
 

QUESTÕES – VESTIBULAR DIGITAL IDP 2º/2020 

 

1) Assinale a alternativa em que a forma de superlativação do adjetivo está 
identificada incorretamente. 
 

a) O Kilimanjaro é altíssimo - presença de um sufixo 
b) A bandeira está muito alta - auxílio de outro adjetivo 
c) Carol é alta, alta, alta - repetição do mesmo adjetivo 
d) O Monte Roraima é alto pra burro - locução adverbial 
e) O novo arranha-céu é superalto - junção de um prefixo 

 

2) Em qual das opções não ocorre metonímia? 
 

a) Rafael sempre foi o Diabo da turma. 
b) Tomei dois copos d’água. 
c) Gosto de ler Graciliano Ramos. 
d) Comprei um Chevrolet. 
e) Beatriz recebe uma mesada mensal. 

 

3) Está correta a redação deste livre comentário: 
 

a) Vê-se em distintas culturas e países, lutas por direitos humanos, mesmo nos 
lugares onde renega a interpretação dos países ocidentais de quais seriam esses 
direitos. 

b) Em países onde há sérios conflitos sociais, nos quais ocorre violações a dignidade 
humana, de diversas ordens, a promoção dos direitos humanos tornam-se mais 
importantes do que nunca. 

c) A despeito de a ver claras violações aos direitos humanos em diversos países, hoje 
eles constituem uma conquista e um patrimônio ético e cultural da humanidade. 

d) A divulgação dos direitos humanos feita por ativistas que se fazem ouvir, no plano 
internacional, tornou-se um dos instrumentos contra o cerceamento das liberdades 
individuais. 

e) Na sociedade contemporânea, a autonomia do ser humano é valorizado pelo 
pensamento filosófico, pois enquanto todos os homens são iguais, livres e tem 
direitos por natureza. 

 

4) Perguntados, os responsáveis pelas empresas confirmaram que haviam procurado 
o jornal para um anúncio publicitário, mediante pagamento. 

Assinale a alternativa que apresenta palavras com a mesma regra de acentuação 
da palavra destacada acima: 

a) Inócuo e amônia. 
b) Pólen e provável. 



 

c) Traída e concluíram. 
d) Dramática e propósito. 
e) Distúrbio e tipóia. 

 

5) Em relação à correlação entre tempos verbais, marque a opção INCORRETA. 
 

a) Se nós temos capacidade, continuamos aqui para lutar. 
b) Se eu tivesse capacidade, continuaria aqui para lutar. 
c) Se eu tiver capacidade, continuarei aqui para lutar. 
d) Se eu tivesse capacidade, continuava aqui para lutar. 
e) Se você tem capacidade, continue aqui para lutar. 

 
 

6) Assinale a alternativa em que o uso da crase está identificado incorretamente. 
 

a) À chegada do rei, ouviram-se trombetas. 
b) Fomos à casa de nossos avós, porém tivemos que voltar cedo. 
c) As medalhas foram concedidas à alunos exemplares. 
d) As crianças tiveram que ficar à distância. 
e) Estaremos à disposição da justiça. 

 

7) Assinale a alternativa em que a palavra “porque” deveria ter uma grafia diferente 
é: 
 

a) Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim, pois no fim tudo dá certo. 
b) Estar em território não-familiar é a razão porque muitas pessoas se perdem em 

pensamentos. 
c) Sorria porque acontece. Não chore porque acabou. 
d) Se alegrar porque os espinhos têm rosas ou se queixar porque a rosa tem espinhos, 

são duas escolhas que você tem. 
e) A felicidade é única coisa sem mistério porque ela se justifica por si só. 

 

8) Assinale a alternativa em que houve uma troca de parônimos, gerando imperfeição 
na escritura da frase. 
 

a) O cidadão só queria comprir seu dever. 
b) O acidente entre os caminhões causou uma forte explosão na rodovia. 
c) Vossa Eminência, o cardeal, celebrou a Missa de Páscoa. 
d) Os policiais invadiram a fazenda, mas não possuíam um mandado de busca. 
e) Logo arriou as malas no chão porque estava exausto. 

 

 



 

9) [QUESTÃO ANULADA] Assinale a alternativa onde o sujeito não foi 
corretamente grifado. 
 

a) Os atores choravam forçadamente. 
b) Às vezes, alguns interesseiros aparecem. 
c) Nenhum amigo meu esteve no baile. 
d) Todos os e-mails estavam na caixa de spam. 
e) Um sentimento de euforia tomou conta de todos. 

