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1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

2. Esta prova contém 40 (quarenta), sendo 12 questões de matemática , 12 de português 

e literatura,6 de geografia , 6 de história, 4 de inglês e um tema de redação. 

3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 4,5horas 

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Prova sem consulta. 

7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas 

ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato. 

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente 

preenchida, assinada e conferida. 

 

            

Marque aqui suas respostas 

 
1 A B C D E 16 A B C D E 31 A B C D E 

2 A B C D E 17 A B C D E 32 A B C D E 

3 A B C D E 18 A B C D E 33 A B C D E 

4 A B C D E 19 A B C D E 34 A B C D E 

5 A B C D E 20 A B C D E 35 A B C D E 

6 A B C D E 21 A B C D E 36 A B C D E 

7 A B C D E 22 A B C D E 37 A B C D E 

8 A B C D E 23 A B C D E 38 A B C D E 

9 A B C D E 24 A B C D E 39 A B C D E 

10 A B C D E 25 A B C D E 40 A B C D E 

11 A B C D E 26 A B C D E 

12 A B C D E 27 A B C D E 

13 A B C D E 28 A B C D E 

14 A B C D E 28 A B C D E 

15 A B C D E 30 A B C D E 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                        Colocar o nome e número da chamada com letra legível  

 
Av. Rio Branco, 1843/Sala 29/Sobre Loja – Centro; Juiz de Fora – MG 

 [32]98412-3416  /   
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Prova de Matemática 
 

1) O raio da circunferência de equação x2 + y2 – x + y + c = 

0 mede 
2
3  unidades de comprimento. Nessas condições, o 

valor da constante c é igual a: 

a) 
4
7  

b) 
2
3  

c) –1 

d) 
2
1  

e) 1 
 

2) A secção transversal de um cilindro circular reto é um 

quadrado com área de 4 m2. O volume desse cilindro, em 
m3, é 

a) 
4
  

b) 
2
  

c) 

2  

d) 2 

e) 24  

 

3) Num triângulo retângulo ABC, seja D um ponto da 

hipotenusa AC  tal que os ângulos DÂB e DB̂A  tenham a 

mesma medida. Então o valor de 
DC

AD
 é: 

a) 2   b) 
2

1
  c)  2  d) 

2

1
  e)  1 

 

4) A reta que passa pelo centro da circunferência x2 + y2 + 

6x + 4y + 12 = 0 e é paralela à bissetriz dos quadrantes 
pares tem equação: 

a) x + y + 5 = 0      b) x + y – 5 = 0   c) 5x + 5y + 1 = 0 

d) x + y –1 = 0        e) x + y + 1 = 0 

 

5- Podemos dizer que o polinômio 
3 2p(x) x 2x 5x 6      

a) tem três raízes reais.    

b) tem duas raízes reais e uma imaginária.    

c) tem uma raiz real e duas imaginárias.    
d) não tem raiz real.    

e) tem duas raízes reais e duas imaginárias.    

   
6-Podemos dizer que uma forma trigonométrica de 

representar o número complexo 
5 5i

2 2i




 é  

a) Z 2 cos i sen .
2 2

π π 
    

 
    

b) Z 5 cos i sen .
2 2

π π 
    

 
    

c)  
5

Z cos i sen .
2

π π        

d) 
5

Z cos i sen .
2 2 2

π π 
    

 
    

e) 
2

Z cos i sen .
5 2 2

π π 
    

 
    

   

 

7- Um número capicua é um número que se pode ler 

indistintamente em ambos os sentidos, da esquerda para a 
direita ou da direita para a esquerda (exemplo: 5335). Em 

um hotel de uma cidade, onde os jogadores de um time se 

hospedaram, o número de quartos era igual ao número de 
capicuas pares de 3 algarismos. Quantos eram os quartos 

do hotel? 

a) 50  b) 40  c) 80  d) 90   e) 100 

 

8- Resolvendo a equação 
2

3 1 3

3

log (x 2x 3) log (x 1) log (x 1),       obtém-se  

a) S { 1}.      

b) S {4,5}.     

c) S {6}.     

d) S { }.      

e) S {4}.     

