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✓Leia a tira para responder às questões de números 01 a 03

QUESTÃO 1

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do primeiro
quadrinho devem ser preenchidas, respectivamente, com:
(A)em ... pra
(B) ante ... na
(C) de ... à
(D)à ... na
(E) por ... a

QUESTÃO 2

No último quadrinho, a fala do garoto Calvin permite concluir,
corretamente, que
(A)Haroldo, o tigre, tomou o lanche que estava na lancheira.
(B) o lanche foi oferecido por ele a seu amigo Haroldo, o tigre.
(C) Haroldo, o tigre, guardou um lanche adicional para ele.
(D)ele comeu o lanche da lancheira enquanto esperava o ônibus.
(E) ele esqueceu de guardar o lanche em sua lancheira.

QUESTÃO 3

Supondo que ocorra mais de um teste surpresa, o período final da fala
de Calvin pode ser reescrito da seguinte forma, de acordo com a
norma-padrão:
(A)Aposto que vai ocorrer testes surpresas de algumas matérias.
(B) Aposto que vai se aplicar testes surpresas de algumas matérias.
(C) Aposto que vão haver testes surpresas de algumas matérias.
(D)Aposto que vai ser aplicado testes surpresas de algumas matérias.
(E) Aposto que vão acontecer testes surpresas de algumas matérias.

QUESTÃO 4
A notícia permite entender que, na China, será proibido
(A) enriquecer ou possuir algum prazer extravagante, visando-se à
diminuição do número de famosos no país.
(B) cultuar as celebridades, visando-se ao atendimento às leis e à
manutenção da moralidade social.
(C) envolver as celebridades em escândalos, visando-se à preservação da
imagem delas e, também, à ordem social.
(D) manifestar comportamento ético nas redes sociais, visando-se à
promoção das celebridades na internet.
(E) utilizar a internet para conhecer as celebridades, visando-se à extinção
das redes sociais no país.

QUESTÃO 5
Sem prejuízo de sentido ao texto, a passagem destacada em – ... prepara
um arcabouço legal a fim de boicotar “artistas que transgrediram a
moralidade social”. – pode ser complementada da seguinte forma:
(A) artistas que obedeceram à lei ou transgrediram a moralidade social.
(B) artistas que conheceram a lei ou transgrediram a moralidade social.
(C) artistas que violaram a lei ou transgrediram a moralidade social.
(D) artistas que impuseram a lei ou transgrediram a moralidade social.
(E) artistas que deflagraram a lei ou transgrediram a moralidade social.

QUESTÃO 6

As informações apresentadas no texto revelam que, na China, o fim da
chamada “cultura das celebridades” terá como efeito uma internet
que vai
(A)limitar as formas de interação entre os cidadãos.
(B) permitir a livre expressão de ideias e informações.
(C) promover discussões saudáveis sobre a sociedade.
(D)ampliar o convívio social dentro e fora do país.
(E) manter a ordem social e a liberdade de expressão.

QUESTÃO 7

Identifica-se termo empregado em sentido figurado na passagem:
(A)... reportou a agência de notícias oficial Xinhua.
(B) Para isso, prepara um arcabouço legal para boicotar...
(C) O texto é recheado de adjetivos e critica a “estética anormal”...
(D)... o governo define como “cultura de celebridades”.
(E) ... reguladores prometeram criar uma lista com celebridades...

QUESTÃO 8

Na frase – O governo chinês prepara um arcabouço legal para boicotar
“artistas que transgrediram a moralidade social”. –, o termo e a
oração destacados estabelecem, correta e respectivamente, relações
de sentido de
(A)finalidade e restrição.
(B) comparação e oposição.
(C) comparação e adição.
(D)direção e explicação.
(E) finalidade e conclusão.

QUESTÃO 9

Na passagem – ... proibidos de “ostentar riqueza ou prazeres
extravagantes” nas redes sociais. (3o parágrafo) –, a conjunção
destacada estabelece relação de:
(A)explicação.
(B) adversidade.
(C) conclusão.
(D)alternância.
(E) adição.