 

10) Nas orações “O objetivo principal da reportagem é transmitir informações para 
os receptores” e “O furo de reportagem revelou pontos importantes do crime”, 
os trechos destacados constituem, respectivamente: 
 

a) agente da passiva e objeto direto. 
b) complemento nominal e objeto direto. 
c) complemento nominal e adjunto adnominal. 
d) adjunto adnominal e adjunto adverbial. 
e) complemento nominal e predicativo do sujeito. 

 

11) Uma pesquisa por médicos é realizada com pacientes que estão em recuperação 
de uma determinada doença. A pesquisa é por amostragem e no grupo estão em 
análise 8 homens e 5 mulheres. Deste grupo serão sorteadas 6 pessoas para 
realizarem a pesquisa. A probabilidade deste grupo ser formado por 3 homens e 3 
mulheres é: 
 

a) 


ସଶଽ
 

b) 
ଶ

ଷଽ
 

c) 
ଵ

ଶ
 

d) 
ଵସ

ସଶଽ
 

e) 
ଵସ

ଷଽ
 

 

12) Uma estudante precisou transcrever a gravação do áudio de um congresso. Esse 
áudio teve início quando o marcador do gravador indicava 9h 56min 47s e 
terminou às 17h 19min 53s. Durante a gravação, ocorreu uma interrupção de 1h 
28min 14s em que as pessoas saíram para almoçar e o gravador ficou ligado. 



 

Sendo assim, o tempo do áudio que essa estudante teve de transcrever, com 
exceção do intervalo do horário do almoço, foi de: 
 

a) 7h 23m 16s 
b) 7h 19m 31s 
c) 6h 00m 14s 
d) 5h 57m 48s 
e) 5h 54m 52s 

 

13) Os investimentos em nova fábrica elevaram a capacidade de produção de certo 
produto em 35%, adicionando 1,4 milhão de unidades à capacidade instalada 
anteriormente. Segundo previsões feitas para 2021, se a produção ocupar 80% da 
nova capacidade instalada, o número de unidades produzidas superará a demanda 
prevista em 400.000 unidades. Nessas condições, é correto afirmar que a demanda 
desse produto prevista para 2021 é, em milhões de unidades, igual a: 
 

a) 4,47 
b) 4,32 
c) 3,92 
d) 3,78 
e) 2,42 

 

14) Um sexto da área do quintal de João corresponde a cinco terços da área do quintal 
de Pedro. Juntos, Pedro e João possuem 4400 m² de terreno. Como o terreno de 
Pedro é quadrado, perímetro em metros corresponde: 
 

a) 100 
b) 90 
c) 80 
d) 64 
e) 60 

 

15) Um fretista cobra pelo seu serviço R$ 65,00 como taxa fixa e mais R$ 9,90 por 
quilômetro rodado. Se o fretista quiser ganhar pelo menos R$ 500,00 em um único 
frete, ele precisa percorrer: 
 

a) 40km ou mais 
b) Menos de 40 km 
c) 39 km 
d) 39 km ou menos 
e) 38 km 

 

16) Márcio tomou emprestado do Banco Azul a quantia de R$ 6.000,00. Ficou 
acordado no ato do empréstimo que o valor deveria ser pago após 3 meses, 



 

acrescido de R$ 2200,00. Os juros combinados entre Márcio e o Banco Azul 
incidem sempre sobre o valor principal. Podemos concluir que a taxa de juros 
a.m., em porcentagem, acordada no ato do empréstimo foi: 
 

a) Maior que 13% 
b) Entre 12% e 13% 
c) Entre 11% e 12% 
d) Entre 9% e 10% 
e) Menor que 9% 

 

17) Um publicitário foi contratado para criar uma marca para uma empresa. Os 
proprietários da empresa estabeleceram o uso de cinco cores distintas que deverão 
ser usadas para pintar cada letra da palavra “batida”. Cada letra deverá ter somente 
uma cor, e de modo que as vogais sejam as únicas letras pintadas com a mesma 
cor. De quantos modos pode ser feito isto? 
 

a) 125 
b) 120 
c) 105 
d) 145 
e) 135 

 

