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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1: De currais e caricaturas
[...]
Nada mais coerente, portanto, do que criarmos um movimento em busca de indenização, certo? Errado.
O exemplo anterior [sobre a perseguição aos alemães no Brasil no período da Segunda Guerra] serve
apenas para mostrar que as coisas não são tão simples quanto parecem. Nos anos 1940, os japoneses que
viviam no Brasil sofreram ainda mais que os alemães.
O mesmo pode ser dito de judeus, árabes, poloneses e italianos. Não foram apenas os índios e os
negros que padeceram nas garras de um Estado imaturo e elitizado como o nosso, ainda que tenham
padecido numa escala maior e mais documentada. Se procurarmos nos livros certos, descobriremos que
todos os grupos étnicos, religiosos e sexuais teriam direito a alguma forma de reparação.
Pois é aí que reside o problema.
Se você acredita que desencavar rancores contribui para o amadurecimento do país, está guiando por
uma contramão arriscada, da qual é sempre difícil retornar. Em vez de resolverem as demandas das quais
se originaram, as iniciativas de reparação histórica e as admoestações politicamente corretas que as
acompanham têm o poder de complicar ainda mais a situação. Normalmente transformam-se em bandeiras
de políticos irresponsáveis que querem ver o circo pegar fogo para se dar bem nas urnas. As
consequências são evidentes: mais do que polarizada, a sociedade brasileira está “guetificada”, e não
apenas por razões étnicas ou político-partidárias.
Das igrejas que lutam contra a descriminalização do aborto aos coletivos feministas sediados em
universidades, das ações dos grupos LGBT às bancadas conservadoras que cunharam a expressão
“heterofobia”, parece que todo mundo quer vestir a capa do Supercidadão e sair voando para salvar o
planeta. De repente começamos a nos ver como membros de clãs que sentem a obrigação de erigir totens
para impor nossa verdade à vizinhança. Quem discorda é “ignorante” e por isso merece a fogueira. Nunca é
demais lembrar que a ascensão dos movimentos de autoafirmação minoritária foi uma das maiores vitórias
do nosso tempo, mas – muita calma nessa hora – a radicalização de palavras de ordem e o resgate forçado
de ressentimentos transformaram essa conquista numa faca de dois gumes.
Vivemos num período tão complexo que talvez seja impossível encontrar alguém que possa se definir
sem ressalvas. Diante da confusão, apelar para o estereótipo tornou-se a saída mais cômoda. De todas as
caricaturas que passaram a simbolizar as mazelas da humanidade, o Homem Branco Ocidental parece ser
a mais recorrente, como se todos os homens brancos, sem exceção, fossem racistas, machistas e
homofóbicos. Se você pertence a esse grupo, já deve ter sido silenciado em algum debate por aí. Não
importa sua opinião, se é a favor ou contra, pois já foi tachado como o machista do grupo e ponto-final. Em
compensação, a caricatura que se costuma desenhar como resposta também não deixa de ser injusta: a
feminista furibunda que pensa pouco e grita muito é outro dos estereótipos que criamos para empobrecer o
debate.
Ninguém gosta de receber lições de moral por aquilo que é. Por isso, antes de leis arbitrárias elaboradas
por “iluminados” e impostas a uma população que ainda não teve tempo de digerir preconceitos ancestrais,
precisamos é de educação igualitária e multicultural para todos. Conhecer a cultura daqueles que
consideramos diferentes é a melhor maneira de nos aceitarmos coletivamente, e não apenas de nos
“tolerarmos”. A “guetificação” não é boa para ninguém. Se insistirmos nisso, acabaremos voltando aos
currais de arame farpado.
TENFEN, Maicon. Revista Veja. Edição 2499, de 12 de outubro de 2016. p. 62-63. Fragmento adaptado.

