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II  ––  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  GGEERRAALL  EE  DDOO  BBRRAASSIILL  
 

Tema: A Nova Ordem Mundial  
 

 
 

01.  O liberalismo econômico fundiu capital financeiro e capital industrial e revelou-se incapaz de equilibrar 
desenvolvimento econômico e social, resultando na depressão mundial de 1929. 
 

  Com base nos conhecimentos sobre o tema, as características das doutrinas implementadas após a depressão – 
keynesianismo nos anos de 1930 e neoliberalismo nos anos de 1980 – são respectivamente: 
 
a) O predomínio das grandes fusões e da concentração de capitais; o intervencionismo estatal na economia. 
b) A existência dos monopólios e trustes econômicos; a implantação de uma política de bem-estar social. 
c) O intervencionismo e o controle da economia por parte do Estado; a desregulamentação econômica com a 

privatização de empresas estatais. 
d) A formação de alianças entre Estado e sindicatos; a criação do salário mínimo, com redução da jornada de 

trabalho. 
e) A retração mundial das corporações capitalistas; a revolução tecnológica, informacional e produtiva. 
 
 

02.  O processo de industrialização dos Estados Unidos da América foi favorecido pela conjunção de diversos 
fatores como: o tipo de organização do espaço agrário no processo de organização territorial, a localização das 
principais cidades e a existência de recursos naturais abundantes.  

 
Com base no exposto, é correto afirmar que esses fatores são respectivamente exemplificados por: 
 
a) Pequenas propriedades camponesas; cidades próximas de vales férteis; presença de jazidas petrolíferas. 
b) Grandes propriedades rurais com produção voltada para a exportação; cidades portuárias; jazidas de carvão 

e ferro. 
c) Pequenas propriedades voltadas para o abastecimento interno; cidades próximas ao Oceano Atlântico; 

presença de jazidas de carvão e ferro. 
d) Pequenas propriedades de trabalho assalariado; cidades próximas ao Oceano Pacífico; presença de jazidas de 

ouro. 
e) Grandes propriedades de agricultura industrial; cidades portuárias que favoreceram a exportação; presença 

de jazidas petrolíferas. 
 
 

03.  A região basca, situada entre a Espanha e a França, possui uma cultura própria, sobretudo pela língua de origem 
não latina, e nessa região sobrevive um movimento nacionalista que remonta ao século XIX. Desse movimento 
surgiu um grupo radical, considerado como organização terrorista por vários governos mundiais. 

 
Considerando o exposto, identifique o grupo descrito e sua respectiva proposta: 

 
a) Tupamaro, grupo não armado que luta pela liberdade de credo para os católicos na região basca. 
b) IRA, grupo armado que luta pela pluralidade religiosa e por maior autonomia do País Basco. 
c) FARC, grupo armado que luta pela independência do País Basco, com autonomia para os protestantes. 
d) ETA, grupo armado que luta pela criação e independência do País Basco. 
e) Sendero Luminoso, grupo não armado que luta pela independência da região basca. 
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04.  A Índia configura-se no contexto geopolítico mundial, como um país emergente que vem passando por grandes 
transformações socioeconômicas e culturais. 
 
Sobre esse país, é correto afirmar: 
 
a) Apresenta um mercado consumidor em expansão, e os investimentos estrangeiros têm provocado melhoria 

nas condições socioeconômicas e promovido reformas culturais consideradas bem-vindas por toda a 
sociedade. 

b) É atualmente difusor de costumes e tradições para todo o mundo via filmes de Bollywood, o que estimula a 
renda em todas as camadas sociais. 

c) Tem atraído grandes investimentos estrangeiros por apresentar mão de obra barata e mercado consumidor 
em expansão, o que promove distribuição de renda igualitária. 

d) Tem recebido grandes investimentos estrangeiros, embora apenas uma pequena parcela da população seja, 
de fato, consumidora, uma vez que a maioria está abaixo da linha de pobreza. 

e) Tem atraído mão de obra qualificada dos países ricos, devido a sua emergência no cenário internacional, 
provocando melhoria nos salários e na qualidade de vida de toda população. 

 
 

05.  Nos países de industrialização recente, as questões relacionadas à degradação ambiental são paradoxais, pois, se 
por um lado, há a necessidade de crescimento econômico rápido, por outro, há uma pressão internacional para 
um desenvolvimento voltado à preservação ambiental. 
 