18) José e Leandro são gêmeos, e Maria e Nadja também são. Ao grupo dessas quatro 
pessoas junta-se Otávio, o mais velho de todos. Se a média de idade das cinco 
pessoas é de 44,4 anos, é correto afirmar que a soma das idades de José e Maria é 
igual a: 
 

a) 111 menos a metade da idade de Otávio 
b) 100,2 menos a metade da idade de Otávio 
c) 185 menos a metade da idade de Otávio 
d) 111 menos a idade de Otávio 
e) 180 menos a soma das idades de Leandro, Nadja e Otávio 

 

19) Em um balcão há um determinado número de potes, cada pote com um mesmo 
número de vouchers, que serão distribuídos para os clientes de um bar. Seis 
clientes pegaram um pote cada um e, depois disso, retiraram 3 vouchers de cada 
um dos demais potes. Esses seis clientes dividiram, entre si, os vouchers retirados 
dos demais potes, recebendo cada um 12 vouchers. O número de potes que havia 
inicialmente no balcão era: 
 

a) 22 
b) 24 
c) 26 
d) 28 
e) 30 



 

 

20) Na sequência: 1P; 2PO; 3PON; 4PONM; . . ., que mantém o mesmo padrão lógico, 
o terceiro termo que é 3PON é formado por quatro símbolos gráficos: o 3, o P, o 
O e o N. O décimo quinto termo dessa sequência é formado por um número de 
símbolos gráficos igual a: 
 

a) 12 
b) 14 
c) 15 
d) 17 
e) 19 

 

21) Richard Baldwin, professor de economia internacional no Geneva Institute 
desde 1991 e diretor do Centro para Pesquisa em Política Econômica em 
Londres desde 2006, acredita que a globalização não será revertida, e sim que 
ficará cada vez mais “abruta, imprevisível, incontrolável e individual”. E a culpa 
não seria da política, e sim da tecnologia. Segundo Baldwin, a globalização 
estaria em uma nova fase ainda mais polêmica: a imigração virtual. 

 

Adaptado de: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/imigracao-virtual-
inaugura-nova-fase-da-globalizacao-e-vai-beneficiar-emergentes-diz-
especialista.shtml>. Acesso em: jun. 2020. 

Com base no texto acima, é correto afirmar que: 

 

a) A nova fase da globalização contemplará tanto os trabalhadores dos países ricos 
como dos pobres. 

b) Existe uma tendência de que o processo de globalização está ficando cada vez 
mais humanizado e justo. 

c) Especialmente advindas de países desenvolvidos, as empresas globais poderão 
contratar mão-de-obra mais barata nos países subdesenvolvidos. 

d) Colocar novos produtos e serviços no mercado com preços mais baixos para a 
população é o principal objetivo das empresas com a imigração virtual. 

e) A imigração virtual irá trazer mais facilidade e agilidade para o fluxo de pessoas 
no mundo. 

 

 

 

22) “O Brasil vive um surto de sarampo desde o ano passado, quando foram 
confirmados mais de 18 mil casos da doença, a maioria em São Paulo. O 



 

aumento de notificações em 2019, porém, ocorreu só no segundo semestre, a 
partir de junho até meados de agosto, quando houve o pico de notificações. Em 
março, por exemplo, o país registrava menos de 50 casos da doença”. 

“Para Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e de Sarampo 
do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, referência regional da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para a doença, o número atual é preocupante, mas é preciso levar 
em consideração o contexto”. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/casos-de-sarampo-brasil-saltam-
160-em-um-mes-24400671). Acesso em: mai. 2020. 

Extremamente contagiosa, o sarampo é uma doença na qual uma pessoa infectada pode 
transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. Sobre a transmissão 
do vírus: 

a) acontece somente através de contato físico. 
b) ocorre por via aérea, de pessoa a pessoa, ao respirar, tossir, falar ou espirrar. 
c) ocorre através do contato direto com o sangue ou outros fluidos corporais ou 

secreções como, por exemplo, fezes, urina, saliva e sêmen de pessoas infectadas. 
d) ocorre unicamente quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada entram 

em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável. 
e) acontece unicamente quando em contato direto com a saliva de pessoas infectadas. 

