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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 09.
Grave crise em Roraima justifica fechamento da fronteira?
Entenda os argumentos contra e a favor.
A explosão de violência no último fim de semana em
Pacaraima, cidade de Roraima na fronteira com a Venezuela,
tornou visível para o restante do Brasil a grave situação em que se
encontra o Estado devido à incapacidade de receber
adequadamente o fluxo de imigrantes que fogem da crise no país
vizinho.
Diante desse cenário, o governo de Roraima voltou a
solicitar, na segunda-feira, ao Supremo Tribunal Federal (STF) o
fechamento temporário da fronteira com a Venezuela, sob o
argumento de que seus serviços de saúde e segurança estão em
colapso. O primeiro pedido, feito em abril, foi negado liminarmente
pela ministra Rosa Weber.
Mas, apesar do agravamento da violência no Estado, o
governo federal repudiou tal medida por considerá-la ilegal e
ineficaz. "O fechamento da fronteira é impensável", disse na
segunda-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), general Sérgio Etchegoyen. "A lei brasileira de migração
determina o acolhimento de refugiados e imigrantes. É uma
solução (fechar a fronteira) que não ajuda em nada a questão
humanitária."
O governo de Roraima, por sua vez, argumenta que os
direitos humanos de venezuelanos e roraimenses não estão sendo
garantidos, mas violados, devido à falta de apoio financeiro da
União para garantir o adequado acolhimento dos imigrantes.
A proposta do governo de Roraima, porém, tem sido
repudiada não só pelo governo federal, mas por juristas
especialistas em direitos humanos.
Beto Vasconcelos, que chefiou a Secretaria Nacional de
Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça e foi presidente do Comitê
Nacional para os Refugiados (Conare) no governo Dilma Rousseff
(PT), sustenta que o fechamento da fronteira, além de ilegal,
deixaria os venezuelanos à mercê dos coiotes (pessoas que
oferecem transporte clandestino e inseguro para cruzamento de
fronteiras a altos preços). [...]
Ele ressalta que a Constituição brasileira estabelece como
fundamento da República a "dignidade da pessoa humana",
impedindo, dessa forma, o fechamento da fronteira à entrada de
pessoas que estão em situação de extrema miséria e
vulnerabilidade. [...]
Segundo balanço da Polícia Federal, entraram no país por
Pacaraima, de 2017 a junho de 2018, quase 128 mil pessoas.
Desses, quase 69 mil já deixaram o Brasil. Dos que ficaram no
país, 56.740 procuraram a PF para se regularizar, 35.540
solicitaram refúgio e 11.100 pediram residência (visto que pode ser
concedido por questões humanitárias). Nem a PF nem a Casa Civil
souberam dizer como anda a tramitação desses processos. [...]
Fonte: SCHREIBER, Mariana. Grave crise em Roraima justifica fechamento da
fronteira? Entenda os argumentos contra e a favor. BBC Brasil em Brasília.
Disponível
em:
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45266973>.
Acesso em: 25 set. 2018 (texto adaptado).