  Com base no texto e na literatura sobre o assunto, é correto afirmar que, a partir dos anos de 
 

a) 1950, as multinacionais procuraram países com legislação ambiental moderna e fiscalização forte, como o 
Brasil, Argentina e México, pois queriam que seus produtos fossem relacionados à preservação do meio 
ambiente.  

b) 1960, as empresas estatais da ex-União Soviética instalaram-se em países do leste europeu e implantaram um 
sistema produtivo eficaz e com reduzido impacto ambiental. 

c) 1980, as multinacionais instalaram filiais em países com legislação ambiental frágil e permissiva, como a 
Indonésia, o que acarretou graves problemas ambientais com acentuado desmatamento de áreas florestais. 

d) 1990, várias multinacionais instalaram filiais na China, onde o forte crescimento do mercado interno, aliado 
à conscientização ambiental da população, vem produzindo um desenvolvimento com baixo impacto 
ambiental. 

e) 2000, as empresas estatais da Rússia instalaram suas filiais principalmente na Venezuela, por esse país 
possuir legislação ambiental incipiente, o que favoreceu o crescimento econômico com grandes danos 
ambientais. 

 
 

06.  Os fatores locacionais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se deseja implantar. 
Dentre esses fatores, pode-se citar a proximidade de matérias-primas e a disponibilidade de energia, as quais 
ainda podem ser consideradas importantes na distribuição de indústrias, porém não são mais preponderantes. 
 

  Com base no texto e na literatura sobre localização de indústrias, é correto afirmar: 
 
a) No Canadá, as indústrias de papel e celulose e as madeireiras desenvolveram-se em função da presença da 

floresta de coníferas, em grande parte desmatada para a obtenção de matéria-prima. 
b) Na Alemanha, as jazidas de carvão mineral localizadas no vale do rio Ruhr foram importantes para a 

distribuição das fábricas durante a Terceira Revolução Industrial, o que ocasionou forte industrialização em 
torno das bacias carboníferas. 

c) No Japão, devido à carência de minério de ferro, inexistem siderúrgicas instaladas no seu território tendo 
que importar todo o aço e o ferro consumidos. 

d) Nos Estados Unidos, as jazidas de silício foram preponderantes na localização do polo de alta tecnologia 
denominado “Vale do Silício”, devido à redução no valor do transporte de matéria-prima. 

e) Na Coréia do Sul, as indústrias estão centralizadas próximas às jazidas de carvão mineral e minério de ferro, 
o que faz desse país um grande exportador de aço e grande importador de produtos industrializados. 
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ATENÇÃO: As questões de 07 a 10 apresentam mais de uma afirmativa correta. Preencha, na FOLHA 
DE RESPOSTA, apenas os espaços (bolhas) correspondentes às afirmativas corretas. 

 
 

07.  Dubai, localizada ao longo da costa sul do Golfo Pérsico no Oriente Médio, é conhecida mundialmente por ser 
extremamente moderna, futurista, com enormes construções visíveis na imagem orbital a seguir. 

 

 
 

                                                        Adaptado de: <http//www.maps.google.com>. Acesso em: 30 nov. 2009. 
 
  Com base no exposto e na literatura sobre o tema, identifique as afirmativas corretas. 
 

 I. Dubai possui intensa imigração exclusiva de pessoas com alto poder aquisitivo das mais variadas partes do 
mundo, as quais adquirem terrenos nas ilhas naturais do Golfo Pérsico. 

 II. A população nativa de Dubai é minoria sendo a maioria de seus habitantes oriunda de países do sul da 
Ásia, de baixo poder aquisitivo, os quais migraram para trabalhar na construção civil. 

III. A cidade possui, atualmente, como maior receita, a exploração e exportação de petróleo, sendo esse o 
principal fator de atração populacional. 

IV. A cidade é famosa pela construção de obras grandiosas, a qual atrai trabalhadores com alto grau de 
qualificação profissional, bem como trabalhadores com baixa qualificação. 

 V. Empreendimentos imobiliários foram construídos dentro do Golfo Pérsico, os quais atraíram pessoas de 
alto poder aquisitivo de várias partes do mundo. 

 
 

08.  A China vem, desde os anos de 1970, realizando reformas econômicas, visando à abertura para uma economia 
de mercado, mantendo, no entanto, o sistema político comunista de partido único. 

 
  Nesse contexto, identifique as afirmativas que contenham os fatores que contribuíram para o processo de 

emergência da China no cenário econômico mundial: 
 

 I. A reintegração de Hong Kong foi importante para o impulso comercial do país, devido à qualidade de seus 
portos. 

 II. O reconhecimento do sistema político da China pelo governo japonês foi responsável pela inserção do país 
no grupo dos Tigres Asiáticos. 

