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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:

1- Para elaborar sua Redação, você deve escolher um tema entre os dois apresentados.

2- Utilize o espaço reservado ao rascunho para produzir a sua Redação.

3- Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de Redação definitiva,

e observe as instruções constantes neste caderno.

4- Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

I – Título.

II – Tema.

III – Coerência.

IV – Tipologia textual.

V – Emprego da norma padrão.

VI – Coesão.

5- Terão nota zero as redações que

a) fugirem ao tema proposto no comando escolhido;

b) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;

c) apresentarem  acentuada  desestruturação  e/ou  divagação  (informações  soltas  e  desarticuladas)  no

desenvolvimento do tema e/ou se apresentarem com mais de 22 linhas ou menos de 17 linhas. (Serão

desconsideradas as cópias do texto de comando);

d) apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;

e) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento

excessivo  entre  letras,  palavras  e  parágrafos,  bem  como desenvolvidas  em  códigos  alheios  à  língua

escolhida para a redação;

f) forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.

6- O título do texto não pode estar incluído no limite de linhas.
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TEMA 1:
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um
ou mais povos indígenas,  por  ele(s)  utilizada para suas atividades produtivas,  imprescindível  à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução
física e cultural,  segundo seus usos,  costumes e tradições.  Trata-se de um tipo específico  de
posse,  de  natureza  originária  e  coletiva,  que  não  se  confunde  com  o  conceito  civilista  de
propriedade privada.

O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um direito
originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas
se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por ato
constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição
Federal de 1988.

Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e indisponível,  e os
direitos  sobre  ela  são  imprescritíveis.  As  terras  indígenas  são  o  suporte  do  modo  de  vida
diferenciado e insubstituível dos cerca de 300 povos indígenas que habitam, hoje, o Brasil.

Atualmente  existem  462  terras  indígenas  regularizadas  que  representam  cerca  de  12,2%  do
território  nacional,  localizadas em todos os biomas,  com concentração na Amazônia  Legal.  Tal
concentração é resultado do processo de reconhecimento dessas terras indígenas, iniciadas pela
Funai, principalmente, durante a década de 1980, no âmbito da política de integração nacional e
consolidação da fronteira econômica do Norte e Noroeste do País.
[...]
 
No sul do país temos 78.773 indígenas e apenas 39.427 vivem em terras indígenas.

A partir  da  leitura  que  você  fez  do  texto  e  da  sua  compreensão,  escreva  um  texto
dissertativo-argumentativo sobre o tema.

TEMA 2:
EDUCAÇÃO ESCOLAR  INDÍGENA

 “...Queremos uma escola própria do índio, (...) dirigida por nós mesmos,...  com professores do
nosso próprio  povo,  que falam a nossa língua (...)”  “A comunidade deve decidir  o  que vai  ser
ensinado na escola, como vai funcionar a escola e quem vão ser os professores”. “A nossa escola
deve ensinar o Ñande Reko (nosso jeito de viver, nossos costumes, crenças, tradição), de acordo
com nosso  jeito  de  trabalhar  e  com nossas  organizações”.  “Os  currículos  devem respeitar  os
costumes e tradições das comunidades guarani/kaiowá e devem ser  elaborados pelos próprios
professores junto com as lideranças e comunidades. Os professores guarani/kaiowá (...) devem ter
uma capacitação específica. As escolas guarani/kaiowá devem ter seus próprios regimentos (...)
Que  as  iniciativas  escolares  próprias  das  comunidades  guarani/kaiowá  sejam  reconhecidas  e
apoiadas pelos municípios, estado e união...” (Documento final do I Encontro dos Professores e
Lideranças Kaiowá e Guarani/1991)
(Fragmento copiado do texto intitulado SABERES INDÍGENAS: VIVÊNCIA E CONVIVÊNCIA, de
Neimar  Machado  de  Sousa  e  Teodora  de  Souza,  ambos  da  Universidade  Federal  da  Grande
Dourados – UFGD).

A  partir  da  leitura  que  você  fez  do  texto  e  da  sua  compreensão,  escreva  um  texto
dissertativo-argumentativo sobre o tema.

4



ARTE

Questões de 1 a 3

1.   Fabio de Oliveira Parnaiba, artista plástico que trabalha com o grafite em muros, desde 1998, criou um
personagem indígena para ser o protagonista de suas obras que carregam críticas sociais importantes.
Sobre esse movimento artístico de rua, o Grafite, é correto afirmar.