==========================================================================
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01) Sobre o texto 1, é correto afirmar:
 As leis que visam ao combate da descriminalização dos preconceitos não garantem uma
educação totalitária para todas as minorias.
B  Com fins eleitoreiros, políticos irresponsáveis apropriam-se das iniciativas de reparação
histórica e das admoestações politicamente corretas que as acompanham.
Alternativa correta - “Em vez de resolverem as demandas das quais se originaram, as iniciativas
de reparação histórica e as admoestações politicamente corretas que as acompanham têm o
poder de complicar ainda mais a situação. Normalmente transformam-se em bandeiras de
políticos irresponsáveis que querem ver o circo pegar fogo para se dar bem nas urnas.”

A

 O resgate dos ressentimentos históricos é um totem dos crimes étnico-religiosos do
passado, entre os quais o machismo, o racismo e a homofobia.
D  As caricaturas servem para representar os estereótipos da sociedade complexa em que
vivemos, apesar da intolerância religiosa.

C

=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
08) Assinale o texto que mais se ajusta à norma padrão escrita.

A  Em uma entrevista concedida por Dilma para 4 ou 5 jornalistas da RBS, em resposta a uma
pergunta sobre o lazer da Presidente, ela respondeu que gostava de transitar, altas horas da
noite, incógnita, pelas ruas quase desertas de Brasília, pilotando uma motocicleta.
Alternativa correta. As normas de redação de números por extenso ou uso de numerais
seguem certas diretrizes. Há casos em o uso de numerais é obrigatório, em outros é
facultativo. Também há casos em que os números devem ser obrigatoriamente escritos por
extenso. No texto da letra D, em se tratando de texto jornalístico, o uso de numerais
arábicos é uma prática comum. Ou seja, a exigência de escrever os números por extenso
não é uma regra absoluta da chamada norma padrão.
 Seria cômico não fosse Lula o que incitaria quando havia ostracismo ou crise no governo
jogando nordestino contra sulistas, culpando a elites pela crise, mas isentando seus comparsas e
agora que roubaram e repassaram para seu filho e nora 2 milhões, todos como inocentes.
Alternativa incorreta - a frase tem problemas de coesão.

B

C  Estão pensando em elaborar outra Lei para que comportamento como este do Conselheiro
sejam considerados nobres e ao invés de apontar punições, apontem para reconhecimento e
valorização, inclusive com afastamento remunerado em dobro até que esteja apto para
aposentadoria.
Alternativa incorreta - ocorre falta de concordância nominal e verbal (comportamento x sejam
considerados), falta de vírgula após “considerado nobres e” e falta de referenciação para a
expressão “apto para a aposentadoria”.

D  Se eu fosse o prefeito de Floripa, iria criar um espaço novo de lazer e entretimento tipo os
que se tem no Parque das Nações, em Lisboa, Portugal, do lado continental da Ilha, onde estão a
Capitania dos Portos, o estaleiro Shaefer, uma fábrica de gelo e uma favela.
Alternativa incorreta - falta acento em “tem” para concordar com o sujeito no plural (os que = os
espaços que existem), escreveu-se “entretimento” por “entretenimento”, e a frase é ambígua.
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=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
10) Assinale a frase em que o(s) verbo(s) concorda(m) com o sujeito em pessoa e número.

A  Não se faz mais brincadeiras como no meu tempo de guri; hoje em dia, o que mais se vê é
crianças trancadas em casa brincando de videogame, acessando smartphone ou vendo TV.
Alternativa incorreta - o verbo “faz” deve ir para o plural para concordar com o sujeito
“brincadeiras” e o verbo “é” vai para o plural para concordar com “crianças”.
 Com toda certeza, algumas coisas erradas haviam, sobretudo diante de algumas
indagações que se fazia diante dos resultados inesperados.
Alternativa incorreta - o verbo “haviam” deve ser empregado na terceira pessoa do singular
porque é impessoal e o verbo “fazia” deve ir para a terceira pessoa do plural para concordar com
o sujeito “algumas indagações”.