III. Os investimentos externos e o desenvolvimento tecnológico nas Zonas Econômicas Especiais 
impulsionaram a economia do país. 

IV. A concentração da população nas grandes cidades ocasionou a qualificação da mão de obra industrial e o 
aumento dos salários. 

 V. O excesso de mão de obra e a disciplina do trabalhador chinês contribuíram para a competitividade dos 
produtos no mercado internacional. 
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09.  O espaço geográfico mundial, no século XX, foi marcado pela contraposição de dois modelos econômicos 
distintos: o capitalismo e o socialismo, tendo o último se desestruturado a partir do final dos anos de 1980. 

 
  Com base nos conhecimentos sobre o tema, identifique corretamente as consequências econômicas e sociais 

decorrentes da desintegração do modelo socialista: 
 

 I. A fragilidade política e econômica dos ex-estados soviéticos, na maioria reduzidos à condição de países 
exportadores de produtos primários e de recursos energéticos. 

 II. O aparecimento, na Europa, de economias mistas que vêm resultando na formação do bem sucedido bloco 
da Comunidade dos Estados Independentes(CEI). 

III. O fechamento de importantes portos de exportação de produtos industriais e a consequente decadência de 
cidades portuárias, a exemplo de Odessa no Mar Negro e Balkash no Mar de Aral. 

IV. A incapacidade dos antigos países do Leste Europeu de atraírem investimentos, decorrente da falta de 
infraestrutura, resultando em desemprego elevado da população. 

 V. A subordinação das políticas pós-comunistas às imposições do mercado, minando os antigos sistemas de 
assistência social e bem-estar público. 

 
 

10.  Na história humana, muitos territórios foram construídos e desconstruídos. Nações foram incorporadas a 
impérios, juntando povos e etnias diferentes em um mesmo território ou separando-os, com a demarcação de 
fronteiras artificiais. Por isso, alguns estados nacionais podem ser formados por grupos com múltiplas 
identidades que vivem pacificamente, enquanto outros podem possuir, em seus territórios, povos ou 
nacionalidades minoritárias, subjugados economicamente e que lutam por melhores condições de vida em seus 
países ou fora deles. 

 
  Com base nos conhecimentos sobre a formação dos Estados nacionais e a partilha do mundo, identifique as 

afirmativas que exemplificam o processo descrito: 
 

 I. A construção dos Estados modernos separou muitas etnias, mas não conseguiu impedir a sobrevivência de 
algumas, a exemplo dos Curdos, distribuídos atualmente em diversos países asiáticos. 

 II. As diferenças socioeconômicas transformam muitas etnias em povos oprimidos dentro de Estados nações. 
Alguns desses povos lutam por seus direitos econômicos, a exemplo dos eslovacos na ex-Iugoslávia. 

III. Os Suíços têm origens diversificadas, falam vários idiomas e influenciam-se reciprocamente, convivendo 
em paz nas fronteiras do Estado nação. 

IV. As migrações forçadas por litígios religiosos e territoriais levam alguns povos a viverem por gerações em 
campos de refugiados. O maior exemplo disso, atualmente, são os judeus expulsos de suas terras pelos 
palestinos. 

 V. O interesse de países europeus por matérias-primas no continente africano dividiu antigos reinos, 
subjugando-os economicamente. Atualmente, imigrantes africanos pobres são discriminados e impedidos 
de trabalhar na Europa. 
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II – HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL 
 

 
Tema: Percursos Contemporâneos 

 
 

 
11.  O contexto da formação do Estado Nacional brasileiro é bastante complexo, devido à forte influência da 

Inglaterra no cenário mundial e aos amplos vínculos entre o Brasil e a poderosa nação europeia. 
 

Sobre a influência inglesa no Brasil imperial, é correto afirmar: 
 

a) A Inglaterra impôs ao Império brasileiro a sua política liberal. Nesses termos, o Brasil foi coagido pelos 
ingleses a suspender as vantagens alfandegárias que os franceses desfrutavam desde a abertura dos Portos 
em 1808. 

b) A visão anglicana e humanista do seu povo nunca permitiu a adoção da escravidão como forma de trabalho 
no Império Britânico. Por isso, a escravidão foi perdendo força no Brasil, à medida que as relações com a 
Inglaterra progrediam. 

c) As relações socioeconômicas entre a nobreza brasileira e a inglesa foram muito próximas e estreitas. Apesar 
disso, a política brasileira, no Império, constituiu o único campo em que não houve nenhum traço de 
influência britânica. 

d) A ascensão da economia cafeeira resultou no aumento considerável das relações comerciais com a Inglaterra. 
Tais relações explicam muito do processo de modernização do Brasil, que, em grande parte, foi feita com 
empréstimos ingleses. 

e) A Tarifa Alves Branco, idealizada pelos ingleses, possibilitou a ampliação das relações comerciais com a 
Inglaterra.  Na mesma proporção, desfavoreceu o mercado interno brasileiro, uma vez que a medida 
facilitou a entrada de produtos de outros países. 