Fonte: http://cranioartes.com/wp-content/uploads/2018/01/2014-Me-de-motivos-para-sonhar-spray-on-canvas.jpg

a) O grafite é uma técnica de pichação em muros que surgiu nas favelas do Rio de Janeiro como forma
de protesto contra o governo.

b) É um movimento da arte contemporânea que não possui objetivos organizados e, por isso, é sempre marginal.
c) Essa técnica, o grafite, pode apenas ser desenvolvida em grandes centros urbanos sem a permissão

prévia dos órgãos públicos.
d) É um movimento de intervenção urbana, a partir das artes plásticas, com a finalidade de aproveitar

espaços públicos para manifestar esteticamente críticas sociais.
e) É uma técnica de pintura em muros que não pode ser considerada um movimento artístico devido ao

seu pouco prestígio. 

2.   A  artista  plástica  indígena  Arissana  Pataxó  foi  premiada  pelo  Projeto  PIPA  Online  de  Arte
Contemporânea em 2018.  Arissana desenvolve  suas  obras  sobre  a  temática  indígena a  partir  de  seu
cotidiano na etnia Pataxó. Observe a obra abaixo, pintada em 2009,  e assinale a alternativa correta.

Fonte: http://cdn.premiopipa.com/wp-content/uploads/2016/04/35.jpg

a) As cores que a artista utiliza remetem ao movimento artístico Barroco, cujas manifestações se fizeram
sob a égide da sobriedade da igreja católica.

b) A obra, ao expor o cotidiano de crianças indígenas, provoca a ideia de que há ausência de cuidado
infantil nas aldeias.

c) A artista explora a ludicidade para retratar de forma vívida o cotidiano das crianças indígenas.
d) A pintura é uma releitura da obra Avião de Papel em que o artista Ivan Cruz retrata brincadeiras

urbanas.
e) Nenhuma das alternativas.
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3.   As obras do artista Cândido Portinari (1903-1962) ocupam como centro de suas criações os temas
sociais da época. As festas populares, as favelas, as condições dos trabalhadores rurais, principalmente
nas fazendas de café, estão em suas obras de maior destaque.

 

PORTINATI, Cândido. “O lavrador de café” – 1934.

Nessa obra, ele utiliza a habilidade técnica das proporções para:
a) Demonstrar as ferramentas utilizadas no período para o plantio e cultivo do café.
b) Representar a necessidade da valorização do trabalhador brasileiro e demonstrar a figura dramática e

comovente do negro no período.
c) Criticar o desmatamento em grande proporção para plantio em larga escala do café.
d) Explorar as proporções da figura corporal masculina como experiência individual de exaltação do belo.
e) Analisar os diferentes tipos de relevo nas fazendas de café.

BIOLOGIA

Questões de 4 a 7

4.    Considere o texto e a tabela abaixo:
A sexualidade é um dos aspectos humanos mais importantes e controversos, em especial entre os jovens.
É pelo ato sexual que garantimos a perpetuação da nossa espécie e extravasamos nossos sentimentos,
sensações  e  emoções.  A  liberdade  sexual  e  a  possibilidade  de  não  gerar  filhos/as  em  momentos
indesejados da vida foi garantida com a descoberta da pílula contraceptiva em 1960. Apesar de ampla
divulgação sobre os métodos contraceptivos, os/as jovens estão suscetíveis a uma gravidez indesejada e às
doenças sexualmente transmissíveis.

MÉTODO CONTRACEPTIVO ÍNDICE DE FALHA
Camisinha masculina 3% a 12%
Camisinha feminina 5% a 21%
Diafragma 6% a 18%
Pílula 0,1% a 5%
Ligadura das trompas 0,4%
Vasectomia 0,2%
Tabelinha 10% a 20%
DIU 0,5%

Fonte: www.nib.unicamp.br/svol/metodo.htm

Sobre esses métodos, assinale a  alternativa correta.
a) Dentre os métodos contraceptivos apresentados na tabela acima, todos são eficazes contra a gravidez e DSTs.
b) O método contraceptivo com maior eficiência contra a gravidez, segundo a tabela acima, é a pílula

com índice de 0,1 a 5%.
c) Conforme o texto, os jovens conhecem os métodos contraceptivos, portanto, não estão suscetíveis a

uma gravidez indesejada. 
d) A camisinha feminina tem índice de confiabilidade entre 5% a 21%, portanto é muito segura contra

uma gravidez indesejada.
e) O sexo na espécie humana tem como única função a reprodução.
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5.    Leia o texto abaixo:

MINHOCAS, AS OPERÁRIAS DO SOLO

“Solo com minhocas é solo fértil”. Essa afirmação tem suas razões, pois onde há minhocas o solo tem boa
umidade e muito  húmus,  que serve  de  alimento  a  esses animais.  Escavando canais  subterrâneos,  as
minhocas melhoram a permeabilidade e o arejamento do solo,  permitindo que as raízes recebam mais
água, além de oxigênio para sua respiração. Ao defecar grandes quantidades de terra ingerida com restos
de folhas, as minhocas também melhoram a granulação do solo e acrescentam-lhe boas quantidades de
cálcio. Essa incessante atividade permite que grandes volumes de terra sejam trocados entre as camadas
profundas e superficiais do solo.