B

 Para diversas obras importantes em Santa Catarina destinou-se recursos no próximo
orçamento, mas penso que os recursos não deve chegar a tempo de serem concluídas no até
2018.
Alternativa incorreta - os verbos “destinou-(se)” e “deve chegar” devem ir para a terceira pessoa
do plural para concordar, respectivamente com os sujeitos “recursos” e “recursos”.

C

D  Assim que se concluiu a apuração dos votos, verificou-se que 2/3 do eleitorado votaram em
branco ou anularam o voto.
Alternativa correta - O verbo “concluiu” tem como sujeito a expressão “a apuração dos votos” (3a
pessoa do singular); o verbo “verificou-(se)” está na voz passiva sintética e tem como sujeito “que
2/3 do eleitorado votaram em branco ou anularam o voto”, ou seja, “verificou-se isso” [isso = que
2/3 do eleitorado votaram em branco ou anularam o voto] foi verificado” (voz passiva analítica,
com sujeito na 3a pessoa do singular); os verbos “votaram” e “anularam” estão 3a pessoa do plural
porque concordam com o numerador da fração, ou seja, com o numeral 2.
=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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LITERATURA BRASILEIRA
11) “Diferentemente do Realismo e do Naturalismo, que se voltavam para o exame e para a crítica
da realidade, o Parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, com todos os seus
ingredientes: o princípio do belo na arte, a busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os
parnasianos acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição, e não
na sua relação com o mundo exterior.”
(CEREJA; MAGALHÃES, 1999, p. 334).

Sobre o Parnasianismo, assinale a alternativa correta.

A  Um exemplo de poesia parnasiana é a obra Suspiros poéticos e saudade, de Gonçalves de
Magalhães, na qual o poeta anuncia a revolução literária, libertando-se dos modelos românticos,
considerados ultrapassados.
B  Os parnasianos consideravam que certos princípios românticos, como a simplicidade da
linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego de sintaxe e vocabulário mais brasileiros,
sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia.
Alternativa correta - uma vez que o Parnasianismo no Brasil, surgido na década de 80 do século
XIX, depois da revolução romântica, impôs novos parâmetros e valores artísticos, e os poetas
desejam restaurar a poesia clássica, desprezada pelos românticos. Evidentemente, o que se
afirma em B não inclui todas as características do Parnasianismo, entre as quais: valoriação da
gramática, culto à forma, à métrica e à rima.

C  Os maiores expoentes do Parnasianismo, na poesia e na prosa, ocuparam-se da literatura
indianista, na qual exaltavam a dignidade do nativo e a beleza superior da paisagem tropical.
D  Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa exemplificam a tendência de uma
poesia pura, indiferente às contingências históricas, com sátira à mestiçagem e elogio à nobreza
local.
=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
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ESPANHOL
LA CONFESIÓN
En la primavera de 1232, cerca de Avignon, el caballero Contran D`Orville mató por la espalda al odiado
conde Geoffroy, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa; pues su mujer lo
engañaba con el conde.
Lo sentenciaron a morir decapitado, y diez minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en
la celda.
¿Por qué mentiste? – preguntó Giselle D`Orville. ¿Por qué me llenaste de vergüenza?
Porque soy débil – repuso. De este modo me cortarán la cabeza, simplemente. Si hubiera confesado que lo
maté porque era un tirano, primero me torturarían.
Manuel Peyrou, In: J. L. Borges y A. Bioy Casares, Cuentos breves y extraordinarios. Argentina, 1997, pág. 92.

===========================================================================
19) Opciones que reflejan el significado del texto. Después de leer las opciones, indica las
correctas.
(1)
(2)
(3)
( 4)

El relato narra la ejecución de un mal gobernante por el Contran D´Orville, con la colaboración de su
esposa.
En el texto se cuenta el asesinato de un tirano y el recurso a la mentira por parte del asesino para
atenuar la pena.
Para librar al pueblo del tirano, Contran acaba sacrificando no sólo su vida, sino también la honra de
su esposa.
Contran se mostró valiente ejecutando a un mal gobernante, pero pusilánime al invoclucrar a su
mujer para disminuir la pena.