 
 

12.  O quadro Estado, de Giuseppe Pelizza da Volpedo, uma 
pintura do século XIX, representa os trabalhadores em 
movimento por seus direitos. 

   
O movimento operário, na sua origem e desenvolvimento, 
teve forte influência de duas correntes de pensamento, o 
Anarquismo e o Comunismo, que têm em comum a defesa 
e organização da classe trabalhadora, a destruição do Estado 
burguês e a construção de uma sociedade sem classes 
sociais. No entanto, essas correntes político-ideológicas 
também têm diferenças que as separam e colocam seus 
ideólogos em permanente conflito. 
 
Sobre essas diferenças, é correto afirmar: 

 
a) O anarquismo defende a aliança entre setores médios, operários e camponeses, para a construção de uma 

sociedade alternativa. O comunismo luta pela extinção imediata do Estado burguês. 
b) O comunismo propõe a extinção de todos os partidos políticos e a autogestão cooperativa sem a 

intervenção de partidos. O anarquismo considera fundamental a luta partidária. 
c) As lideranças anarquistas pregam a submissão dos sindicatos ao partido político revolucionário. Os 

comunistas condenam essa prática, por eles denominada de aparelhismo. 
d) Os comunistas concebem a greve como o elemento mais importante na luta contra a burguesia. Os 

anarquistas consideram a greve um instrumento limitado e de pouca eficiência para o enfrentamento contra 
o Estado burguês. 

e) Os comunistas defendem um estágio intermediário após a tomada do poder, chamado de socialismo, com a 
passagem do controle burguês do Estado para o controle proletário. Os anarquistas condenam toda e 
qualquer forma de Estado. 

 
 

 
Disponível em: <www.uel.br/revistas/germinal/n7-052009.htm>. 
Acesso em: 22 out. 2009. 
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13.  Considerando as relações entre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que essa 
guerra 

 
a) fortaleceu o poder das forças armadas russas, até então dominadas pelos bolcheviques, e, assim, constituiu 

as condições para a derrubada do czarismo através de um golpe militar. 
b) teve pouca importância para a Revolução Russa, pois foi um acontecimento territorialmente distante. 
c) influenciou decisivamente a Revolução Russa, pois impopularizou o regime czarista, devido a sua posição 

belicista, com o consequente fortalecimento dos bolcheviques, contrários à guerra desde o seu início. 
d) foi determinante para a Revolução Russa, pois esta constituiu-se em uma reação popular após o 

reconhecimento formal da vitória alemã sobre a Rússia. 
e) teve relação mínima com  a Revolução Russa, pois a participação da Rússia no conflito fortaleceu o poder 

do Czar,  mediante apoio tanto do povo quanto das forças armadas. 
 
 

14.  No Brasil, as décadas de 1920 e 1930 são consideradas de crise e transição de modelo político e econômico. 
Essa mudança atinge, também, o campo artístico-literário, expressando-se no e pelo movimento modernista. 

 
  Sobre o movimento modernista, é correto afirmar: 
 

a) A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1929, representou o abandono da cultura brasileira folclórica, 
arcaica e rural e a reaproximação com o modelo cultural colonialista europeu e norte-americano. 

b) O modernismo, a partir de 1930, já em uma fase construtiva e de maior amadurecimento e aprofundamento, 
além das obras de ficção, produziu ensaios de interpretação do Brasil. 

c) O limite do movimento modernista era a questão do modelo de nacionalismo, defendido por intelectuais e 
artistas desejosos de mudanças econômicas, mas contrários a um engajamento político. 

d) O movimento modernista ficou restrito às décadas de 1920 e 1930, sem relação com movimentos artístico-
literários anteriores e sem repercussão em manifestações culturais posteriores. 

e) A primeira fase do movimento ficou conhecida como de demolição da cultura vigente, com expoentes como 
Gilberto Freyre, Anita Malfatti e Chiquinha Gonzaga, intelectuais marcados pelo engajamento político e a 
qualidade da produção literária. 

 
 

15.  O Governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal. Embora essa política intervencionista tenha 
adquirido força no Estado Novo, pode ser percebida durante toda a chamada Era Vargas. 
 