9- Na equação 1 + 
 

2...
²²1

1

²1

1





 xx
  o 1°                                         

membro é a soma dos termos de uma progressão 
geométrica infinita. A soma das raízes da equação é: 

a) 0            b)1         c)2        d) 3         e) 4 

 

10- Uma máquina produz diariamente x dezenas de certo tipo de 
peças. Sabe-se que o custo de produção C(x) e o valor de venda 
V(x) são dados, aproximadamente, em milhares de reais, 

respectivamente, pelas funções 

C(x) = 2 - cos








 

6

x

 e V(x) = 3 2  sen








 

12

x

 , 0  x  6. 

O lucro, em reais, obtido na produção de 3 dezenas de peças é 

a) 500.   b) 750.   c) 1 000.   d) 2 000.   e) 3 000. 

 

11- Seja D o determinante da matriz A  (aij)2  2 para a 

qual 









jisej

jiseix
ai j  . O maior número inteiro x, tal que 

D  0, é: 

 
a) 1  b) 2   c) 3  d) 4   e) 0 

 

12- Dois rapazes e quatro moças formam uma fila para 
serem fotografados. Se deve ficar um rapaz em cada 

extremo da fila, quantas disposições diferentes essa fila 

pode ter? 
 

a) 128  b) 120  c) 72  d) 60  e) 48 

 

Português e literatura 
 

 

Nos laços (fracos) da internet 

Em nenhum outro país as redes sociais on-line têm 

alcance tão grande quanto no Brasil, com uma audiência 

mensal de 29 milhões de pessoas. Mas ter milhares de 

amigos virtuais não deixa ninguém menos solitário. 
Diogo Schelp 

 As redes sociais na internet congregam 29 milhões 
de brasileiros por mês. Nada menos que oito em cada dez 

pessoas conectadas no Brasil têm o seu perfil estampado 

em algum site de relacionamentos. Elas usam essas redes 
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para manter contato com os amigos, conhecer pessoas – e 

paquerar, é claro, ou bem mais do que isso. No mês 

passado, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 
7,3% dos adultos com acesso à internet fizeram sexo com 

alguém que conheceram on-line. Os brasileiros já dominam 

o Orkut e, agora, avançam sobre o Twitter e o Facebook. A 
audiência do primeiro quintuplicou neste ano e a do 

segundo dobrou. Juntos, esses dois sites foram visitados por 

6 milhões de usuários em maio, um quarto da audiência do 
Orkut. Para cada quatro minutos na rede, os brasileiros 

dedicam um a atualizar seu perfil e bisbilhotar o dos 

amigos, segundo dados do Ibope Nielsen Online. Em 
nenhum outro país existe um entusiasmo tão grande pelas 

amizades virtuais. 

 Qual é o impacto de tais sites na maneira como as 

pessoas se relacionam? Eles, de fato, diminuem a solidão? 
Recentemente, sociólogos, psicólogos e antropólogos 

passaram a buscar uma resposta para essas perguntas. Eles 

concluíram que essa comunicação não consegue suprir as 
necessidades afetivas mais profundas dos indivíduos. A 

internet tornou-se um vasto ponto de encontro de contatos 

superficiais. É o oposto do que, segundo escreveu o filósofo 
grego Aristóteles (384-322 a.C.), de fato aproxima os 

amigos: "Eles precisam de tempo e de intimidade; como diz 

o ditado, não podem se conhecer sem que tenham comido 
juntos a quantidade necessária de sal". 

 Por definição, uma rede social on-line é uma página 

na rede em que se pode publicar um perfil público de si 

mesmo – com fotos e dados pessoais – e montar uma lista 
de amigos que também integram a mesma rede. Como em 

uma praça, um clube ou um bar, esse é o espaço no qual as 

pessoas trocam informações sobre as novidades cotidianas 
de sua vida, mostram as fotos dos filhos, comentam os 

vídeos caseiros uns dos outros, compartilham suas músicas 

preferidas e até descobrem novas oportunidades de 
trabalho. Tudo como as relações sociais devem ser, mas com 

uma grande diferença: a ausência quase total de contato 

pessoal. 
 Os sites de relacionamentos, como qualquer 

tecnologia, são neutros. São bons ou ruins dependendo do 

que se faz com eles. E nem todo mundo aprendeu a usá-los 
a seu próprio favor. Os sites podem ser úteis para manter 