A3
B2
C2

- 4
- 3
- 3 - 4
Alternativa correta - Esta alternativa tem as três opções corretas:
2) no curto diálogo do réu com a esposa, ele não nega ter mentido; explica, porém, por que o fez.
3) o motivo porque Contran cometeu o assassinato está claro; o pretexto de vingar a honra, foi
uma consequência.
4) 0 próprio Contran confessa a sua fraqueza no breve diálogo com a esposa, antes de ser
decapitado.

D1

- 2 - 3

=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Anular a questão, pois na impressão do caderno de
prova a alternativa “C” saiu com a impressão de 2 – 3 – 5 e o correto é 2 – 3 – 4.
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INGLÊS
Answer the questions based on the text below.
The Brazilian government has ratified its participation in the Paris agreement on climate change, a
significant step by Latin America’s largest emitter of greenhouse gases that could spur other countries to
follow suit.
With a landmass larger than the continental US, Brazil emits about 2.5% of the world’s carbon dioxide
and other polluting gases, according to United Nations data.
“Our government is concerned about the future,” said President Michel Temer during a signing ceremony
in Brasilia. “Everything we do today is not aimed at tomorrow, but rather at a future that preserves the living
conditions of Brazilians.”
Temer said Brazil’s ratification would be presented formally to the UN later this month. The
Paris
agreement will enter into force once 55 countries representing at least 55% of global emissions have formally
joined it. Climate experts say that could happen later this year.
Countries set their own targets for reducing emissions. The targets are not legally binding, but nations
must update them every five years. Using 2005 levels as the baseline, Brazil committed to cutting emissions
37% by 2025 and an “intended reduction” of 43% by 2030.
In the last decade, Brazil has achieved significant emissions cuts thanks to efforts to reduce deforestation
in the Amazon and increase in the use of energy from hydropower and other renewable sources including
wind, solar and biomass.
The Paris accord got a boost earlier this month when the US president, Barack Obama, and China’s
President, Xi Jinping, sealed their nations’ participation.
“Brazil is now the next major country to move forward. It will add even greater momentum,” said David
Waskow, director of the International Climate Initiative at the Washington, DC-based think tank the World
Resources Institute.
(Source:https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/13/brazil-ratifies-paris-agreement-with-pledge-to-sharply-reduceemissions)

===========================================================================
16) Think tanks are organizations spread all around the world, and World Resources Institute
(WRI), mentioned in the text (last paragraph), is one of them. Based on the context, mark the
alternative which makes part of the definition of think tank?
I
ll
lll
lV
.

Organizations that research in the area of environment and human well-being.
Organizations that analyse problems and plan future developments also involving social policies.
Organizations that research and turn ideas into action by creating human sustainable opportunities.
Organizations that research analyse and plan actions exclusively at the climate changes area.

A  I - II
B  I - II - III
Alternativa correta - Think tanks são instituições ou grupos organizados que atuam sobre
assuntos estratégicos visando influenciar transformações sociais, políticas, econômicas,
tecnológicas, científicas, ambientais e culturais, predominantemente.

C  II - III - IV
D  only IV is correct.
=========================================================================
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PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
17) What does the sentence "It will add even greater momentum,(...)” mean in the last paragraph?
 That small countries in South America will join the agreement because of the Brazilian
participation.
B  That the Brazilian participation in the agreement will represent an important moment.
C  That the Brazilian participation in the agreement will represent a great burden to it.
D  That the Brazilian participation in the agreement will bring strength to it.
Alternativa correta - o vocábulo "momentum" significa "força", "energia", "impulso" o que, neste
contexto, traz a ideia de que a adesão do Brasil acrescentará força ao acordo.