Sobre a Era Vargas, é correto afirmar: 
 
a) O Departamento de Imprensa e Propaganda, embora impusesse limitações à imprensa, seguia a orientação 

do Estado, sem propaganda do governo e sem influência sobre a opinião pública. 
b) O governo, na questão agrícola, extinguiu diversos institutos, entre eles o do Açúcar e do Álcool, o do 

Pinho, o do Mate e o do Cacau, e centralizou as ações no Ministério da Agricultura. 
c) Os principais opositores do governo foram facilmente cooptados pela política governamental de conciliação 

e políticos com visões opostas, como Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado, atuaram como ministros de 
Vargas. 

d) O movimento sindical passou a ser tutelado já no início do primeiro governo Vargas, com a Lei de 
Sindicalização (março de 1931) e, em decorrência, o sindicato tornou-se um colaborador do Estado, com o 
objetivo de intermediação e atenuação do conflito entre capital e trabalho. 

e) O Brasil, com a implantação do Estado Novo, conseguiu a tão sonhada paz social, e o governo Vargas 
implantou, pela via da conciliação política, um governo de coalizão entre socialistas e integralistas. 

 
 
16.  O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (Nazista) foi fundado em 1919. Entre os seus 

primeiros militantes, encontrava-se Adolf Hitler, que se tornou o principal dirigente dessa agremiação. Em 
pouco mais de 10 anos, os nazistas avançaram nas eleições até o seu partido tornar-se o mais votado em 1932, 
elegendo a maior bancada parlamentar para o Reichstag. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. 
 
Nesse contexto, sobre as condições que possibilitaram a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, é correto 
afirmar: 
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a) As imposições do Tratado de Versalhes, implicando humilhações à Alemanha após a derrota na Primeira 
Guerra Mundial, reforçaram o sentimento revanchista germânico, aproveitado politicamente pelos nazistas. 

b) A imposição estadunidense à Alemanha de pesados tributos de guerra, contrariando as posições pacifistas da 
França e da Inglaterra, desencadeou séria crise na economia alemã e o fortalecimento político dos nazistas, 
contrários aos tributos. 

c) A rejeição aos nazistas, por parte das classes proprietárias e das classes médias, temendo uma revolução 
popular socialista, provocou um amplo apoio dos operários e camponeses alemães ao nazismo, em seguidas 
eleições. 

d) A defesa do Pacto de Versalhes feita pelos nazistas, assegurando o direito da Alemanha à retomada dos 
territórios perdidos após a I Guerra Mundial, foi essencial para o apoio das forças armadas alemãs ao 
nazismo. 

e) A aliança entre o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e o Partido Comunista Alemão, 
concretizando-se após a realização do Pacto Hitler-Stalin, impediu a oposição de esquerda aos nazistas. 

 
 
 
ATENÇÃO: As questões de 07 a 10 apresentam mais de uma afirmativa correta. Preencha, na FOLHA 

DE RESPOSTA, apenas os espaços (bolhas) correspondentes às afirmativas corretas. 
 

17.  Em 1959, guerrilheiros liderados por Fidel Castro assumiram o poder em Cuba, derrubando a ditadura de 
Fulgêncio Batista, que tinha apoio dos EUA. 

 
  Sobre a Revolução Cubana, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. Promoveu a reforma agrária, com a expropriação das terras de várias empresas norte-americanas. 
 II. Levou ao questionamento da hegemonia dos Estados Unidos no continente, por sua afirmação como uma 

revolução anti-imperialista. 
III. Irradiou apoio a diversos movimentos de contestação à ordem econômica e social na América Latina, 

principalmente através do treinamento de guerrilheiros. 
IV. Distanciou-se da União Soviética, após o recuo desta última na “Crise dos Mísseis”, com a formulação de 

críticas cubanas à ideia de “coexistência pacífica” defendida pelos soviéticos. 
 V. Resultou na diversificação das atividades econômicas, mediante a ampliação de investimentos industriais, 

com vistas à diminuição da dependência do país à produção açucareira e à URSS. 
 
 

18.  Pedro Moreno Gondim foi governador da Paraíba em um período de intensos conflitos políticos e sociais. 
Durante o seu governo (1961-1966), ocorreu o golpe militar de 1964. 

 
  Sobre o governo Gondim, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. Deu apoio ao Presidente da República João Goulart (PTB) e, assim, também à coalizão nacional de centro-
esquerda, então no poder. 

 II. Teve posições conservadoras, por seu constante combate às Ligas Camponesas,  um dos seus principais 
oponentes políticos. 

III. Demonstrou nítidas influências e práticas de esquerda, daí a cassação de Gondim após a tomada do poder 
pelos   militares, em 1964. 