amizades separadas pela distância ou pelo tempo e para 

unir pessoas com interesses comuns. Nas últimas semanas, 

por exemplo, o Twitter foi acionado pelos iranianos para 
denunciar, em mensagens curtas e tempo real, a violência 

contra os manifestantes que reclamavam de fraudes nas 

eleições presidenciais. Em excesso, porém, o uso dos sites 
de relacionamentos pode ter um efeito negativo: as pessoas 

se isolam e tornam-se dependentes de um mundo de faz de 

conta, em que só se sentem à vontade para interagir com os 
outros protegidas pelo véu da impessoalidade. 

 O sociólogo americano Robert Weiss escreveu, na 

década de 70, que existem dois tipos de solidão: a 
emocional e a social. Segundo Weiss, "a solidão emocional é 

o sentimento de vazio e inquietação causado pela falta de 

relacionamentos profundos. A solidão social é o sentimento 

de tédio e marginalidade causado pela falta de amizades ou 
de um sentimento de pertencer a uma comunidade". Vários 

estudos têm reforçado a tese de que os sites de 

relacionamentos diminuem a solidão social, mas aumentam 
significativamente a solidão emocional. É como se os 

participantes dessas páginas na internet estivessem sempre 

rodeados de pessoas, mas não pudessem contar com 
nenhuma delas para uma relação mais próxima. A 

associação entre a sensação de isolamento e o uso 

compulsivo de comunidades virtuais foi observada em 
pesquisas com jovens na Índia, na Turquia, na Itália e nos 

Estados Unidos. Na Austrália, um estudo da Universidade de 

Sydney com idosos mostrou que aqueles que usam a 

internet principalmente como uma ferramenta de 

comunicação tinham um nível menor de solidão social. Já os 
entrevistados que preferiam usar os computadores para 

fazer amigos apresentaram um alto grau de solidão 

emocional. 
 (...) 

 Ao fim e ao cabo, usar as redes sociais para fazer 

uma infinidade de amigos – quase sempre não muito 
amigos – é uma especialidade de Brasil, Hungria e Filipinas, 

países que têm o maior número de usuários com mais de 

150 contatos virtuais. Uma pesquisa nos Estados Unidos, 
por exemplo, mostrou que 91% dos adolescentes usam os 

sites apenas para se comunicar com amigos que eles já 

conhecem. Parecem saber que, como dizia Aristóteles, 

amigos verdadeiros precisam ter comido sal juntos. O que 
você está esperando? Saia um pouco da sua página virtual, 

pare de bisbilhotar a dos outros, dê um tempo nas 

conversinhas que só pontuam o vazio da existência e vá 
viver mais. 

Fonte: VEJA. 08/07/2009. Internet. 

http://veja.abril.com.br/080709/nos-lacos-fracos-internet-
p-94.shtml 

 

13- De acordo com a leitura do texto, a solidão emocional 
descrita por Robert Weiss: 

a) é aumentada quando não se pertence a uma 

comunidade. 

b) pode ser substituída pela solidão social nos sites de 
relacionamento. 

c) é intolerável porque provoca o vazio e o tédio. 

d) pode lançar os indivíduos na marginalidade. 
e) não pode ser resolvida pela participação nos sites de 

relacionamento. 

 
14- Leia novamente: 

“Elas usam essas redes para manter contato com os amigos, 

conhecer pessoas – e paquerar, é claro, ou bem mais do 
que isso.” (1º§) 

A respeito da parte acima destacada, é possível afirmar 

que: 
a) esse recurso discursivo foi utilizado exclusivamente para 

criar um tom humorístico no texto. 

b) trata-se de uma estratégia para o autor não ter que 

tratar explicitamente de assuntos proibidos. 
c) esse recurso discursivo foi utilizado para se referir com 

sutileza aos relacionamentos afetivos acionados pelas redes 

sociais. 
d) o autor valeu-se dessa estratégia para causar um 

impacto no leitor, apontando-lhe os perigos dos sites de 

relacionamento. 
e) trata-se de uma estratégia estilística para evitar que a 

linguagem utilizada no texto fosse exageradamente formal. 