QUESTÃO 10
Considere as passagens do texto:
• ... “responsáveis por deteriorar valores dominantes” da sociedade
chinesa. (2o parágrafo)
• ... reportou a agência de notícias oficial Xinhua. (3o parágrafo)
Os termos destacados significam, correta e respectivamente:
(A) contaminar, marginais, comentou.
(B) degenerar, preponderantes, transmitiu.
(C) afrontar, fundamentais, enfatizou.
(D) camuflar, prevalecentes, advertiu.
(E) violar, soberanos, questionou.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa em que a oração dá correta sequência ao enunciado,
de acordo com a norma-padrão: O frenesi em torno de celebridades nunca
agradou o governo, mas o assunto se tornou mais urgente quando o cantor
de K-Pop Kris Wu foi preso e fãs se organizaram nas redes sociais para
(A) tirar ele da prisão.
(B) tirar à ele da prisão.
(C) tirar-no da prisão.
(D) lhe tirar da prisão.
(E) tirá-lo da prisão.

✓Leia a tira para responder às questões de números 12 e 13.

QUESTÃO 12

Do ponto de vista de Jorge, as compras na Black Friday são
(A)imprescindíveis.
(B) essenciais.
(C) revigorantes.
(D)desnecessárias.
(E) oportunas.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de colocação pronominal.
(A) Sentiria-me sem esse vazio se fosse às compras, completou o amigo de
Jorge.
(B) Nos afastamos de ondas de histeria consumistas, enfatizou Jorge ao amigo.
(C) Quando começa a Black Friday, deve-se controlar o impulso de compra,
pensa Jorge.
(D) Jorge e seu amigo raramente deixam-se levar pelas histerias consumistas.
(E) Na última Black Friday, Jorge e o amigo têm controlado-se para não gastar.

QUESTÃO 14
Por algum tempo, aventou-se a possibilidade de que a imunidade coletiva seria capaz de dar um fim
__________ covid-19. Mas o surgimento de novas variantes, junto com o conhecimento de que a
imunidade não dura para sempre e varia muito de pessoa para pessoa, praticamente descartou essa
ideia. Hoje em dia, __________ uma maior concordância entre os cientistas de que a pandemia de
covid-19 se transformará aos poucos em uma endemia. Isso significa que a doença continuará
__________ ser frequente em uma (ou em várias) regiões do planeta, com um número de casos e de
mortes esperados todos os anos. (www.uol.com.br, 10.11.2021. Adaptado) Em conformidade com a
norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:
(A) à ... há ... a
(B) à ... a ... há
(C) a ... a ... há
(D) à ... há ... à
(E) a ... à ... à

Leia o texto para responder às questões de números 15 e 16.
Não sei pensar à máquina, isto é, faço o meu trabalho primeiramente
a lápis. Depois, com o queixo apoiado na mão esquerda, repasso tudo
à máquina com um dedo só.
– Mas isto não custa muito?
– Custar, custa, mas dura mais.
(Mario Quintana, Da preguiça como método de trabalho)

QUESTÃO 15

De acordo com o escritor, seu processo de criação evita que os textos
sejam
(A)estáveis.
(B) fugazes.
(C) complexos.
(D)admiráveis.
(E) duradouros

QUESTÃO 16

A expressão do texto que veicula ideia de modo é:
(A)isto é.
(B) o meu trabalho.
(C) Custar, custa.
(D)Depois.
(E) com um dedo só.

QUESTÃO 17
Com as passagens “... acredito que foi algum equívoco seu.” (1o parágrafo)
e “E imagine que recebo umas 40 por mês.” (3o parágrafo), o autor referese, correta e respectivamente,
(A) à datação da carta e ao grande volume de sua correspondência mensal.
(B) à falta de resposta à Irmã e à impossibilidade de ler as cartas no mês.
(C) ao envio incorreto da carta ao Chile e à limitação das cartas que recebe.
(D) à confusão feita pela Irmã e ao incômodo pelo fluxo mensal de cartas.
(E) ao descontrole na manipulação das cartas e ao alto número de cartas.