A

=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Anular a questão por erro de impressão.
=========================================================================
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MATEMÁTICA
23) Utilizando-se exatamente 1.200 metros de arame, deseja-se cercar um terreno retangular de
modo que a parte do fundo não seja cercada, pois ele faz divisa com um rio, e que a cerca tenha 4
fios paralelos de arame.
Nessas condições, para cercar a maior área possível do terreno com o arame disponível, os
valores de x e y (em metros), respectivamente, são:

A  100 e 100.
B  50 e 200.
C  125 e 50.
D  75 e 150.
Alternativa correta.
Cálculo da função
O comprimento do arame gasto nas laterais é 4x ,4x e na frente é 4y, pois a cerca tem 4 fios.
Então:

Área do terreno:

O máximo valor possível para a área é dado quando temos:


As dimensões são 75 m e 150 m.
=========================================================================
PARECER: O recurso não procede.
Em todas as alternativas, temos que as dimensões utilizadas “fecham” 1200metros de arame, mas
a única que determina a área máxima é a alternativa cujas dimensões são 75 metros e 150
metros.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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FÍSICA
31) Para cortar galhos de árvores um jardineiro usa uma tesoura de podar, como mostra a figura
1. Porém, alguns galhos ficam na copa das árvores e como ele não queria subir nas mesmas,
resolveu improvisar, acoplando à tesoura cabos maiores, conforme figura 2.

Figura 1

Figura 2

Assim, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir.
Utilizando a tesoura da ________ o rapaz teria que fazer uma força ________ a força aplicada na
tesoura da ______ para produzir o mesmo torque.

A  figura 2

- menor do que - figura 1
Alternativa correta.
O torque ou momento linear é determinado pela expressão: M  F  d  sen . Logo, como o
jardineiro aumentou o braço da tesoura terá que fazer uma força menor para produzir o mesmo
torque que na tesoura sem esses braços.

B  figura 2
C  figura 1
D  figura 1

- maior do que - figura 1
- menor do que - figura 2
- igual - figura 2

=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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QUÍMICA
37) Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir.
2

4

I

24Cr

ll

2
9
29Cu = [Ar] 4s 3d
2+
2
4
= [Ar] 4s 3d
26Fe

lll

= [Ar] 4s 3d

Assinale a alternativa correta.

A  Todos os itens estão incorretos.
Alternativa correta.
1
5
24Cr = [Ar] 4s 3d
1
10
29Cu = [Ar] 4s 3d
2+
6
= [Ar] 3d
26Fe

B  Todos os itens estão corretos.
C  Apenas I e II estão corretos.
D  Apenas III está correto.
=========================================================================
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
38) Existem várias formas de sintetizar metanfetamina e uma delas é a partir da reação entre fenil2-propanona e metilamina, conforme reação a seguir.
Assim, analise as afirmações a seguir.

Assinale a alternativa correta.
I A metanfetamina admite a existência de isômeros ópticos dextrógiro e levógiro.
2
ll Existe um átomo de carbono de hibridização sp na molécula de fenil-2-propanona que após reação
3
apresenta hibridização sp .
lll Na reação do fenil-2-propanona com o reagente de Tollens (solução de AgNO 3 + NH3) aparecerá
um depósito de prata finamente dividida (espelho de prata).

A  Apenas I e II estão corretas.
Alternativa correta.
12

Afirmação I correta - Na molécula de metanfetamina existe um carbono assimétrico, logo, admite
a existência de isômeros ópticos dextrógiro e levógiro.
Afirmação II correta

Afirmação III incorreta - Na molécula de fenil-2-propanona possui a função cetona. Com o
reagente de Tollens aparecerá um depósito de prata finamente dividida (espelho de prata) quando
reage com aldeído.