QUESTÃO 01
Com relação à interpretação do texto, os argumentos a seguir
são contrários ao fechamento da fronteira em Roraima com a
Venezuela, EXCETO:
(A) a ministra Rosa Weber negou liminarmente o primeiro
pedido do governo de Roraima para o fechamento
temporário da fronteira.
(B) um representante do SNJ argumenta que bloquear a
fronteira poderia desencadear um problema: o transporte
ilegal de venezuelanos.
(C) o governo de Roraima considera a abertura de fronteira
como uma violação dos direitos humanos de
venezuelanos e de roraimenses, já que não há condições
de tratamento adequado aos imigrantes e aos moradores
do Estado.
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(D) a Constituição Federal assinala, como fundamento do
estado brasileiro, a "dignidade da pessoa humana", logo,
o acolhimento ao imigrante é considerada uma questão
humanitária.
(E) o representante do GSI diz que a lei brasileira de
migração estabelece o amparo a refugiados e imigrantes.
QUESTÃO 02
Com relação à interpretação do texto, os argumentos a seguir,
fornecidos pelo Governo de Roraima, são favoráveis ao
fechamento da fronteira com a Venezuela, EXCETO:
(A) o governo de Roraima repudia a questão humanitária em
prol dos venezuelanos por entender que a obrigação
financeira e social do Brasil seria para com os
roraimenses.
(B) o governo de Roraima admite não ter capacidade
adequada para receber os venezuelanos.
(C) o governo de Roraima, mesmo ciente do que determina a
Constituição, solicitou o fechamento temporário da
fronteira em função do aumento da violência.
(D) o governo de Roraima diz não ter condições de garantir
os direitos humanos dos imigrantes, bem como, dos
roraimenses.
(E) o governo de Roraima afirma que os direitos dos
imigrantes estão sendo infringidos, e que é necessário o
apoio financeiro do Governo Federal para garantir o
adequado acolhimento dos venezuelanos.
QUESTÃO 03
De acordo com a interpretação do texto, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Os serviços básicos de assistência à saúde e à segurança
dos roraimenses entraram em crise com a entrada de
imigrantes venezuelanos.
(B) O governo de Roraima parte dos princípios da
Constituição Federal, como “o respeito à dignidade
humana”, para solicitar ao STF, pela segunda vez, o
fechamento da fronteira.
(C) Os venezuelanos, a partir do fechamento da fronteira, já
se organizam para entrar no território brasileiro por vias
ilegais, por meio de transportes clandestinos e inseguros.
(D) De acordo com Beto Vasconcelos, o fechamento da
fronteira contraria o que estabelece, como fundamento, da
Constituição Federal Brasileira: “a dignidade humana”.
(E) De acordo com dados da Polícia Federal, os imigrantes
venezuelanos somam 128 mil. Desse total, mais da
metade saíram do Brasil.
QUESTÃO 04
Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA.
(A) O texto é dissertativo, transmite as informações de
maneira objetiva e clara, faz uso de uma linguagem direta,
predominantemente, conotativa.
(B) O texto é dissertativo, tem como proposta informar e
elucidar o leitor, através da exposição de um determinado
assunto ou tema. Apresenta características de linguagem,
predominantemente, conotativa.
(C) O texto é dissertativo, apresenta linguagem persuasiva,
procura convencer o leitor por meio de uso de vocativos e
apelos,
usando
linguagem,
predominantemente,
denotativa.
(D) O texto é dissertativo, procura expressar a subjetividade
do autor para produzir novos significados, usando
linguagem, predominantemente, conotativa.
(E) O texto é dissertativo, expõe dados da realidade de modo
objetivo e a linguagem é, predominantemente, denotativa.
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Assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa CORRETA que apresente tempo verbal
composto na voz passiva.
(A) A explosão de violência no último fim de semana em
Pacaraima, cidade de Roraima na fronteira com a
Venezuela, tornou visível para o restante do Brasil
a grave situação em que se encontra o Estado.
(B) O governo de Roraima voltou a solicitar, na segundafeira, ao Supremo Tribunal Federal (STF) o fechamento
temporário da fronteira com a Venezuela.
(C) A proposta do governo de Roraima tem sido repudiada
não só pelo governo federal.
(D) Nem a PF nem a Casa Civil souberam dizer como anda
a tramitação desses processos.
(E) O fechamento da fronteira é impensável.

QUESTÃO 06

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

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09
Em: “A proposta do governo de Roraima, porém, tem sido
repudiada não só pelo governo federal, mas por juristas
especialistas em direitos humanos”, a conjunção em destaque
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

como também.
talvez.
contudo.
entretanto.
todavia.

Em: “Beto Vasconcelos sustenta que o fechamento da
fronteira deixaria os venezuelanos à mercê dos coiotes”, os
elementos em destaque se referem à:
PROVA DE HISTÓRIA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oração subordinada substantiva subjetiva.
oração subordinada substantiva objetiva indireta.
oração subordinada substantiva apositiva.
oração subordinada substantiva objetiva direta.
oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 07
Analise as afirmativas a seguir, em relação aos aspectos
gramaticais do texto.
Em: “o governo federal repudiou tal medida”, há sujeito
simples.
II. Em: “Segundo balanço da Polícia Federal, entraram no
país por Pacaraima, de 2017 a junho de 2018, quase
128 mil pessoas”, o sujeito da oração é Pacaraima.
III. Em: “a grave situação em que se encontra o Estado
devido à incapacidade de receber adequadamente o
fluxo de imigrantes”, o emprego da crase pode ser
justificado, em função do termo “devido” exigir a
preposição “a” quando tem sentido de “por causa de”,
“em razão de”, “graças a”.
IV. Nas frases: “o fechamento da fronteira à entrada de
pessoas que estão em situação de extrema miséria e
vulnerabilidade” e “deixaria os venezuelanos à mercê
dos coiotes”, o emprego da crase é facultativo.
I.

QUESTÃO 10
O início do empreendimento colonial português no nordeste
açucareiro no século XVI, mesmo depois da criação do
Governo Geral, em 1548, exigiu, entre outras medidas:
(A) realizar acordos comerciais rentáveis com a Inglaterra,
como o assinado em 1810, tendo em vista a abertura dos
portos para a comercialização da manufatura do açúcar.
(B) atrair colonos para o suporte mínimo da administração,
defesa e erguimentos dos engenhos de cana de açúcar.
(C) fundamentar o universo social da economia escravista a
partir de ideias emanadas do Iluminismo e da Revolução
Francesa.
(D) privilegiar apenas o trabalho livre nos engenhos e demais
atividades na agricultura.
(E) secundarizar a presença do Estado Patrimonial português
na condução da economia colonial.