 
15- Leia novamente: 

“Em excesso, porém, o uso dos sites de relacionamentos 

pode ter um efeito negativo: as pessoas se isolam e 

tornam-se dependentes de um mundo de faz de conta, em 
que só se sentem à vontade para interagir com os outros 

protegidas pelo véu da impessoalidade.” (4º§) 

A expressão em que na parte acima destacada pode ser 
substituída, de acordo com os padrões da norma culta, por: 

a) que 

b) em cujo 
c) no qual 

d) com a qual 

e) dos quais 
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16- Assinale a alternativa em que as palavras foram 

acentuadas pela mesma regra: 

a) país – saúde 
b) têm – mês 

c) sociólogos – Aristóteles 

d) ninguém – até 
e) audiência – vídeos 

 

17- Assinale a alternativa em que o processo de formação 
de palavras está identificado incorretamente: 

a) “...foram visitados por 6 milhões de usuários em 

maio...” (1º§) = derivação sufixal 
b) “...ponto de encontro de contatos superficiais...” (2º§) =  

derivação regressiva 

c) “...compartilham suas músicas preferidas...” (3º§) = 

derivação prefixal 
d) “...protegidas pelo véu da impessoalidade.” (4º§) = 

derivação parassintética 

e) “...conversinhas que só pontuam o vazio da existência...” 
(6º§) = derivação imprópria 

 

18- Assinale a alternativa em que a análise sintática 
apresentada está incorreta: 

a) “As redes sociais na internet congregam 29 milhões de 

brasileiros por mês.” (1º§) =  objeto direto 
b) “Elas usam essas redes para manter contato com os 

amigos...” (1º§) = objeto indireto 

c) “No mês passado, uma pesquisa do Ministério da Saúde 

revelou... (1º§) = adjunto adverbial de tempo 
d) “Em nenhum outro país existe um entusiasmo tão 

grande pelas amizades virtuais.” (1º§) = sujeito 

e) “A internet tornou-se um vasto ponto de encontro de 
contatos superficiais.” (2º§) = predicativo do sujeito 

 

19- Assinale a alternativa em que a palavra QUE foi 
corretamente analisada: 

a) “...ou bem mais do que isso.” (1º§) = conjunção 

comparativa 
b) “...uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 

7,3% dos adultos com acesso à internet...” (1º§) = 

conjunção integrante 
c) “...adultos com acesso à internet fizeram sexo com 

alguém que conheceram on-line.” (1º§) = pronome relativo 

d) “Vários estudos têm reforçado a tese de que os sites de 

relacionamentos diminuem a solidão social...” (5º§) = 
pronome relativo 

e) “O que você está esperando?” (6º§) = pronome 

interrogativo 
 

20- Assinale a alternativa em que a classe gramatical da 

palavra destacada está identificada de maneira incorreta: 
a) “...existe um entusiasmo tão grande pelas amizades 

virtuais.” (1º§) = advérbio de intensidade 

b) “...um quarto da audiência do Orkut.” (1º§) = numeral 
c) “Elas usam essas redes para manter contato com os 

amigos...” (1º§) = adjetivo 

d) “Qual é o impacto de tais sites...” (2º§) = pronome 

demonstrativo 
e) “Eles, de fato, diminuem a solidão?” (2º§) = substantivo 

abstrato 

 
21- Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase 

foi utilizado corretamente: 

a) Paulo começou à falar em voz alta.  
b) Pedimos silêncio à todos.  

c) Esta música foi dedicada à ela.  

d) Bateram à porta; fui atender. 
e) Não faça provas à lápis. 

 

22- Assinale a alternativa em que apareça a mesma figura 

de linguagem presente no trecho: “...amigos verdadeiros 

precisam ter comido sal juntos.” (6º§) 
a) Da cozinha, vinha um cheiro quente de pipoca 

fresquinha. 

b) Ele faltou com a verdade comigo. 
c) Já lhe disse isso um sem número de vezes. 

d) Ele come de tudo; é realmente um bom garfo.   

e) Aquela menina é uma flor. 
 

