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B) Os peruanos ocupam em sua grande maioria os empregos ligados à

agricultura, à construção civil e ao transporte nos EUA.
C) A porcentagem de sul-americanos em geral trabalhando nos EUA, na

área de tecnologia da informação, é significativamente reduzida.
D) A colocação dos colombianos se diferencia dos outros países, porque se

encarregam principalmente dos negócios e das finanças.
E) A maioria dos venezuelanos trabalham com suporte administrativo e a

minoria com serviços em geral.

Questão 5

A pintura do teto da Capela Sistina, obra do mestre Michelangelo Buo-
narroti, foi realizada no início do século XVI.

Veja uma pequena parte dessa obra.

(https://sumateologica.files.wordpress.com)

Analisando as características da pintura apresentada, é correto con-
cluir que se trata de uma obra:

A) Medieval e cavalheiresca.
B) Medieval e teocêntrica.
C) Classicista e modernista.
D) Renascentista e antropocêntrica.
E) Renascentista e ateísta.

Questão 6

Descartes, filósofo do período moderno, reflete que as únicas ciências
que poderiam ser seguras em sua investigação sobre a realidade e as ver-
dades sobre as coisas são matemática e lógica. Porém, o filósofo conclui
que essas ciências, talvez, não poderiam responder aos dilemas sobre a
realidade. Assim, o que fazer? A partir desse dilema, ele quer construir, se
isso fosse possível, uma filosofia totalmente certa e segura. Para tanto,
Descartes estabelece um método que se apoia na:

A) Física.
B) Certeza.
C) Maiêutica.
D) Contemplação.
E) Dúvida.

Questão 7

Adorno, um dos pensadores que fez parte dos movimentos da Escola
de Frankfurt, refletiu sobre os impactos da indústria cultural na sociedade.
Esse movimento reflexivo fez surgir

A) O empirismo.
B) O existencialismo.
C) A Teoria Crítica.
D) O epicurismo.
E) O criticismo.

Questão 8

Um investidor adquiriu o seguinte terreno para estabelecer um em-
preendimento imobiliário, promovendo, primeiramente, o loteamento da
área. Ao consultar um topógrafo, ele obteve a seguinte informação:

A) A área só será liberada para construção diante da manutenção da co-
bertura vegetal na porção sul.

B) O projeto só será viabilizado caso seja promovida a terraplenagem de
toda a área.

C) O terreno é impróprio para o investimento, sendo inviável para a cons-
trução civil.

D) Os loteamentos só devem ocorrer na porção norte do terreno.
E) Os lotes da porção leste provavelmente serão os mais valorizados.

Questão 9

TEXTO I

Bandeirante Domingos Jorge Velho.

TEXTO II
“Domingos Jorge Velho nasceu prova-

velmente em 1641, na vila de Parnaíba, na
capitania de São Paulo. Mameluco, era te-
traneto de índios tupiniquins e tapuias e fi-
lho de Francisco Jorge Velho e Francisca
Gonçalves.

As informações sobre sua vida são es-
cassas, mas sabe-se que por volta de 1671
estava atacando tribos rebeldes no Nordes-
te, contratado por autoridades coloniais.
Entre 1671 e 1674, continuou nesta ativida-
de guerreando contra os pimenteiras, cariris, icós, sucurus, carabaças e co-
remas em Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará e Piauí.”

(Disponível em: http://www.nethistoria.com.br)

A tradição a respeito dos bandeirantes apresenta profundo con-
traste com a realidade colonial. A imagem do Texto I evidencia essa
contradição, pois:

A) Apresenta a existência de armas de fogo, inexistentes como estratégia
de domínio no período colonial.

B) Demonstra um bandeirante tipicamente português, distante da ima-
gem de um colono miscigenado.

C) Oculta a ação violenta e desumana que marcou o bandeirantismo na
América portuguesa.

D) Omite a importância das monções, expedições navais que contribuí-
ram para a interiorização colonial.

E) Ressalta a ação do indivíduo, omitindo o papel relevante dos grupos que
atuavam pelo interior do Brasil.

Questão 10

O autor da constituição de 1937, Francisco Campos, afirma no seu li-
vro, O Estado Nacional, que o eleitor seria apático; a democracia de par-
tidos conduziria à desordem; a independência do Poder Judiciário acaba-
ria em injustiça e ineficiência; e que apenas o Poder Executivo, centraliza-
do em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Esta-
do, pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de
ser um gênio político.

[CAMPOS, F. O Estado Nacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940 (adaptado).]

O trecho acima nos permite concluir que:

A) A Constituição de 1937 era um mal necessário em um momento de
anarquia política criada pelos conflitos entre partidos políticos.

B) As disputas entre os setores sociais, ainda em formação no período, so-
mente seriam equilibradas com um governo forte e interventor.

C) O “eleitor apático”, frente aos tumultos causados pela AIB e pela ANL,
buscava uma liderança firme e confiável como Vargas.

D) GetúlioVargas combinava em sua personalidade as condições extraor-
dinárias para conduzir o país rumo à estabilidade política.

E) A harmonia entre os três poderes deveria ser eliminada, deixando a car-
go do Executivo todas as decisões sobre a vida partidária do Brasil.

O principal problema decorrente de tal alteração e a alternativa para
minimiza-lo será possível quando adotada que ação básica?

A) Mudança no microclima – restrição à verticalização no processo urba-
no na construção da cidade.

B) Inundação – implementação de projetos que possibilite em menor es-
coamento superficial da água no solo.

C) Ilha de calor – canalização, captação e distribuição da água dos rios no
alto curso dos rios.

D) Desmoronamento – criação de políticas sociais e planejamento urba-
no na ocupação de encostas.

E) Urbanização – ampliação das áreas impermeabilizadas, ampliando o
escoamento superficial da água.

Questão 3

A região brasileira localizada na fronteira Norte do país apresenta al-
gumas particularidades decorrentes de sua posição latitudinal, como:

A) Espécies hidrófilas adaptadas a solos lateríticos.
B) Planaltos residuais proterozoicos, abrigando minerais metálicos.
C) Rios caudalosos com regime irregular devido à excessiva precipitação.
D) Agricultura de cultivos tropicais, devido à proximidade com o Equador.
E) Floresta densa, heterogênea, semidecídua, devido ao fotoperíodo

constante.

Questão 4

Imigrantes nos Estados Unidos (acima dos 16 anos) e sua ocupação
profissional

Os Estados Unidos ocupam a primeira posição como país de destino
de imigrantes sul-americanos, uma vez que os imigrantes desejam estu-
dar e encontrar empregos com salários superiores aos dos países de ori-
gem. De acordo com a tabela acima, tais números relacionados aos imi-
grantes mostram que:

A) A porcentagem de sul-americanos em geral trabalhando nos EUA, na
área de serviços em geral, é significativamente reduzida.

GABARITO

(Disponível em:
www.infoescola.com)
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