QUESTÃO 11
No século XVII, apesar da mão de obra escrava africana ser a
mais usada na Colônia, as bandeiras encarregavam-se de
aprisionar indígenas para o trabalho na lavoura.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 08
Sobre a presença das siglas STF, PF e GSI, analise as
afirmativas a seguir.
I.

São tipos de siglas em que se reduzem locuções
substantivas próprias.
II. São escritas com as letras iniciais maiúsculas dos
elementos que formam os nomes.
III. São de uso restrito a textos acadêmicos e
especializados.
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É CORRETO afirmar que a atividade de aprisionamento
indígena era:
(A) assunto não debatido pelo governo português.
(B) de uso irrestrito e amparado nas leis espanholas e
portuguesas.
(C) permitido apenas nos aldeamentos, com vistas à
formação da elite colonial portuguesa.
(D) contrária aos preceitos filipinos de liberdade natural dos
nativos.
(E) uma prática inexistente nas pequenas lavouras do sul
colônia portuguesa na América.
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(D) do Norte.
(E) do Tocantins.

Em 1831, após a abdicação de D. Pedro I, a regência foi eleita
para um mandato de quatro anos, com os votos de deputados
e senadores, sendo indicado para o Ministério da Justiça Diogo
Antônio Feijó.
É CORRETO afirmar que essa fase do Período Regencial
recebeu o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Regência Trina Permanente.
Regência Trina Provisória.
Regência Nacional.
Regência Restauradora.
Regência Moderada.

QUESTÃO 13
Quando, em 25 de agosto de 1961, o Presidente da República,
Jânio Quadros renunciou, os ministros militares opuseram-se à
posse de João Goulart, o então vice-presidente. Mesmo as
forças armadas estavam divididas, o que levou a um grande
debate sobre a quebra ou não de legalidade democrática. Entre
as campanhas favoráveis à posse de João Goulart estava:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2019/1

QUESTÃO 17
Em 2012 a Presidência da República instalou uma comissão
para apurar violações dos direitos humanos ocorridas entre
1946 e 1988. Esta comissão em seu relatório final
responsabilizou centenas de pessoas por crimes de tortura,
assassinato, dentre outros. A comissão citada foi intitulada
como Comissão Nacional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da Verdade.
dos Direitos Humanos.
dos Anos de Chumbo.
da Ditadura Militar.
de 1964.

PROVA DE GEOGRAFIA
QUESTÃO 18

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
Castelo Branco e o Estado Maior do Exército.
Leonel Brizola e a rede Voz da Legalidade.
A Ação Democrática Parlamentar.
A UDN e Carlos Lacerda.

QUESTÃO 14
No século XIV, a Europa passava por mudanças sociais e
políticas significativas, o que muitos historiadores entendem
como prenúncios de um novo sistema econômico em
formação. Durante as rebeliões camponesas denominadas
jacqueries, ocorridas em 1358, castelos foram invadidos e
nobres foram assassinados. Essas rebeliões ocorreram
durante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Cativeiro de Avignon.
O Cisma do Oriente.
Batalha de Hastings.
A Guerra dos Trinta Anos.
A Guerra dos Cem anos.

QUESTÃO 15
No século XIX, inúmeras ideologias e teorias políticas surgiram
contrárias ao sistema vigente, o Capitalismo. Uma destas
teorias pregava a extinção do Estado, da propriedade privada e
dos individualismos, defendendo uma sociedade pautada na
liberdade individual, no apoio mútuo, na propriedade coletiva e
uma forma de autogestão governamental. A teoria política
descrita é conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anarquismo.
Socialismo.
Proudhonismo.
Cartismo.
Comunismo.

QUESTÃO 16
Em 1821, ocorreu a primeira tentativa oficial da criação do
estado do Tocantins. Este movimento teve início na cidade de
Cavalcante (Goiás), tendo como documento O Manifesto da
Criação da Província:
(A) do Porto.
(B) da Palma.
(C) de Cavalcante.

3

Prova de conhecimentos

Fonte: Disponível em www.masterambiental.com.br. Acesso em 28 ago. 2018.