 

23) Tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos da América compartilharam o processo 
histórico de escravidão da população africana por exploradores brancos de origem 
europeia. Dada a base histórica semelhante, é possível comparar as relações 
raciais entre os dois países sob o ponto de vista dos "movimentos de consciência 
negra" da segunda metade do século XX. Esses movimentos enfrentam, nos dois 
países, respectivamente: 

 

a) a política de cotas nas Universidades e nas repartições públicas em benefício dos 
afrodescendentes e a oposição de atletas e artistas populares afro-americanos de 
sucesso internacional. 

b) a restrição constitucional à participação política das populações afrodescendentes 
na República e a elite capitalista e industrial afro-americana contrária às 
mobilizações sociais. 

c) a melhoria do nível de vida dos trabalhadores afrodescendentes quando 
comparado ao dos brancos pobres e a manipulação dos eleitores afro-americanos 
pelos políticos sulistas. 

d) a organização de associações racistas de combate à concessão de direitos civis aos 
afrodescendentes e a ausência de bairros e de associações religiosas de afro-
americanos nas cidades. 

e) a eficácia de crenças socialmente disseminadas de ausência de preconceito racial 
contra os afrodescendentes e a vigência da segregação dos afro-americanos 
legalmente sancionada. 



 

 

24)"Enquanto políticas moldadas mais pelo medo do que pelos fatos provocam 
sofrimento incalculável entre os migrantes, o secretário-geral da ONU pediu que os países 
façam mais para atingir os objetivos estabelecidos por um acordo global que promove 
uma maior cooperação internacional sobre migrações". 

"Antônio Guterres fez o chamado em sua mensagem para o Dia Internacional dos 
Migrantes, lembrado anualmente em 18 de dezembro. “Uma migração segura, ordenada 
e regular é do interesse de todos. E prioridades nacionais para a migração são mais bem 
atingidas por meio da cooperação internacional”, declarou". 

“Globalmente, há mais de 270 milhões de migrantes, de acordo com estimativas das 
Nações Unidas. Em dezembro de 2018, países concordaram com o Pacto Global para 
Migração”. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-onu-pede-que-paises-
implementem-pacto-global-para-migracao/>. Acesso em jan. 2020. 

 

Acerca de tal pacto global é incorreto afirmar: 

 

a) São proibidas as detenções arbitrárias e apenas autorizadas as prisões como 
medida de último recurso, de acordo com o pacto. 

b) O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, assinou o acordo, 
ainda na época do governo Michel Temer. 

c) Em dezembro de 2017, os Estados Unidos se retiraram do pacto por considerá-lo 
contrário à política migratória do presidente americano, Donald Trump. 

d) O objetivo do pacto não é fortalecer a cooperação internacional para uma 
migração segura, ordenada e regular. 

e) O pacto é não vinculante e destaca princípios (defesa dos direitos humanos, das 
crianças, reconhecimento da soberania nacional), mas não enumera propostas para 
ajudar os países a enfrentar as migrações. 

 

25) 

“Um estudo publicado pela City University de Hong Kong no periódico 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking entrevistou 301 estudantes 
universitários entre 18 e 37 anos na Coreia do Sul e concluiu que eles enxergam 
smartphones, tablets e notebooks como parte de sua identidade, uma extensão de seus 
corpos. Quando incapacitados de se comunicarem utilizando tais aparelhos, os 
entrevistados acabaram manifestando desconforto, angústia e ansiedade”. 

Disponível em: https://canaltech.com.br/saude/nomofobia-vicio-em-dispositivos-
moveis-pode-levar-a-depressao-135043/. Acesso em:  

O texto acima faz referência a: 

a) Nomofobia. 



 

b) Xenofobia. 
c) Smartfobia. 
d) Agorafobia. 
e) Internetfobia. 

 

26) A pregação do cristianismo aos nativos, na região atualmente conhecida como 
América Latina, contribuiu para a dominação das populações indígenas por parte de 
Portugal e Espanha, dado que: 

 

a) empenhados no duplo dever de submissão ideológica e conversão espiritual, os 
missionários, em especial, os jesuítas, atuaram em conjunto a serviço das 
entidades papal e real. 

b) a partir de uma ordenada política de aniquilação dos índios que buscava o 
branqueamento e evangelização das populações mestiças, os colonizadores 
lançaram mão da Guerra Justa. 

c) os jesuítas foram convencidos pelas autoridades coloniais de que o trabalho 
forçado aos indígenas os salvaria de todo o mal, pois os tornariam devotos e mais 
humildes. 

d) a difusão da imagem positiva do rei foi de responsabilidade dos cristãos novos 
que se instalaram nas colônias e dos líderes indígenas convertidos que sustentaram 
a paz por um longo período. 

e) para os indígenas seria um privilégio divino o endosso coletivo da concepção 
difundida pela Igreja de se tornarem súditos da Coroa, subordinados ao rei. 