QUESTÃO 18
Com base nas passagens “mas, àquela época, insistia em continuar sendo pouco
organizado” (2o parágrafo) e “me fiz organizado” (3o parágrafo), é correto afirmar que
(A) houve mudança nos hábitos do autor, descritos em duas perspectivas temporais no
Modo Subjuntivo.
(B) houve mudança nos hábitos do autor, descritos em duas perspectivas temporais no
Modo Indicativo.
(C) se mantiveram os hábitos do autor, descritos em uma mesma perspectiva temporal
no Modo Indicativo.
(D) houve mudança nos hábitos do autor, descritos em duas perspectivas temporais, uma
no Modo Indicativo e outra, no Subjuntivo.
(E) se mantiveram os hábitos do autor, descritos em uma mesma perspectiva temporal
no Modo Subjuntivo.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que dá correta sequência ao trecho, de acordo
com a norma-padrão de pontuação: Lia as que me chegavam e, de vez
em quando, se perdiam algumas entre papéis.
(A)Em certos casos, reencontrava, essas cartas. Em outros não.
(B) Em certos, casos, reencontrava essas cartas; em outros, não.
(C) Em certos casos, reencontrava essas cartas; em outros, não.
(D)Reencontrava, essas cartas, em certos casos em outros não.
(E) Reencontrava, essas cartas (em certos casos). Em outros não!

QUESTÃO 20
É um fato, basta escutar. A cada dia, os sentimentos de vergonha, de decepção, de falta de pudor, de
educação e revolta se fazem ________ .Ao mesmo tempo, baratas zunem e rinocerontes vociferam
para impor uma outra realidade. Há uma mutação em curso, ________ antes pela literatura. A
passagem do humano ao inseto foi ________ por Kafka. O cargo de primeiro-ministro ocupado por
uma barata foi tornado possível com Ian McEwan. O encantamento, o consentimento e o fascínio pela
transformação em rinoceronte ________ ao teatro por Eugène Ionesco.
Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente,
com:
(A) presentes ... anunciada ... contada ... foram levados
(B) presente ... anunciada ... contado ... foram levado
(C) presente ... anunciado ... contado ... foi levado
(D) presentes ... anunciado ... contada ... foram levados
(E) presentes ... anunciado ... contada ... foi levado

MATEMÁTICA

QUESTÃO 21

(A)230.
(B) 200.
(C) 220.
(D)210.
(E) 190.

QUESTÃO 22
Um reservatório d’água tem formato interno de prisma reto retangular,
sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1,0 m e 2,0 m. Se no interior desse
reservatório, há 1500 L de água, a quantidade de água contida nesse
reservatório corresponde, da sua capacidade total, a
(A) 0,7.
(B) 0,8.
(C) 0,4.
(D) 0,6.
(E) 0,5.

QUESTÃO 23
De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas
recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, pela instituição, foi
de 1717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167
unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro, e, no mês de
agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então
foram recuperadas, em outubro de 2021,
(A) 492 armas.
(B) 494 armas.
(C) 490 armas.
(D) 491 armas.
(E) 493 armas.

QUESTÃO 24
A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados R ascunho em um
concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética
simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31
anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética
simples das idades dos aprovados foi de
(A) 27,8 anos.
(B) 29,0 anos.
(C) 28,3 anos.
(D) 27,0 anos.
(E) 28,0 anos.

QUESTÃO 25
De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o
pagamento de um compromisso A; com a metade do que não foi utilizado
para o compromisso A, pagou-se um compromisso B; e o restante, R$
187,50, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi
investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de
(A) R$ 36,00.
(B) R$ 18,00.
(C) R$ 54,50.
(D) R$ 0,00.
(E) R$ 62,50.