A imagem acima ilustra alguns exemplos de atividades
humanas que atuam na intensificação do seguinte fenômeno:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aurora boreal
brisa litorânea
chuva orográfica
erupção vulcânica
aquecimento global

QUESTÃO 19
Sobre o estágio atual de desenvolvimento do capitalismo e a
globalização é CORRETO afirmar que:
(A) a principal característica do momento atual é o controle
estatal sobre a produção industrial e a rede de seguridade
e previdência mundial para os trabalhadores.
(B) a globalização é um processo exclusivamente baseado no
desenvolvimento das tecnologias de informação e sua
origem ocorreu no final da década de 1990 com a
universalização da internet.
(C) a emergência do mercado global e neoliberal previsto pela
internacionalização do capital prevê, dentre outras ações,
o fortalecimento do Estado e a intervenção estatal como
reguladora direta dos mercados, comercial e financeiro.
(D) o estágio atual da revolução cientifica e tecnológica
contribui para a integração entre os mercados industrial,
comercial e financeiro e também para a flexibilidade dos
capitais internacionais.
(E) as
estratégias
protecionistas
dos
países
em
desenvolvimento dificultam a entrada de produtos
estrangeiros em seus mercados nacionais e impulsionam
a produção interna de tecnologia.
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QUESTÃO 22

Sobre a dinâmica das regiões brasileiras, analise as afirmativas
a seguir.
I. A Região Sul apresenta altas taxas de natalidade, como
reflexo da imigração europeia que permanece intensa,
mesmo nos dias atuais.
II. A Região Norte apresenta, de um lado, um dos maiores
e mais importantes biomas do Planeta, a floresta
amazônica.
III. Na Região Nordeste ainda persistem problemas
históricos, como a elevada concentração de renda e
inúmeras áreas marcadas pela pobreza extrema.
IV. Na Região Centro-Oeste o setor agrícola vem
apresentando forte declínio nas últimas décadas,
caracterizando um quadro de forte desemprego no
campo.
Assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 21

Sobre a migração interna é CORRETO afirmar que a ilustração
apresenta as características do momento atual que é marcado:
(A) por políticas de incentivos aos deslocamentos sazonais
no Brasil para pesquisadores universitários e estudantes,
com intercâmbios e cursos de capacitação no norte e
nordeste.
(B) por fluxos migratórios que obedecem ao ritmo da
industrialização nacional, intensificando a migração de
mão de obra em direção à região Sudeste do país,
principalmente oriunda da região Nordeste.
(C) pelo esgotamento da migração em massa. Os centros
urbanos – Rio de Janeiro e São Paulo – estão saturados
de mão de obra e repletos de problemas sociais, não
havendo mais atrativo para novos migrantes.
(D) pelo incremento na rede de transporte e principalmente a
melhoria na comunicação, contribuíram para a
concentração industrial nos centros urbanos do sudeste,
que continuam atraindo grandes contingentes migratórios
do sul e do nordeste.
(E) por fluxos migratórios para áreas
no centro oeste
brasileiro que possuem belezas naturais somadas a um
centro de energia cósmica, que por essa razão atraem
pessoas em busca de outra forma de vida.
QUESTÃO 23
Em relação ao processo de industrialização no Brasil, analise
as afirmativas a seguir.

Os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul são responsáveis pela produção de um dos
alimentos mais importantes para a saúde humana, que é
considerado cálcio para os ossos e proteína para a economia.
As cidades de Viçosa (MG), Botucatu (SP), Londrina (PR) e
Pelotas (RS) são representantes de áreas produtoras de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

soja.
leite.
cacau.
banana.
erva mate.

I. Os governos do presidente Getúlio Vargas foram
responsáveis por grande impulso, sobretudo na criação
das indústrias automobilística e de derivados do petróleo.
II. No final do século XIX, a consolidação das leis
trabalhistas implicou na redução da mão-de-obra
empregada nas indústrias.
III. Durante o Regime Militar, a proibição de investimentos do
capital privado internacional paralisou o setor industrial,
que apresentou forte retração no período em questão.
IV. A produção industrial nos últimos anos vem registrando
quedas acentuadas, como resultado, entre outros fatores,
da elevada carga tributária e do lento crescimento
econômico.
Assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 24
Sobre o continente africano é CORRETO afirmar que:
(A) é formado por países como África do Sul, Nigéria,
Somália, Tunísia, Jamaica e Costa Rica.
(B) apresenta os maiores problemas socioeconômicos, as
menores médias de expectativa de vida do mundo e as
mais altas taxas de mortalidade infantil e subnutrição.
(C) é cortado pelo Trópico de Capricórnio na porção centrosul, fazendo com que todo o território pertença ao
Hemisfério Norte do planeta.
(D) a tendência é que haja a diminuição da população nas
próximas décadas, visto que esse continente apresenta
baixas taxas de fecundidade e grande parcela da
população composta por idosos.
(E) possui o mais dinâmico bloco econômico regional do
planeta, onde além da eliminação das tarifas
alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais,
serviços e pessoas.
QUESTÃO 25
Além dos impactos provocados pela ação humana, as
transformações do ambiente também decorrem de causas
naturais, cujo processo lento e contínuo de modelagem da
superfície terrestre está relacionado ao seguinte fenômeno:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ilha de calor.
extração mineral.
monocultura agrícola.
retificação de cursos d’água.
dobramento de blocos rochosos.
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