 

27) A capacidade de utilizar os bens e os recursos da natureza, resguardando a 
disponibilidade desses elementos para gerações futuras, é entendida por desenvolvimento 
sustentável. Portanto, é imprescindível adotar um padrão de aproveitamento das matérias-
primas extraídas da natureza e um padrão de consumo pelas sociedades de tal forma que 
não sobrecarregue o ecossistema e ponha em risco o futuro da humanidade. Sendo assim, 
deve-se aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. 

Para a construção de um mundo pautado pela sustentabilidade, é importante que governos 
e sociedade civil adotem ações como:  

 

I. Adotar a política dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) ou dos 3Rs 
(reduzir, reutilizar e reciclar). 

II. Diminuir da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias 
quanto pelos escapamentos de veículos e outros. 

III. Reduzir ou eliminar o desmatamento. 

IV. Conter a produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus 
impactos. 

V. Reflorestar áreas naturais devastadas. 



 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

a) Apenas II, III e IV. 
b) Apenas I, II, III e IV. 
c) Apenas I, II, III e V. 
d) Apenas III e IV. 
e) I, II, III, IV e V. 

 

28) A República Popular da China foi proclamada por Mao Tsé-tung em outubro de 1949, 
após derrota dos nacionalistas. No interior do chamado campo socialista esse fato foi de 
suma importância, já que: 

a) a Revolução Socialista Chinesa, quase levou o mundo a uma nova guerra nuclear 
entre os blocos rivais, no auge da Guerra Fria. 

b) em 1950 foi criado o bloco de Estados desvinculados dos blocos geopolíticos da 
Guerra Fria: os Países Não Alinhados. E isso só foi possível por causa da 
Revolução Chinesa. 

c) a adesão da China ao socialismo representou uma grande vitória para o bloco, pois 
o mundo vivenciava plenamente a Guerra Fria. 

d) apesar da Revolução, a China não tinha nenhum plano econômico de longo prazo 
e permaneceu vinculada política, social e ideologicamente com a U.R.S.S. 

e) no contexto da Guerra Fria, a conversão da China ao sistema socialista retraiu os 
Movimentos Nacionais pela Libertação dos países no Oriente Médio. 

 

29) A partir dos anos 70 o respeito à diversidade cultural se tornou um fato reconhecido 
internacionalmente. Desta forma, passou a ficar nítida a necessidade da construção de 
sociedades em que esse direito à diversidade cultural fosse respeitado através: 

 

a) de uma educação que privilegie o respeito da hierarquização entre as pessoas 
como forma de manter a disciplina. 

b) da divulgação na mídia mundial. 
c) do reconhecimento prioritário dos direitos das pessoas em detrimento aos seus 

deveres. 
d) do fomento da inter-relação. 
e) da compreensão de que não é pela educação que a sociedade vai melhorar a 

qualidade de vida e garantir uma convivência harmônica entre as pessoas. 

 

30) De acordo com o ranking que avalia o desempenho democrático dos governos 
publicados pela The Economist Intelligence Unit: 

“No total, o Brasil somou apenas 6,8 pontos, numa escala de zero à dez, abaixo do que 
registrou em 2018. Com isso, o país passou a ocupar 52a posição, praticamente ao lado 
da Tunísia. Na América Latina, o Brasil ocupa apenas a modesta 10a posição.  



 

“Dois fatores contribuíram para o cenário brasileiro. O primeiro deles se refere aos 
problemas no funcionamento do governo, um critério que mede se existem controles 
suficientes sobre o governo, se um cidadão pode influenciar políticas, se o governo está 
aberto a ser controlado ou se empresas, igreja ou militares tem um papel decisivo. Um 
segundo aspecto com uma pontuação baixa se refere à cultura política. Nesse critério, os 
autores do informe avaliam a capacidade da sociedade em mostrar coesão em relação aos 
valores da democracia, além do próprio apoio aos pilares da democracia”. 