QUESTÃO 26

Considere que, no Estado de São Paulo, um alqueire paulista
corresponda a 24200 m2 . Se um hectare equivale a 10 mil m2 , então
é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem
área equivalente, em hectare, a
(A)4760.
(B) 480.
(C) 476.
(D)484.
(E) 4800.

QUESTÃO 27
Com base nas informações apresentadas, é, necessariamente,
verdade que
(A) em outubro, o número de prisões com mandado
correspondeu a, aproximadamente, 25% do número de
prisões em flagrante.
(B) o número de prisões em flagrante em setembro foi menor
que o número de prisões em flagrante em outubro.
(C) em setembro, o número de prisões em flagrante
correspondeu a, aproximadamente, 125% do número de
prisões com mandado.
(D) o número de prisões com mandado feitas em setembro foi,
aproximadamente, 5% maior que o número de prisões com
mandado feitas em outubro.
(E) o número total de prisões feitas em setembro foi menor que
o número total de prisões feitas em outubro.

QUESTÃO 28
Dois grupos de soldados, A e B, participarão de um curso de formação em dois dias. No
primeiro dia, participarão 100 desses soldados e, no segundo dia, participarão aqueles
que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do
curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão
participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B
participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do
grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados
que participarão do curso no segundo dia será igual a
(A) 50.
(B) 20.
(C) 60.
(D) 30.
(E) 40.

QUESTÃO 29

(A)300 cm.
(B) 320 cm.
(C) 310 cm.
(D)280 cm.
(E) 290 cm.

QUESTÃO 30
A produção de uma peça é feita em prensas, do mesmo tipo, trabalhando ao
mesmo tempo, e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa
quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas,
ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizouse apenas 3 prensas, nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo
assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para
a fabricação com 4 prensas, foi maior em
(A) 2 horas e 45 minutos.
(B) 1 hora e 40 minutos.
(C) 3 horas e 15 minutos.
(D) 1 hora e 20 minutos.
(E) 2 horas e 06 minutos

QUESTÃO 31
Tem-se certa quantidade x de projéteis, menor que 1000 unidades, que pode ser
agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades, ou de 30 em 30 unidades,
sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa
quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras,
a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a x, de modo a satisfazer
o agrupamento necessário nesse treinamento, é de
(A) 20 unidades.
(B) 30 unidades.
(C) 10 unidades.
(D) 15 unidades.
(E) 25 unidades.

QUESTÃO 32
(A) A Região Sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que
teve os maiores rendimentos médios mensais, por pessoa,
dentre toda a população brasileira.
(B) Em 2019, nenhum brasileiro, dos 50% da população com
menores rendimentos, recebeu rendimento médio mensal
menor que R$ 436,00.
(C) Para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi, para a
Região Sudeste, aquele em que os 50% da população com
menores rendimentos receberam o maior rendimento médio
mensal, por pessoa. ***
(D) Na Região Norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos
50% da população com menores rendimentos recebeu,
mensalmente, R$ 325,00.
(E) Para mais da metade das Regiões, o ano de 2020, dentre os
apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento
médio mensal, por pessoa, foi o mais alto, para os 50% da
população com menores rendimentos.

QUESTÃO 33
Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e,
desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição
pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários, e
os demais, em universidades particulares. Sabendo-se que, desse grupo, 150
soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recémformados, e que não têm ensino superior completo, é
(A) 2083.
(B) 5000.
(C) 3000.
(D) 1250.
(E) 1666.

QUESTÃO 34
Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de
serviços: Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio, a cada 6 dias. Dia 26
de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando.
Sabendo-se que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam
normalmente até o final do ano 2021, o último dia daquele ano em que
ambos trabalharam, em um mesmo dia, foi
(A) uma sexta-feira.
(B) um domingo.
(C) uma quarta-feira.
(D) uma segunda-feira.
(E) um sábado.