IV. Manteve diálogo com as Ligas Camponesas,  e deu apoio à campanha pelas reformas de base de Goulart, 
entre as quais a defesa da reforma agrária. 

 V. Expressou ambiguidades políticas, ora à esquerda, por seu apoio político às Ligas Camponesas, ora à 
direita, pelo apoio aos militares após o golpe de 1964. 
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19.  Leia o texto abaixo. 
 
  A América Latina inteira reverencia a cantora Mercedes Sosa (1935-2009), falecida na madrugada desse domingo, 4 de outubro. 

Suas cinzas serão repartidas entre Tucumán, Mendoza e Buenos Aires. O memorial se junta à corrente que homenageia a grande 
artista argentina, que com seu talento corajoso e voz tonitruante catalisou os ventos de mudança dos anos 60, 70 e 80 e manteve a 
bandeira da utopia até o fim. Simbolicamente, suas cinzas também ficarão eternamente depositadas no memorial da América 
Latina. 

 

Disponível em: < http:// www.memorial.sp.gov.br/memorial/RssNoticiaDetalhe.do?noticiaId=1935>. Acesso em: 03 nov. 2009.  

 
  A homenagem contida no texto acima reflete um pouco da luta da artista Mercedes Sosa que, mesmo exilada, 

não deixou de combater uma das mais sangrentas ditaduras da América Latina, a chamada última ditadura da 
Argentina, instituída em março de 1976, e que perdurou até o final de 1983. 

 
  Sobre essa ditadura e as medidas por ela instituídas, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. Foi denominada, pelos próprios militares e seus apoiadores, de Processo de Reorganização Nacional. 
Declarou guerra aos opositores do regime, violou os direitos humanos e levou ao exílio e à morte milhares 
de argentinos. 

 II. Derrubou a Presidente Maria Estela Martinez de Perón. Instalou um governo alinhado aos EUA e ao 
grande capital internacional e aumentou o poder de ação de outras ditaduras latino- americanas. 

III. Ficou conhecida como Revolução Libertária. Originou-se de um golpe de Estado contra o presidente Juan 
Domingos Perón, substituído pelo líder justicialista Raúl Alfonsín, e dissolveu o Congresso Nacional. 

IV. Levou ao aumento significativo da dívida externa. Implantou uma política econômica nos marcos liberais e 
beneficiou os interesses do setor privado e das associações empresariais mais conservadoras. 

 V. Perseguiu, no final do regime, artistas e intelectuais vinculados às universidades. Censurou obras e justificou a 
sua ação repressiva devido ao apoio de artistas e intelectuais à continuação da guerra das Malvinas. 

 
 

20.  Leia a notícia abaixo. 
 

Mais de 436 mil famílias paraibanas terão o valor do Bolsa Família reajustado em 9,67% a partir de setembro de 2009. O 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) vai destinar R$ 3,7 milhões a mais para o programa de 
transferência de renda na Paraíba. Com o aumento, o valor total da folha de pagamento vai chegar a R$ 42,2 milhões na capital e 
interior do Estado. 

Disponível em: <http://jornaldaparaiba.globo.com/>. Acesso em: 01 ago.2009. 
 
  Sobre o Programa Bolsa Família, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. É de cunho assistencialista, e financiado exclusivamente com recursos oriundos do Banco Mundial (BIRD) 
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 II. Objetiva o acesso de famílias pobres a bens e serviços, mediante uma renda mínima para esse fim, paga 
com recursos do Tesouro Nacional. 

III. Destina dinheiro aos beneficiários, sob a forma de cartões, para a compra de alimentos e de outros 
produtos, inclusive eletrodomésticos. 

IV. Representa alto dispêndio para o Estado, devido à extensão da pobreza no país e aos custos do programa, 
superiores aos recursos destinados ao pagamento de juros da dívida pública. 

 V. Tem abrangência nacional, e não está restrito às regiões Norte e Nordeste, apesar da grande concentração 
de pobres brasileiros nessas duas regiões. 
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III – MATEMÁTICA 
 

 
Tema: A Matemática na Vida Moderna 

 
 
 

21.  Certa máquina copiadora faz, no máximo, 30 cópias por minuto. Essa máquina só 
pode funcionar, no máximo, duas horas por dia. Para essa máquina fazer 15.000 
cópias, são necessários pelo menos: 
 

a) 4 dias b) 5 dias c) 6 dias d) 7 dias e) 8 dias 
 
 