 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/01/22/brasil-cai-
em-indice-que-mede-democracias-no-mundo.htm?. Acesso em fev. 2020. 

 

Sobre a democracia no Brasil, é correto afirmar que: 

 

a) a democracia brasileira é recente, sendo relevante para essa análise considerar a 
experiência democrática de 1930 a 1964 como o principal momento de 
fortalecimento das instituições políticas no país. 

b) estamos vivendo o maior período de experiência democrática brasileira desde o 
processo de redemocratização na década de 1980. As eleições e o sufrágio 
universal são duas características importantes desse processo. 

c) a democracia no Brasil foi instaurada e mantida desde a Proclamação da 
República. 

d) Prudente de Morais, Getúlio Vargas, Castelo Branco, João Figueiredo, José 
Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Roussef e 
Jair Bolsonaro foram alguns dos presidentes eleitos via democracia representativa 
no Brasil. 

e) A queda no ranking é devida a fragilidades significativas na gestão do governo, 
uma cultura política insuficiente e uma participação popular reduzida no destino 
das políticas adotadas. 

 

31) Leia o fragmento a seguir. 

“Em meados do século XVI, a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil e, para fixar 
o homem na terra e obter lucro, deu início ao processo de cultivo de cana-de-açúcar no 
Nordeste do Brasil. O principal objetivo de Portugal era colonizar o território brasileiro, 
principalmente a faixa litorânea, para evitar o ataque de outros países. A região nordestina 
foi escolhida, pois seu solo e clima eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar”. 

Disponível em: < 
https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/economia_acucareira.htm> Acesso em: 
jun. 2020. 

Sobre a divisão territorial do trabalho, que caracterizou o Complexo Nordestino no século 
XVII, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na região do Agreste surgiram zonas especializadas em culturas alimentares. 



 

II. No Recôncavo Baiano destacou-se a produção de algodão para abastecer o 
mercado interno. 

III. Na região semiárida, a pecuária extensiva se expandiu ao longo da rede 
hidrográfica.  
 

Estão CORRETAS as alternativas: 

a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 

32) Embora tenha sido repressivo e autoritário, vários historiadores sustentam a tese de 
que o Estado Novo brasileiro não pode ser considerado tipicamente fascista, pois era 
ausente um(a) 

a) Política colonialista ou imperialista sobre outros países, investimento na formação 
de milícias paramilitares e um partido de massas oficial organizado em nível 
nacional. 

b) Política de censura sistemática nos meios de comunicação, um ditador com 
amplos poderes e a instalação de campos clandestinos de concentração. 

c) Polícia política organizada, uma política expansionista e o controle pelas Forças 
Armadas de um movimento miliciano. 

d) Controle do Estado pelos altos oficiais do Exército, uma constituição autoritária e 
uma política ostensiva de propaganda de massas. 

e) Política que se utilizada do terror por parte do Estado como ferramenta contra 
oponentes, um partido único e centralizados e uma ideologia nacionalista. 

 

33) “Segundo Niall Ferguson (“Civilização”, 2012: 237), a Revolução Industrial não teria 
começado na Grã-Bretanha e se espalhado para o restante do mundo sem o 
desenvolvimento simultâneo de uma sociedade de consumo dinâmica. A sustentabilidade 
da industrialização foi os trabalhadores se tornarem, ao longo do tempo, também 
consumidores. Diferentemente dos escravos e dos servos, que não faziam compras de 
roupas, tendo apenas uma peça de vestimenta, os assalariados acabaram comprando um 
guarda-roupa!” 

Disponível em: < https://fpabramo.org.br/2014/04/08/revolucao-industrial-e-sociedade-
de-consumo-em-massa/>. Acesso em: mai. 2020 

Profundas transformações nas relações políticas e econômicas no mundo foram resultado 
da Revolução Industrial. Das alternativas abaixo, é INCORRETO afirmar: 

 

a) foi na Inglaterra que a Revolução Industrial teve um vigor especial e propiciou 
que o país se tornasse a principal potência industrial do século XIX. 