23- Quanto à Literatura Brasileira, assinale a alternativa 

correta. 
a) Os escritores românticos, contrários aos árcades, 

buscavam uma forma mais objetiva de descrever a 

realidade, revelando os costumes, as relações sociais, a 

crise das instituições etc. 
b) O racionalismo é uma característica presente tanto no 

Arcadismo, quanto no Realismo, em contraposição ao 

Barroco e ao Romantismo, respectivamente. 
c) A publicação de “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, em 1881, 

marca oficialmente o início do Realismo no Brasil. 

d) A linguagem objetiva, a perfeição formal e o 
universalismo são características presentes na poesia 

barroca. 

e) Amor, solidão, pátria, índio, medievalismo são temas 
igualmente presentes na poesia épica de Gonçalves Dias e 

Castro Alves. 

 

24- “Cultivado no Brasil por Machado de Assis, é uma 
narrativa voltada para a análise psicológica e crítica da 

sociedade a partir do comportamento de determinados 

personagens.” 
O texto acima refere-se ao romance 

a) sertanejo. 

b) fantástico. 
c) histórico. 

d) realista. 

e) romântico. 
 

Prova de Geografia 
 

25 - A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, 
as seguintes características: 

a) Grande potencial hidráulico, predomínio de rios perenes e 

predomínio de foz do tipo delta. 
b) Drenagem exorréica, predomínio de rios de planalto e 

predomínio de foz do tipo estuário. 

c) Predomínio de rios temporários, drenagem endorréica e 

grande potencial hidráulico. 
d) Regime de alimentação pluvial, baixo potencial hidráulico. 

e) Grande potencial hidráulico, predomínio de rios 

intermitentes e predomínio de foz do tipo estuário. 
 

26- A Serra do Japi apresenta-se como uma barreira aos 

ventos que saem do Oceano Atlântico, localizado a sudeste 
da Serra, rumo ao planalto paulista, produzindo, assim, uma 

significativa diferença entre os índices pluviométricos nas 

faces sul e noroeste da Serra. 
(www.dedoverde.com.br. Adaptado.) 

 

O cenário apontado pelo texto é característico de um tipo de 

precipitação conhecido como chuva 
a) oceânica. 

b) ácida. 

c) orográfica. 
d) convectiva. 

e) frontal. 
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27-  Considere os seguintes processos de degradação 

ambiental descritos abaixo: 

I A desertificação resulta da expansão de práticas 
agropecuárias predatórias e do desmatamento das espécies 

nativas, usadas para a produção de lenha. 

II A arenização é causada pela ação dos processos erosivos 
sobre depósitos arenosos pouco consolidados em ambiente 

de clima úmido, e agravada pelo manejo inadequado dos 

solos. 
 

Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, 

respectivamente, 
 

a) Caatinga e Campos Sulinos. 

b) Caatinga e Cerrado. 

c) Cerrado e Mata Atlântica. 
d) Pantanal e Mata de Araucária. 

e) Cerrado e Mata de Araucária. 

 
28- Muitas catástrofes naturais abalam a humanidade, como 

terremotos, vulcanismo e maremotos.  

 
No Brasil, a ausência desses fenômenos é explicada pela:  

 

a) existência de terrenos cristalinos antigos localizados nos 
limites de placas tectônicas.  

b) ausência de rochas vulcânicas basálticas, indispensáveis 

na ocorrência de vulcões.  

c) localização, distante de dorsais oceânicas e das bordas 
das placas tectônicas.  

d) grande massa continental, que evita o escape do magma, 

mesmo estando em áreas de subducção.  
e) localização na Placa Sul-Americana, que não se 

movimenta desde a Era Mesozóica. 

 
29- A energia eólica passou a ser utilizada de forma 

sistemática para produção de eletricidade a partir da década 

de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos.  No Brasil, 
essa energia: 

 

a) tem grande potencial concentrado nas porções dos 
estados nordestinos do Hemisfério Norte. 

b) é largamente concentrada na Amazônia. 

c) representa cerca de 10% da matriz energética. 

d) apresenta um forte potencial no litoral setentrional 
nordestino. 

e) concorre diretamente com fontes tradicionais como o 

carvão. 
 