22.  Em certa residência, foram trocadas 10 lâmpadas incandescentes, de 100 watts cada, 
por 10 lâmpadas eletrônicas fluorescentes, de 20 watts cada, as quais ficam acesas 8 
horas por dia, mesmo tempo em que as incandescentes ficariam acesas. Nesse 
contexto, é correto afirmar que, em 30 dias, essa troca de lâmpadas acarreta uma 
redução no consumo de energia dessa residência, em quilowatt-hora, de: 
 

a) 184 b) 188 c) 192 d) 196 e) 200 
 
 

23.  A figura ao lado mostra, no plano cartesiano, a vista 
superior de um museu que possui a forma de um 
quadrado. 
 

  Como parte do sistema de segurança desse museu, 
há, localizado no ponto (0 ,0 ) , um emissor de raios 
retilíneos o qual detecta a presença de pessoas. Os 
raios emitidos são paralelos ao plano do piso e 
descrevem trajetórias paralelas às semirretas y=x , 
com x0 , onde   é um parâmetro que ajusta a 
direção dos raios, de acordo com o ponto que se 
deseja proteger. No museu, só existem entradas nos 
lados oeste e sul, os quais devem ficar totalmente 
protegidos pelo sistema de segurança. 

 

  De acordo com essas informações, o parâmetro   deve variar, pelo menos, no 
intervalo: 

 

a) 



 2,

7
2  b) 





2
5,

5
2  c) 





2
7,3  d)  10,8  e)  13,11  

 
 

24.  Mestre Laureano, técnico e professor de Eletrônica, em uma das suas aulas práticas, 
escolheu três resistores e propôs aos seus alunos que calculassem o valor da 
resistência do resistor equivalente aos três resistores escolhidos, associados em 
paralelo. Para isso ele informou aos alunos que: 
 

 os valores 1R , 2R  e 3R  das resistências dos três resistores escolhidos, medidas 
em ohms, são raízes do polinômio p(x) = x3 - 7x2 + 16x - 12. 

 o valor R  da resistência, medida em ohms, do resistor equivalente aos três 
resistores escolhidos, associados em paralelo, satisfaz a relação 

321

1111
RRRR

  . 

 

  Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor de R , em ohms, é igual a: 
 

a) 0,55 b) 0,65 c) 0,75 d) 0,85 e) 0,95 
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25.  Em certo sistema marítimo de navegação, duas estações de rádio, localizadas na 
costa, nos pontos A e B, transmitem simultaneamente sinais de rádio para qualquer 
embarcação que se encontre no mar, na área de alcance dessas estações. Sendo P  o 
ponto onde está localizada uma embarcação que recebe esses sinais, o computador de 
bordo da embarcação calcula a diferença, PBPA  , das distâncias da embarcação a 
cada uma das estações. 
 

  Um navio que estava ancorado no 
mar recebeu o sinal da estação 
localizada em B e, 120 
microssegundos (s) depois, recebeu 
o sinal da estação localizada em A, 
conforme a figura ao lado. 
 

  Considere as estações de rádio e o 
ponto P  onde esse navio estava 
ancorado como pontos de um plano 
cartesiano, onde a unidade de 
comprimento é o quilômetro e 

)0,30(A  e )0,30(B . 
Dados: 

 1s = 106 s 
 A velocidade do sinal de rádio 

é de 300.000 km/s 
 

  Nesse contexto, é correto afirmar que a hipérbole com focos nos pontos A  e B  e 
que contém o ponto P tem como equação a expressão: 
 

a) 1
576324

22

 yx  c) 1
324576

22

 yx  e) 1
625289

22

 yx  

b) 1
676361

22

 yx  d) 1
361676

22

 yx  
 

 
 

26.  É comum, em aeroportos, a utilização de detectores de metais para vistoriar as 
bagagens dos passageiros. Em certo aeroporto, ao ser vistoriado um lote de 10 malas, 
o detector de metais acusou a presença de objetos metálicos em apenas duas. Um 
funcionário do aeroporto, que não estava presente no momento da vistoria dessas 
malas pelo detector, escolheu aleatoriamente duas delas e resolveu abri-las para fazer 
uma vistoria mais apurada. 
 

  Com base nessas informações, é correto afirmar que a probabilidade de ser 
encontrado objeto metálico em, pelo menos, uma das duas malas escolhidas por esse 
funcionário do aeroporto é de: 
 
a) 6/15 c) 50/135 e) 17/45  
b) 7/18 d) 35/90 
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ATENÇÃO: As questões de 17 a 20 apresentam mais de uma afirmativa correta. 
Preencha, na FOLHA DE RESPOSTA, apenas os espaços (bolhas) 
correspondentes às afirmativas corretas. 