QUESTÃO 35
No estacionamento de certa Companhia da Polícia Militar, há cinco vagas que estão lado a
lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, especialmente para as viaturas.
Nelas, estão estacionadas cinco viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4 e 5, não
necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que há exatamente uma vaga entre as
viaturas de prefixos finais 2 e 3, há duas ou três vagas entre as viaturas de prefixos finais 1
e 5, e que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das
viaturas de prefixos finais 3 e 5, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na
vaga número 12 é a de prefixo final
(A) 2.
(B) 5.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 1.

HISTÓRIA

QUESTÃO 36
(A) as disputas por mercados consumidores de produtos
industriais e fornecedores de matérias-primas
impediam a formação de alianças entre os países.
(B) as grandes corporações econômicas procuravam
explorar politicamente a ideologia nacionalista no
combate às organizações socialistas multinacionais.
(C) as independências das nações colonizadas da África e
da Ásia prejudicavam a continuidade do crescimento
econômico dos países imperialistas.
(D) a exigência de proteção política das economias
nacionais promoveu a ascensão de regimes ditatoriais
nas nações economicamente desenvolvidas.
(E) a vinculação de governos economicamente fortalecidos
com forças produtivas de grande dinamismo
multiplicava no mundo as áreas de conflito.

QUESTÃO 37
Quarta-feira, 9 de maio de 1945, foi o primeiro dia de paz na Europa. As celebrações nessa semana foram
ensombradas pelos acontecimentos no leste da Europa. Churchill exprimia seu temor de que as infiltrações
soviéticas na Europa Central e nos Balcãs conduzissem a uma terceira guerra mundial. Perturbado por notícias
acerca da iminente partida para o Pacífico de pelo menos metade das tropas americanas na Europa, Churchill
alertava para o fato de que os russos ainda podiam manter grandes efetivos em campo, ainda por um longo
período de tempo. (Martin Gilbert. Churchill: uma vida, vol. 2, 2016. p. 315. Adaptado)
O resultado da Segunda Guerra Mundial, que já se esboçava em maio de 1945,
(A) reconfigurou as relações internacionais de poder com a emergência de regimes anticapitalistas em países
do continente europeu.
(B) manteve a integridade territorial da Alemanha como uma barreira militar contrária à expansão do
comunismo.
(C) dividiu o mundo entre países predominantemente capitalistas na Europa ocidental e predominantes
socialistas no extremo oriente.
(D) provocou a fusão das economias industriais desenvolvidas por meio da adoção de um único padrão
monetário.
(E) consolidou a democracia liberal nos países da aliança militar de combate aos Estados fascistas totalitários.

QUESTÃO 38
No texto da Constituição aprovado finalmente a 24 de fevereiro de 1891 […], a Igreja foi
forçada a resignar-se: casamento civil, ensino leigo, secularização de cemitérios, recusa de
direitos eleitorais aos religiosos ligados por voto de obediência (exime-se, portanto, o
clero secular da cláusula restritiva).
(Sérgio Lobo de Moura e José Maria Gouveia de Almeida.
“A Igreja na Primeira República. In: Boris Fausto (org.). História geral da civilização brasileira, tomo III, 2o vol., 1990, p. 327328) Esses tópicos da primeira Constituição republicana

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

foram suspensos pela Constituição de 1934 com a adoção do regime do padroado.
impuseram o beneplácito do poder executivo federal às Bulas papais.
referiam-se às relações entre o Estado e as instituições religiosas.
impediram a participação política da hierarquia católica ao longo da República.
sujeitaram legalmente os bens dos mosteiros aos interesses do Estado.

QUESTÃO 39
Tão visivelmente defeituosa era a prática do nosso sistema representativo que os estadistas,
legisladores e escritores políticos do Império e da Primeira República costumavam atribuir-lhe a
principal responsabilidade pelos males do regime. […] Com semelhante visão dos problemas políticos
brasileiros, é muito explicável que o aperfeiçoamento da legislação eleitoral tenha sido um dos mais
eficientes slogans da campanha de que resultou a Revolução de 1930. (Victor Nunes Leal. Coronelismo, enxada e
voto, 1976. p. 240-241)

Os governos de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, procuraram responder a essa questão do regime
representativo
(A) generalizando as consultas plebiscitárias nos casos de reformas políticas mais relevantes.
(B) ampliando o direito ao sufrágio à grande massa de trabalhadores imigrantes das indústrias.
(C) qualificando o voto popular por meio da concessão de direitos civis aos operários urbanos.
(D) restringindo o número de candidatos às casas legislativas por meio do sufrágio universal.
(E) suspendendo a eleição para presidente da República após a adoção constitucional do voto
secreto.