30- Em setembro de 2012 foi divulgada pelo IBGE a Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) referente ao 
ano de 2011. Um dos dados revelados mostra a diminuição 

da taxa de fecundidade total para níveis abaixo da 

reposição, 1,7 filhos/mulher. Este fato apresenta várias 
implicações no Brasil, dentre as quais, 

 

a) estabilização da população absoluta brasileira. 

b) a redução do movimento migratório a partir da década de 
2030. 

c) a imediata estabilização da população economicamente 

ativa. 
d) a redução das diferenças entre as faixas etárias. 

e) a desaceleração do ritmo de crescimento da população. 

 

 

 

 

 

Prova de História 
 

31-Durante a o Período Militar, a economia brasileira 

apresentou um desempenho extraordinário no período 
conhecido como “Milagre econômico” (1969-1973), em que 

o PIB cresceu a uma taxa média anual de 11,2%. Sobre a 

política econômica desse período, é possível afirmar: 
I. Foi implementada sob a direção do ministro Delfim Netto. 

II. Teve como importante resultado uma distribuição de 

renda equitativa. 
III. Expandiu o crédito ao consumidor para elevar o 

consumo interno de produtos industriais. 

IV. Foi a solução adotada para enfrentar o aumento drástico 
do preço do petróleo no mercado externo. 

 

As afirmativas corretas são: 
a) I e II    b) I, II e III   c) II, III e IV   d) I e III   e) II e IV 

 

32-O reinado de D. Pedro I foi marcado por controvérsias. O 

aclamado “Defensor Perpétuo do Brasil” mostrou-se uma 
figura bastante autoritária. Sobre as razões que levaram ao 

desgaste da imagem da figura de D. Pedro I, assinale a 

alternativa CORRETA. 
a) Os jornalistas brasileiros apoiaram D. Pedro I por 

promulgar a Constituição de 1824. 

b) A imprensa denunciou os absurdos do império por 
devolver o Uruguai para a Argentina após a Guerra da 

Cisplatina. 

c) O Império Brasileiro se manteve neutro frente à 
Confederação do Equador. 

d) A elite brasileira criticou a postura de D. Pedro I ao abolir 

a escravidão. 

e) O assassinato do jornalista Libero Badaró, o qual 
denunciava o autoritarismo do imperador. 

 

 33-O regime político conhecido como Estado Novo 
implantado por golpe do próprio Presidente Getúlio Vargas, 

em 1937, pode ser associado à (ao): 

a) Radicalização política do período representada pela 
Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista e a 

Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. 

b) Modernização econômica do país e seu conflito com as 
principais potências capitalistas do mundo, que tentavam 

lhe barrar o desenvolvimento. 

c) Ascensão dos militares à direção dos principais órgãos 
públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda 

Guerra Mundial. 

d) Democratização da sociedade brasileira em decorrência 

da ascensão de novos grupos sociais como operários. 
e) Retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se 

a Federação nos mesmos moldes da República Velha. 

 
34-Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a 

campanha eleitoral era "moderno". Depois de eleito, para o 

presidente “modernizar” o Brasil significava: 
a) Nacionalizar os setores econômicos mais importantes do 

país. 

b) Proteger a economia do país por meio do protecionismo 
estatal. 

c) Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo 

mundial. 

d) Implantar um modelo econômico intervencionista no país. 
e) Reduzir a pobreza do país por meio da abertura 

econômica. 
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35-Até meados do século XVII, a ocupação do território 

brasileiro limitava-se ao litoral. A partir da segunda metade 

do século XVII, inicia-se a ocupação do interior do Brasil. 
É CORRETO afirmar que contribuiu(íram) para essa 

empreitada: 

a) a fundação de aldeias por pastores protestantes e a 
cristianização dos indígenas. 

b) a busca de novas terras para o cultivo do café, que era a 

principal atividade econômica do período colonial. 
c) a procura de metais preciosos e a caça aos indígenas. 

d) a mudança da capital da colônia do Rio de Janeiro para 

Ouro Preto. 
e) a chegada de imigrantes asiáticos e europeus, que 

substituíram a mão de obra nativa na extração do pau-

brasil. 

 
36-Dentre os movimentos ocorridos no início da República 

no Brasil, um está diretamente ligado a graves problemas 

sociais como o desemprego, a pobreza e, principalmente, a 
falta de higiene e saneamento básico. Uma das medidas 

tomadas pelo governo federal no Rio de Janeiro para 

amenizar tais problemas teve sérias consequências e gerou 
um movimento denominado 

a) Revolta do Vintém.     b) Revolta da Chibata. 

c) Guerra de Canudos.    d) Guerra do Contestado. 
e) Revolta da Vacina. 