 
 

27.  O tanque de combustível de um automóvel, com capacidade de 60 litros, estava 
completamente cheio quando iniciou uma viagem. Depois de percorrer 240 km, o 
tanque ficou novamente cheio ao serem colocados 20 litros de combustível, ao preço 
de R$ 2,30 por litro. Depois disso, foram percorridos mais 360 km, e o tanque foi 
novamente cheio colocando-se 40 litros de combustível, ao preço de R$ 2,50 por 
litro, encerrando, nesse instante, a viagem. 

 
Com base nessas informações, identifique as afirmativas corretas: 

 
 I. O percurso total da viagem foi de 600 km. 
 II. O consumo médio de combustível, nos primeiros 240 km dessa viagem, foi de 

um litro para cada 12 km percorridos. 
III. O automóvel consumiu, nessa viagem, um total de 120 litros de combustível. 
IV. O consumo médio de combustível, nessa viagem, foi de um litro para cada 

11 km percorridos. 
 V. O total gasto com o combustível nessa viagem foi de R$ 146,00. 
 
 

28.  Uma empresa de telefonia celular mapeou sua área de cobertura em certa cidade, 
utilizando o plano cartesiano. Devido às características do relevo e do planejamento 
urbano da cidade, na região exterior à circunferência de equação 8122  yx  não há 
recepção de sinal e, nas demais regiões, a recepção do sinal ficou classificada 
conforme a figura abaixo. 

 

 
 
  Nesse contexto, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. O ponto (1 ,1 )  está na região de recepção boa. 
 II. O ponto (5 ,1 )  está na região de recepção ruim. 
III. A localidade delimitada pela região retangular de vértices (4 ,6 ) , (4 ,10 ) , 

(12 ,10 )  e (12 ,6 )  está parcialmente contida na região de recepção boa. 
IV. A localidade delimitada pelo quadrado de vértices (1 , -1 ) , ( -1 , -1 ) , ( -1 ,1 )  e 

(1 ,1 )  está totalmente contida na região de recepção boa. 
 V. A localidade delimitada pelo retângulo de vértices ( -1 , 1 ) , (1 ,1 ) , ( -1 ,8 )  e (1 ,8 )  

possui pontos de recepção boa, recepção  média e recepção ruim. 
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29.  A senha bancária de certa instituição financeira é formada por sete caracteres da 
seguinte maneira: os três primeiros são letras maiúsculas escolhidas dentre as vinte e 
seis letras do alfabeto da língua portuguesa; e os quatro últimos são escolhidos dentre 
os dez algarismos de 0 a 9. 

 
  Considerando as condições estabelecidas, identifique os itens que apresentam 

corretamente o número máximo de senhas que podem ser formadas: 
 

 I. 43 1026   senhas distintas. 
 II. 144 senhas distintas com as letras A, B e C e os algarismos 1, 2, 3 e 4. 
III. 10.000 senhas distintas com a sigla PSS no lugar dos três primeiros caracteres. 
IV. 326  senhas distintas com o número 2010 no lugar dos quatro últimos caracteres. 
 V. 26.000 senhas distintas com os três primeiros caracteres iguais. 
 
 

30.  Em certo jogo de computador, dois jogadores, A e B, disputam uma partida da 
seguinte maneira: 
 Inicialmente, cada jogador escolhe dois pontos do plano cartesiano, diferentes 

de  0,0 , de modo que um dos pontos pertença à reta xy 2  e o outro ponto, 
à reta xy 4 . 

 Em seguida, cada jogador fornece seus pontos ao computador, que calcula a 
área do triângulo cujos vértices são os pontos por ele escolhidos e o ponto 
 0,0 . 

 O ganhador será aquele que escolher os pontos que forneçam o triângulo com 
maior área. 

 Caso os jogadores escolham pontos que forneçam triângulos com a mesma área, 
haverá empate. 

 
  Nesse contexto, identifique as afirmativas corretas: 
 

 I. Se o jogador A escolher os pontos  4,2  e  8,2  e o jogador B escolher os 
pontos  6,3  e  4,1 , ganhará o jogador B. 

 II. Se o jogador A escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 
20x e o jogador B escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 

,20y  ganhará o jogador A. 
III. Se o jogador A escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 10x  

e o jogador B escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 10x , 
haverá empate. 

IV. Se os jogadores A e B escolherem um mesmo ponto da reta xy 2  e pontos 
distintos da reta xy 4  e equidistantes da origem, haverá empate. 

 V. Se o jogador A escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 
12y e o jogador B escolher seus pontos, de modo que eles pertençam à reta 
16y , ganhará o jogador B. 

 
 