QUESTÃO 40
(A) aboliu a tradição brasileira de oposição à
hegemonia norte-americana na América.
(B) implicou o financiamento norteamericano da indústria de base no Brasil.
(C) favoreceu o projeto do Estado brasileiro
de proteger o preço dos produtos
manufaturados exportados.
(D) pressupôs
formalmente
a
democratização da política brasileira.
(E) decorreu da condenação pública do
regime nazista pelo governo brasileiro.

QUESTÃO 41
Analisando-se o texto sobre o projeto oficial de
redemocratização, pode-se concluir que a
(A) distensão política do regime militar contou com a
aprovação consensual das forças armadas.
(B) contestação social ao regime militar derivou de sua
incapacidade de obter empréstimos no exterior.
(C) sociedade
civil apoiou o
cronograma
das
transformações políticas graduais do regime militar.
(D) legitimidade do regime militar dependia da
manutenção do crescimento econômico.
(E) abertura política resultou do enfraquecimento dos
órgãos de repressão do regime militar.

GEOGRAFIA

QUESTÃO 42
Os textos I, II e III referem-se,
respectivamente,
(A) ao Japão/Filipinas; à Índia; ao
Afeganistão.
(B) ao Japão/Malásia; à Síria; ao Iraque.
(C) à China/Taiwan; à Síria; ao Afeganistão.
(D) à China/Indonésia; ao Iraque; ao Irã.
(E) à Índia/Filipinas; ao Paquistão; ao Iraque.

QUESTÃO 43

✓Analise o mapa a seguir.

QUESTÃO 43
O mapa identifica áreas do mundo que apresentam
(A) desmatamento ativo em decorrência da rápida expansão da
agropecuária.
(B) a desertificação provocada, entre outros fatores, pelo uso intensivo dos
solos.
(C) erosão dos solos devido às elevadas quantidades de chuva nos meses
de verão.
(D) chuva ácida, fenômeno frequente durante os períodos com baixas
temperaturas.
(E) poluição das águas fluviais provocada pelas fortes concentrações
humanas.

QUESTÃO 44
É um dos mais importantes rios brasileiros, sendo o maior que corre totalmente no
espaço nacional e o quarto maior rio da América do Sul. É um rio de planalto, com
cachoeiras e corredeiras em diversos trechos. Além do fator histórico, o rio exerce
importante papel como fonte de energia hidrelétrica e irrigação. Suas águas são
usadas para a agricultura irrigada na produção de várias espécies de frutas que são
exportadas para várias partes do mundo. O texto retrata características do rio
(A) Tocantins.
(B) Paraná.
(C) Xingu.
(D) São Francisco.
(E) Tietê.

QUESTÃO 45
A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as condições
socioeconômicas da população brasileira permitem afirmar que
(A) entre 1950 e 1991, o aumento da expectativa de vida foi
maior na zona rural, onde as condições de vida são mais
saudáveis.
(B) desde 1980 houve um fenômeno típico de país desenvolvido:
o aumento da expectativa de vida acelerou o crescimento
vegetativo.
(C) a expectativa de vida apresentou maior crescimento a partir
do final do século XX devido à expansão do processo de
urbanização.
(D) as pequenas e as médias cidades tendem a apresentar
expectativas de vida mais altas e, de modo geral, mais
semelhantes entre si.
(E) a evolução da expectativa de vida foi contínua entre 1950 e
2019, mas não foi homogênea entre os estados e regiões do
país.