B  Todas as afirmações estão corretas.
C  Apenas I está correta.
D  Apenas III está correta.
=========================================================================
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
39) Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de
equilíbrio (K) sob temperatura de 400K.
2A(g) + 3B2(g) ↔ 2 AB3(g)
AB3(g) + B2(g) ↔ AB5(g)
2A(g) + 5B2(g) ↔ 2AB5(g)

KI
KII
KIII

Assinale a alternativa que melhor representa o valor de KIII:

A  KIII = 2.KI.KII
B  KIII = 2.KI + KII
C  KIII = KI.(KII)2
Afirmação correta:

D  KIII = (KI)2 + KII
=========================================================================
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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48) O câncer é uma doença multifatorial, o que significa que diversos fatores concorrem e podem
se sobrepor, favorecendo seu desenvolvimento.
Sobre o tema, analise as afirmações a seguir.
I

Chamamos de câncer uma classe de doenças que tem como característica básica o crescimento
desordenado e irregular de células que podem invadir outros tecidos e/ou espalhar-se para outras
regiões do organismo (metástase).
ll Em condições normais, através de um processo denominado divisão celular, as células do nosso corpo
crescem, duplicam seu material genético e se dividem. Quando uma célula se divide e dá origem a duas
células idênticas, o processo de divisão celular é denominado mitose.
lll Entre os fatores que concorrem e podem se sobrepor favorecendo o desenvolvimento do câncer, citamse: tabagismo, exposição à radiação, distúrbios hormonais, alguns vírus e mutações genéticas.
lV Os proto-oncogenes são genes mutados que ao serem ativados provocam a divisão incontrolada da
célula, ocasionando a formação do tumor.

Todas as afirmações estão corretas em:

A  I - II - III
B  II - III - IV
C  I - III
Alternativa correta.
Afirmação II incorreta - o proceso em que as células crescem, duplicam seu material genético e
se dividem é denominado de ciclo celular.
Afirmação IV incorreta - os proto-oncoge-nes são genes normais que codificam proteínas que
ajudam a regular o crescimento e a diferenciação celular.

D  III

- IV

=========================================================================
PARECER:
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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HISTÓRIA
51) Mesmo após a queda da monarquia em 1889, o Brasil estava longe de ter um governo
democrático e com eleições gerais. Ao longo da história política da República, ocorreram
permanências e mudanças no sistema eleitoral. Nesse contexto é correto afirmar, exceto:
 Durante a República Velha (1889-1930), o voto censitário evidenciava o controle do
coronelismo em muitos municípios do nordeste brasileiro.
Alternativa incorreta - Não existiu voto censitário durante o período republicano; este tipo de voto
é típico do período monárquico e foi contemplado na Constituição Imperial de 1824.

A

B  Na constituição de 1934 foi efetivado o voto feminino e a votação passou a ser secreta.
C  Durante a vigência do Estado Novo (1937-1945) as eleições para os governos estaduais e
para a presidência do Brasil ficaram suspensas.
D  No governo de João Figueiredo, durante o governo militar, ocorreram eleições diretas para
governadores dos estados e para prefeitos.
=========================================================================
PARECER: O voto censitário na forma de lei só foi utilizado na Constituição Imperial, não
era previsto em nenhuma constituição republicana. Na questão D, não está afirmado que
ocorreram eleições diretas GERAIS e em TODO o BRASIL, mas ocorreram sim, para
governadores e para prefeitos. As primeiras eleições com voto secreto e feminino foram
previstas na Constituição de 1934.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
52) A formação dos Estados Modernos, o Absolutismo Monárquico e o Mercantilismo
caracterizaram a centralização política em várias partes da Europa, em oposição ao poder político
descentralizado do sistema feudal. Nesse sentido é correto afirmar, exceto:

A  O processo de fortalecimento do poder real atingiu seu ápice com o absolutismo. O monarca
passou a exercer o controle total sobre o comércio, as manufaturas e sobre a máquina
administrativa.
B  O casamento de Fernando, herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, do trono de Castela,
consolidou a formação do território que corresponde à Espanha.
C  As Guerras da Reconquista, ao expulsarem os muçulmanos da Europa, contribuíram
decisivamente para a formação da Monarquia francesa numa aliança com setores da nobreza.
Alternativa incorreta - As guerras da Reconquista aconteceram na Península Ibérica (Portugal e
Espanha), não tendo nenhuma relação com a formação da Monarquia francesa.