 

Prova de Inglês 
 
TEXTO I 

Smart traveler, expert opinion about the airport  

The first piece of advice is, people should always carry a 

good book. It helps to pass the time as you wait for your 
delayed flight. Don’t forget to take a sweater or a jacket on 

the plane. It can get very cold on a long night flight. And 

then there is airline food. Take a snack (cookies or fruit) 
with you. Sometimes the food is late, sometimes it doesn’t 

arrive at all, and it’s never very good. 

 
37- Based on the text, we can infer that  

a) flights are always delayed.  

b) the food served on the plane is excellent.   
c) the airline companies never serve fruit or cookies.  

d) people should take warm clothes, in case the 

temperature goes down on the plane. 
e) airports are bad for our health 

 

38-The words “sometimes” and “never”, in bold type in the 

text, are adverbs of  
 

time. b) place. c) manner. d) frequency. e) emphasis. 

 
39-The pronoun “it” in “sometimes it doesn’t arrive at all” 

refers to 

 
a) sometimes   b) doesn’t  c) arrive  d) food  e) late  

 

 
40-“Take a snack with you.” In the negative form is  

 

a) Don’t take a snack with you. 

b) Doesn’t take a snack with you. 
c) You don’t take a snack with you. 

d) Take not a snack with you. 

e) Not take a snack with you. 
 

 

 
 

REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema “As 
consequências da pirataria para a sociedade”. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
TEXTO I 

O que diz a legislação  
A qualificação da pirataria como crime se encontra no 

Código Penal, no Art. 184, que fala sobre a violação dos 
direitos do autor e os que lhe são conexos, e tem uma pena 

de detenção de três meses a um ano ou multa. Além disso, 
nos seus primeiros 3 parágrafos, são dados detalhes do que 

é qualificado como pirataria: 

 
reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto,  

ou  indireto,  por  qualquer  meio,  de  obra intelectual 

sem autorização expressa do autor, do intérprete   ou   
executante,   ou   de   quem   a represente. Pena: 

reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.  
tentativa de lucro através de distribuição, venda, 

armazenamento, ocultação, exposição à venda, 

empréstimo e introdução no país, de original ou cópia de 
obra intelectual reproduzido com violação dos direitos de 

propriedade intelectual. Estão também incluídos nesse 

parágrafo, aqueles que alugam.  
violação da propriedade intelectual que ocorre com o 

oferecimento público de qualquer obra sem autorização, 
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer 

outro sistema, com objetivo de conseguir lucro. Pena: 
reclusão, de 2 a 4 anos e multa. 

 
Disponível em:<https://www.oficinadanet.com.br/post/13448-o-

que-e-pirataria>. Acesso em: 18 out. 2018. 

 
TEXTO II 

 
Avanço da pirataria 

 
Segundo dados do Fórum Nacional Contra a Pirataria 

(FNCP), os maiores sites de pirataria de filmes e séries 
tiveram 1,7 bilhão de acessos entre dezembro de 2015 e 

maio de 2016. Um número de acessos oito vezes maior do 
que os acessos ao Netflix, principal serviço de conteúdo sob 

demanda. 

 
Durante esse período, o Brasil deixou de arrecadar R$ 721 

milhões em impostos por causa da pirataria de filmes. A 
estimativa é que mais de 13 mil filmes e títulos foram 
pirateados, 58 mil empregos deixaram de ser criados e que 

a indústria de filmes tenha tido um prejuízo de R$ 2 bilhões. 
 

No mercado de TV por assinatura, a estimativa da 

Associação Brasileira das TVs por Assinatura (ABTA) é que 
100 mil empregos estão em risco por causa da pirataria. 

Segundo Antonio Salles, consultor da associação, o Brasil 

tem hoje cerca de 4 milhões de aparelhos de TV por 

assinatura pirata, o que gera uma perda de receita para o 
setor de R$ 6 bilhões por ano. 
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Folha de redação 
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    1º Simulado-ESA-NACIONAL  
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