QUESTÃO 46
(A) o processo de descentralização industrial ocorrido no
Brasil é fator importante para explicar a perda de
participação industrial do Sudeste.
(B) a instalação de várias multinacionais do setor de
informática nas regiões Nordeste e Norte são
responsáveis pelo aumento da participação industrial.
(C) o fraco crescimento de participação da região Sul deve
ser atribuído, entre outros, à expansão da agroindústria
instalada no Centro-Oeste.
(D) a redução do papel do Sudeste está relacionada ao fato
de a região apresentar fraco crescimento dos setores de
construção civil e metalúrgico.
(E) o crescimento da participação das regiões Norte e
Nordeste deve-se, principalmente, à expansão da
indústria extrativa mineral.

QUESTÃO 47

O texto mostra a redução do bioma
(A)da mata das araucárias.
(B) do pantanal.
(C) da mata atlântica.
(D)de campos.
(E) do cerrado.

ATUALIDADES

QUESTÃO 48

A manifestação inédita ocorreu
(A)na Bolívia.
(B) no Chile.
(C) em Cuba.
(D)no Peru.
(E) na Colômbia.

QUESTÃO 49
Indígenas voltaram a protestar hoje (27.08) contra o marco temporal para demarcação de terras
indígenas. O grupo está em Brasília para acompanhar a votação do tema, que chegou a entrar na
pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana, e deve ser retomado na quarta-feira (01.09).
Durante o julgamento, os ministros poderão discutir a questão do marco temporal.
(Agência Brasil. https://bit.ly/3cRv68L .Publicado em 27.08. Acesso em 11.11.2021. Adaptado)

O marco temporal
(A) impede os indígenas de usar as terras para exploração de madeira e garimpagem.
(B) deve ser proposto pelo Congresso Nacional para ser incorporado à Constituição Federal de 1988.
(C) é defendido por ruralistas que veem a possibilidade de ocupar terras indígenas.
(D) incorpora um conjunto de leis envolvendo conteúdos relacionados à posse de terra e aos assuntos
trabalhistas.
(E) tem sido discutido por grupos indígenas que se sentem desprotegidos em áreas de fronteiras.

QUESTÃO 50
Os líderes das 20 principais economias do planeta, o G20, anunciaram neste domingo (31.10), em
Roma, um compromisso para tentar conter as mudanças climáticas e limitar o aquecimento global a
1,5 ºC nos próximos anos.
(G1. https://glo.bo/3HXmz2v. Publicado em 31.10.2021. Acesso em 11.11.2021. Adaptado)

Uma das soluções propostas para limitar o aquecimento global foi
(A) a redução da concentração demográfica nas grandes e médias cidades, locais geradores de
poluição atmosférica.
(B) a substituição do Acordo de Paris, assinado em 2015, por um novo acordo climático mais
audacioso.
(C) a modernização dos navios movidos a combustíveis fósseis que circulam pelos oceanos e poluem
as águas.
(D) o fim do financiamento de novas usinas de carvão mineral para a geração de energia termelétrica.
(E) o incentivo à construção de usinas nucleares nos países pobres do hemisfério Sul.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 51
Um usuário, por meio do Explorador de Arquivos do MS-Windows 10, ambos em sua configuração original,
acessa uma pasta de seu computador, que contém 5 arquivos de texto cujos nomes aparecem conforme a lista a
seguir:
A
B
C
D
E
O usuário, então, clica com o botão principal do mouse sobre o primeiro arquivo da pasta, selecionando-o,
aperta a tecla F2, digita 2 e aperta a tecla Enter. Considerando que o usuário tem todos os privilégios
necessários, o resultado da sequência de ações mencionadas no enunciado é:
(A) foram excluídos os 2 primeiros arquivos da pasta.
(B) o primeiro arquivo da pasta foi renomeado.
(C) foram excluídos todos os arquivos, com exceção do segundo arquivo.
(D) foi excluído o segundo arquivo da pasta.
(E) foram renomeados os 2 primeiros arquivos da pasta.