D  O mercantilismo foi caracterizado pelo controle estatal da economia e priorizava o domínio
de colônias para fornecer matérias primas e criar mercados consumidores para a metrópole.
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=========================================================================
PARECER: Atenção candidatos: pede-se a alternativa INCORRETA (exceção), a alternativa
D está correta, portanto não pode ser assinalada. E foi sim, o casamento de Isabel e
Fernando que consolidou a formação territorial da Espanha.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
53) Sobre os princípios estabelecidos pela Constituição do Brasil em 1988 é correto afirmar,
exceto:

A  A tortura e o racismo passaram a ser crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
B  Foi estendido o voto aos analfabetos e aos adolescentes entre 16 e 18 anos.
C  Estabeleceu-se a jornada de trabalho de 44 horas semanais e o direito de greve.
D  A Constituição permitia a reeleição para presidente da república e criava

a Sudene
(Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste).
Alternativa incorreta - A reeleição para presidente não foi estabelecida em 1988, somente no
Governo de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, a SUDENE foi criada no governo de
Juscelino Kubitschek.
=========================================================================
PARECER: Na Constituição de 1988 (atual) art. 5º, XLIII, tortura é crime inafiançável e
imprescritível, e racismo também: art. 5º XLII. Além disso, a reeleição só foi estabelecida no
governo de Fernando Henrique Cardoso.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
54) As tensões internacionais têm aumentado consideravelmente e, para muitos analistas, o atual
momento é de graves problemas políticos, econômicos e institucionais.
Acerca da História e da formação desse contexto é correto afirmar, exceto:

A  Nova Guerra Fria é uma das percepções gerais. Rússia e China de um lado, EUA e União
Europeia de outro. A origem do problema é o apoio dos dois primeiros aos países islâmicos,
inclusive o Estado Islâmico, e dos dois últimos a Israel, Turquia e Índia. Um cenário de conflito
entre as potências no Oriente Médio levaria a um grande risco de guerra.
Alternativa incorreta - Rússia e China não apoiam o Estado Islâmico, nem há presença militar
chinesa no Oriente Médio. A União Europeia como um todo não apoia posições conflitivas no
Oriente Médio, apesar da presença francesa no cenário.

B

A questão dos refugiados tem se agravado sobremaneira em decorrência dos conflitos no
Oriente Médio. Vários países da região e até a Alemanha estão com grande número de
refugiados, o que tem acirrado a animosidade contra imigrantes, em especial de origem
muçulmana.
C  O crescimento de partidos e propostas de extrema direita tem gerado preocupações pelo
teor xenófobo e intolerante das mesmas. Parte desse cenário diz respeito à crise econômica que
tem perpassado o mundo desde 2008.
D  As eleições nos EUA foram um excelente exemplo do atual teor político das propostas.
Donald Trump manifestou em vários momentos de sua campanha posturas que foram
classificadas como machistas, intolerantes e inflexíveis.
DECISÃO
DA
BANCA
ELABORADORA:
Manter
a
questão
e
o
gabarito.==============================================================
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57) Sobre a orientação e as coordenadas geográficas, é correto afirmar, exceto:

