tes-no-brasil/. Acesso em: 03 abr. 2018. (adaptado).

Para amenizar o problema relatado no texto, é impor-
tante políticas públicas que ofertem aos estrangeiros

(A) transporte aéreo.
(B) guias turísticos.
(C) cursos de idioma.
(D) visto de temporada.

GEOGRAFIA
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QUESTÃO 42

Mineradores em Gana, África.

Disponível em: https://nacoesunidas.org/africa-deve-aproveitar-abundancia-de-recursos-naturais-
-para-impulsionar-economia-diz-onu/. Acesso em: 03 abr. 2018.

Em relação ao ambiente, um impacto da atividade 
econômica destacada na imagem é a

(A) poluição das águas. 
(B) adubação dos solos. 
(C) reprodução dos peixes.
(D) preservação das matas.
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QUESTÃO 43

Um muro entre o Quênia e a Somália?

O “muro” é na verdade 
composto por duas filas 
paralelas com esteios 
de cimento e arame far-
pado. Há também uma 
vala com três metros de 
profundidade que ser-
ve para travar eventuais 
carros. A população local 
se mostra descontente 
com o projeto. A vedação aumenta a desconfiança em 
relação à região, pois as pessoas de ambos os lados 
pertencem ao mesmo grupo étnico.

Disponível em: http://www.dw.com/pt-002/um-muro-entre-o-qu%C3%A9nia-e-a-som%C3%A-
1lia/a-43238293. Acesso em: 05 de abr. de 2018. 

Uma herança da colonização europeia da África des-
tacada e representada na imagem no texto é a 

(A) catequização dos povos nativos. 
(B) exploração de matérias primas.
(C) construção de fronteiras artificiais.
(D) valorização das diversidades culturais.
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QUESTÃO 44

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/chuva-deixa-bairros-de-sp-em-estado-
-de-atencao-para-alagamentos.ghtml. Acesso em 20 de fev. de 2018.

Uma atitude cidadã que contribui para evitar o proble-
ma que aparece na imagem é

(A) utilizar energia limpa. 
(B) construir casas com calçadas.
(C) respeitar a faixa de pedestre.
(D) descartar lixo em local correto.
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QUESTÃO 45

China ameaça o alumínio brasileiro

O mercado brasileiro de produtos metalúrgicos está 
sendo invadido pela China, que importa a matéria pri-
ma, minério de ferro, bauxita, e vende bens industria-
lizados. Os números assustam. 

Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,china-ameaca-o-aluminio-
-imp-,646296. Acesso em: 04 abr. 2018 (adaptado).

A vantagem da China em relação ao Brasil que explica 
a situação descrita no texto é

(A) a presença de recursos vegetais.
(B) a produção de combustíveis fósseis. 
(C) o crescimento dos valores comunistas. 
(D) o barateamento de mão de obra.
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QUESTÃO 46

Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/blog/caminhos-do-brasil-caravana-g1/post/em-maraba.
html. Acesso em 19 de fev. de 2018. 

O tipo de impacto negativo ao meio ambiente que apa-
rece na imagem é denominado

(A) poluição visual.
(B) contaminação do solo.
(C) desmatamento florestal. 
(D) esgotamento de combustíveis. 
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QUESTÃO 47

COMESA: 
Mercado Comum dos Estados da 
África Austral e do Leste

SADC: 
Comunidade e Desenvolvimento 
da África Austral

EAC: 
Comunidade da  
África do Leste

Zona Tripartida  
de Livre Comércio
Reagrupo três blocos

Um tratado de livre comércio para metade da África
Uma nova passagem para o mercado africano único

Disponível em: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=14863. Acesso em: 03 abr. 2018.
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A característica regional do continente africano desta-
cada no mapa é presença de

(A) conflitos territoriais. 
(B) blocos econômicos.
(C) divisões étnico-raciais.
(D) desigualdades sociais.
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QUESTÃO 48

Enfermeira mede braço de criança que sofre  
de desnutrição, no campo de Abu Shouk, no Sudão.

Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/os-desafios-do-futuro-pa-
ra-acabar-com-fome-no-mundo.html. Acesso em 15 de jan. de 2018.

A situação da criança que aparece na imagem é pro-
porcionada por

(A) padrões estéticos.
(B) baixa escolaridade. 
(C) práticas esportivas. 
(D) precariedade alimentar.
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QUESTÃO 49

Os curdos são um povo sem Estado que vive em 
Iraque, Irã, Turquia e Síria. Em sua maioria muçul-
manos sunitas, com minorias não-muçulmanas e 
muitas vezes formações políticas e laicas, os cur-
dos estão estabelecidos em uma área de cerca de 
meio milhão de quilômetros quadrados.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/entenda-quem-sao-os-curdos-povo-sem-estado-
-que-quer-independencia-21867045#ixzz5BeMllMEB.Acesso em: 03 abr. 2018.

Apesar de espalhado, o povo descrito no texto busca 
sua independência devido a uma identificação comum 
relacionada com

(A) identidade étnica.
(B) posse de riquezas.
(C) práticas de religião.
(D) ideologias comunistas. 
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QUESTÃO 50

BRICS é uma sigla que se refere a um grupo de coo-
peração política, econômica e financeira entre alguns 
países. Fazem parte o Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul.  
O BRICS não é um bloco econômico como outros 
existentes. É uma reunião de países aliados para ter 
maior alcance político a partir do crescimento das 
suas economias. 

Disponível em: https://www.todapolitica.com/brics/. Acesso em: 03 abr. 2018. 

A formação do bloco econômico citado no texto é ca-
racterizada pela reunião de 

(A) líderes tecnológicos.
(B) nações emergentes. 
(C) potências militares. 
(D) povos terceiro-mundistas.  