 

b) no princípio, a indústria de tecidos e fibras sofreu um boom pois se tratavam de 
setores de baixo investimento tecnológico e financeiro. 

c) importantes núcleos industriais já estavam se consolidando em meados do século 
XIX como a Rússia, a América do Norte e a Ásia. 

d) novos setores econômicos como transportes e siderurgia foram resultado do 
investimento do capitalismo nascente, que foi favorecido pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias como o uso industrial do vapor e do aço. 

e) foi necessária uma reforma nos modelos de administração e gerência por parte do 
Estado, devido ao capitalismo industrial, fazendo com que países desenvolvidos 
utilizassem políticas de regulação de mercado. 

 

34) “As commodities somaram 71% das exportações brasileiras em maio e estão 
associadas ao setor de agropecuária, cujo aumento foi de 44,2% entre os meses de maio 
de 2019 e 2020, seguido do aumento de 11,3% da indústria extrativa. A indústria de 
transformação teve nova queda (-13,7%)”. 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-
06/commodities-e-china-dominam-exportacoes-do-brasil-em-maio-indica-fgv>. Acesso 
em: jun. 2020. 

Sobre o agronegócio no Brasil, podemos afirmar que: 

a) a modernização da agropecuária brasileira amplia os padrões industrial e agrícola 
nas zonas rurais, além de aprofundar uma relação dicotômica entre campo e 
cidade. 

b) a soja se expandiu para além das fronteiras do Sul do Brasil e hoje se estendem 
pelos cerrados e pelo Centro-Oeste e pelo Nordeste, tornando-se uma das 
principais comodities brasileiras do agronegócio. 

c) de acordo com a divisão territorial da produção agropecuária, por ainda 
dependerem de uma agricultura de sequeiro, as regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste foram as menos atingidas pelo processo de modernização. 

d) perdendo apenas para o café, a soja foi a commodity que mais se expandiu nas 
exportações, com um crescimento de 165% no volume embarcado, entre 2010 a 
2018. 

e) inovações tecnológicas e desenvolvimento de pesquisas em biotecnologia fizeram 
o Brasil substituir as lavouras da agricultura familiar pelas do agronegócio, 
afetando a produção de alimentos para as famílias mais pobres. 

 

35)“Ao se deparar com temperaturas de até 50ºC negativos no Centro-Oeste norte-
americano, o presidente dos EUA, Donald Trump, logo se lembrou das mudanças 
climáticas. “O que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volta 
depressa. Precisamos de você!” tuitou Trump”. 

“Mas, se sobra dúvida, negação e ironia para o presidente, o Instituto Goddard de Estudos 
Espaciais da NASA acaba de lançar um novo estudo que pode ajudar Trump, e qualquer 
outro negacionista, a entender exatamente o que está acontecendo com a temperatura do 
planeta”. 



 

Ação humana na Terra tem alterado o clima do planeta e fenômenos naturais têm se 
intensificado. O fenômeno natural, responsável pela existência de vida no planeta, que 
permite o equilíbrio térmico na atmosfera por meio da reflexão e absorção de raios solares 
é o(a): 

 

a) La Niña 
b) Aquecimento global 
c) Radiação ultravioleta 
d) Efeito estufa 
e) Inversão térmica 

 

36) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir: 

She cried a lot last week. The movie ______ melancholic 

a) should have been 
b) must have been 
c) was to be 
d) should be 
e) have should 

 

37) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir: 

John: Please, can you tell me how to get to the museum? 

Tour guide: _________ 

a) Took the next street on the left. 
b) Takes the next street on right. 
c) Take the street in right. 
d) If you take the street on his left. 
e) Take the next street on the left. 

 

38) A alternativa que melhor traz a ideia da expressão abaixo é: 

Lawmakers have to invent new rules to improve traffic and reduce accidents. 

a) Os legisladores não precisam criar novas regras para reduzir o tráfego e diminuir 
acidentes. 

b) Os legisladores nunca precisaram criar regras para reduzir o trânsito. 
c) Os legisladores precisam criar novas regras para melhorar o trânsito e reduzir 

acidentes. 
d) Os legisladores precisarão criar regras para o trânsito e acidentes. 
e) Os legisladores sempre precisaram criar novas regras para o trânsito e evitar 

acidentes. 

 



 

 

 

39) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir: 

It was tough, however, they __________ get tickets for us. 

a) were able to 
b) can 
c) could 
d) would can 
e) was able 

 

40) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir: 

Frank graduated ten years ______, ______ 2010. 

a) since, ago. 
b) ago, for. 
c) for, later. 
d) ago, in. 
e) before, for. 

 