QUESTÃO 52

No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, Barra Lateral
Alfabética, Barra Lateral Anual e Barra Lateral Austera são alguns
nomes de tipos padrão de
(A)Quebra de Coluna.
(B) Quebra de Página.
(C) Caixa de Texto.
(D)WordArt.
(E) SmartArt.

QUESTÃO 53
Observe a imagem a seguir, que contém uma planilha elaborada por meio
do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. Nela, um soldado digitou
alguns nomes de pessoas desaparecidas (coluna A) e o número de dias em
que ocorreu o desaparecimento (coluna B).
A fórmula digitada na célula B8, que resulta no valor correspondente aos
dados exibidos na imagem, é:
(A) =MÉDIA(B2:B6)
(B) =MÉDIA(B2|B6)
(C) =MÉDIA(B2;B6)
(D) =MÉDIA(B2+B6)
(E) =MÉDIA(B2#B6)

QUESTÃO 54
Os dois ícones exibidos a seguir foram retirados do MS- -PowerPoint 2010,
em sua configuração padrão, e representam dois efeitos de ____________.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do enunciado.
(A) sombra
(B) estilos rápidos
(C) macro
(D) transição
(E) animação

QUESTÃO 55

Assinale a alternativa que apresenta um formato correto para
endereço de e-mail.
(A)usuario&blabla.com
(B) #usuario.blabla.com
(C) $usuario.blabla.com
(D)usuario@blabla.com
(E) @usuario.blabla.com

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÃO 56

De acordo com a Constituição Federal, são inelegíveis:
(A)os militares alistáveis e o cônjuge do Presidente da República.
(B) o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins, de Governadores e
Prefeitos, no território nacional.
(C) os estrangeiros e os conscritos, durante o serviço militar
obrigatório.
(D)os estrangeiros naturalizados e os condenados por sentença
judicial.
(E) os analfabetos e os militares alistáveis.

QUESTÃO 57
A segurança pública, de acordo com a Constituição Federal, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por
intermédio, dentre outros, das
(A) polícias militares, a quem cabe exercer as funções de polícia judiciária, inclusive
da União.
(B) guardas municipais, responsáveis pela educação, engenharia e fiscalização de
trânsito.
(C) polícias penais, responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais.
(D) polícias rodoviárias dos Estados, que exerce o patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
(E) polícias civis, a quem cabe exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras.

QUESTÃO 58
De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar
(A) julga, em grau de recurso, o Chefe da Casa Militar e o Comandante-Geral da
Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei.
(B) decide sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das
praças.
(C) é integrado pelos Conselhos de Justiça Militar, compostos por Coronéis da ativa
e por juízes de Direito.
(D) executa os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia
Judiciária Civil e Militar.
(E) tem competência para julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis.

QUESTÃO 59
Consta da Constituição do Estado de São Paulo que
(A) a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, no prazo
máximo de 5 dias, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres.
(B) a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos far-se-á
em índices distintos entre civis e militares.
(C) é obrigatória a declaração pública de bens antes da posse e depois do
desligamento, dos servidores públicos civis e militares.
(D) é vedada a publicidade de qualquer natureza, fora do território do
Estado, para fins de propaganda do turismo estadual.
(E) o direito à livre associação sindical é garantia do servidor público civil.

QUESTÃO 60
Nos termos da Lei Federal no 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, o acesso à
informação sigilosa
(A) será autorizado, independentemente de consentimento expresso da pessoa a
que se referir, para fins jornalísticos.
(B) cria a obrigação de protegê-la, a partir da data da ciência, contra alteração
indevida.
(C) cria a obrigação, para aquele que a obteve, de resguardar o sigilo.
(D) será restrito, no caso de informação relativa à vida privada, honra e imagem, à
pessoa natural a que se referir, desde que previamente classificada como
reservada.
(E) será restrito, independentemente de classificação ou de autorização legal, a
agentes públicos regularmente investidos em cargo efetivo.