A  As linhas imaginárias constantes nos mapas e globos determinam dois tipos de coordenadas
geográficas: a latitude e a longitude, que funcionam como “endereços” de qualquer lugar do
planeta.
B  A rosa dos ventos indica os pontos cardeais e colaterais e aparece no mostrador da bússola,
que tem uma agulha sempre apontando para o norte magnético.
C  A orientação em cidades e estradas, graças ao avanço tecnológico, é possível de ser feita
através do Sistema de Posicionamento Global.
D  O Equador corresponde ao círculo máximo da Terra e determina a divisão do globo terrestre
em dois hemisférios: o Norte e o Sul, nos quais, a partir do Equador, temos os círculos paralelos
denominados longitude, que por si só é suficiente para localizar um ponto no espaço terrestre.
Alternativa incorreta - apresenta dois erros: 1. As linhas paralelas ao Equador correspondem às
latitudes e não longitudes; 2. Nem a latitude isolada e nem a longitude sozinha são suficientes
para determinar com exatidão um lugar na superfície terrestre. As duas juntas serão necessárias.
=========================================================================
PARECER: os recursos procedem.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Anular a questão
=========================================================================
59) Sobre a atualidade, todas as alternativas estão corretas, exceto:
 A Guerra do Contestado, conflito armado que completou 100 anos em 2016, colocou do
mesmo lado forças do governo e camponeses que viviam na região disputada pelos Estados de
Santa Catarina e Paraná contra a empresa norte-americana Brazil Railway Company, interessada
em construir a estrada de ferro de São Paulo até o Rio Grande do Sul.
Alternativa incorreta - As forças do governo e os camponeses estiveram em lados contrários.
Eram forças opostas.

A

 Vivenciamos o maior número de refugiados desde o fim da II Guerra Mundial, e o
entendimento desse fenômeno exige a compreensão da geopolítica do Oriente Médio e do
surgimento do Estado Islâmico.
C  O plebiscito realizado em junho deste ano pelos eleitores do Reino Unido decidiu que o país
não fará mais parte da União Europeia. O Brexit foi debatido exaustivamente pela mídia e os
desdobramentos terão consequências no funcionamento do mais importante bloco econômico do
planeta.
D  Ventos fortes, destelhamentos, quedas de árvores em Tubarão e ondas do mar invadindo a
praia em Araranguá, episódios ocorridos no mês de outubro deste ano; enchentes frequentes,
tornados, secas, o furacão Catarina (único pelo Estado) e neve como a de 2013 que chegou a

B
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atingir até a Grande Florianópolis fazem de Santa Catarina um estado de extremos, com uma grande
variedade de eventos climáticos, muitos dos quais resultam em desastres naturais.
=========================================================================
PARECER: Os recursos procedem.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Anular a questão.
=========================================================================
63) Observe atentamente o mapa do Brasil.

Considerando os conhecimentos sobre o mapa é correto afirmar, exceto:

A

 O estado escurecido no Sul do Brasil correspondente a Santa Catarina e está localizado
entre os estados do Paraná, ao norte, e Rio Grande do Sul, ao Sul, apresentando destaque nos
aspectos naturais, culturais e socioeconômicos.
B  O estado de Santa Catarina ressaltado no mapa indica o fato de ser a única unidade
federativa do Brasil a apresentar um Índice de Desenvolvimento Humano elevado (0,800 a 1),
podendo se colocar entre os 20 países com maior índice.
Alternativa incorreta - Há outras unidades da Federação com IDH elevado que vai de 0,800 a 1
como é o caso do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outras.

 Os números 1 e 2 correspondem, respectivamente, aos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, cujas capitais, na hierarquia urbana, são metrópoles nacionais influenciadoras do
território brasileiro.
D  As letras A e B indicam, respectivamente, os estados do Amazonas e do Pará, que são
cortados por rios da bacia do rio Amazonas, região de clima quente e úmido, com pequena
amplitude térmica anual e possuidora de uma floresta heterogênea, com rica biodiversidade.

C

=========================================================================
PARECER: Ex, exceto significa que uma está errada. A alternativa “A” está correta e a “B”,
errada.
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão e o gabarito.
=========================================================================
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