Com relação ao texto, analise as afirmações:
I – O solo bom para agricultura é aquele que possui micro-organismos e minhocas.
II – As minhocas do solo constroem pequenos túneis, com isso ajudam a arejar o solo.
III – No solo onde vivem as minhocas temos pouca umidade e pouco húmus.
IV – Nesse tipo de solo percebemos uma grande quantidade de cálcio.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.
a) Somente as afirmações I, II e III.                            
b) Somente as afirmações I e IV.                             
c) Somente a afirmação III.                             
d) Somente as afirmações I, II e IV.                           
e) Somente as afirmações II e III.

   
6.    O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um ou dois
dias depois de colhido não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor
adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde pode-
se usar o seguinte procedimento em três estapas:

1 - Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos;
2 - Resfriá-las em água corrente;
3 - Conservá-las na geladeira.

O milho é um alimento com acúmulo de carboidratos. Sobre os carboidratos é INCORRETO dizer que:
a) Os carboidrato são alimentos energéticos.
b) Na  pirâmide  alimentar,  ocupam  a  base  da  pirâmide,  isto  é,  devem  ser  consumidos  em  maior

quantidade.
c) Além do milho, o carboidrato pode ser encontrado em batata, trigo e aipim.
d) Uma dieta só de carboidratos supre todas as necessidades do homem.
e) Os carboidratos são formados por moléculas pequenas chamadas monossacarídeos.

7.    As plantas são seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, um tipo de açúcar
obtido a partir da captação da luz solar. Nesse processo, chamado fotossíntese, estão envolvidos, além da
luz solar, um gás, o _________________________, água, uma organela, o ____________________, um
pigmento,  a  __________________,  resultando na produção de ____________________ e liberação de
outro  gás,  o  ______________________ para  a  atmosfera.  Marque  a  alternativa  que,  respectivamente,
completa as lacunas.
a) Gás oxigênio; Mitocôndria; Citocromo; Lipídios; Gás carbônico.
b) Gás carbônico; Cloroplasto; Citocromo; Lipídios; Gás oxigênio.
c) Gás oxigênio; Cloroplasto; Clorofila; Glicídios; Gás carbônico.
d) Gás carbônico; Mitocôndria; Clorofila; Glicídios; Gás oxigênio.
e) Gás carbônico; Cloroplasto; Clorofila; Glicídios; Gás oxigênio.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Questões de 8 a 10

8.  “O  jogo,  analisado  a  partir  dos  fundamentos  teóricos  da  Cultura  Corporal,  caracteriza-se  pela
espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representadas de
diversas formas, próprias de cada cultura. […] O jogo é uma atividade livre que deve ser realizada sem o
caráter da obrigatoriedade. Possibilita a liberdade e a criação, permitindo o surgimento de outras formas de
jogar, implica um sentido e um significado que, com o tempo, passam a fazer parte da cultura do grupo,
comunidade, povo ou nação que o inventou.”
SEED-PR. Educação física: ensino médio. Curitiba: SEED-PR, 2006.

Assinale a alternativa que contém SOMENTE exemplos de jogos tradicionais indígenas.
a) Zarabatana, voleibol, natação, futebol.
b) Handebol, natação, arco e flecha, arremesso de lança.
c) Arco e flecha, corrida com tora, zarabatana, cabo de guerra.
d) Futebol, handebol, voleibol e basquetebol.
e) Corrida com tora, atletismo, canoagem, futebol.

9.    O atletismo é “chamado de esporte-base, porque sua prática corresponde a movimentos naturais do ser
humano: correr, saltar, lançar. [...] Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas de pista
(corridas), de campo (saltos e lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem
provas de pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona), corridas em campo
(cross country), corridas em montanhas, e marcha atlética”.
(http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167).

Em relação a sua origem, podem afirmar que
a) o atletismo, como competição, tem origem  grega e ocorreu pela primeira vez, em 776 a.C.
b) há indicativos da prática do atlletismo há pelo menos 5 mil anos no Egito, na Grécia e na China.
c) o atletismo, como competição, tem origem  no Egito e ocorreu pela primeira vez, em 776 a.C.
d) no Brasil, as competições atléticas começaram a ocorrem apenas no século XX.
e) as alternativas A e B estão corretas.

10.  O jogo representa a diversidade corporal de cada cultura. Logo, o jogo possibilita, na comunidade
indígena,
a) A tristeza, a frustração e guerra entre os povos.
b) A liberdade e a criação, permitindo outras formas de jogar.
c) A guerra entre os povos.
d) A falta de enquadramento da modalidade na cultura de um povo.
e) Nenhuma resposta está correta.

FILOSOFIA

Questões de 11 a 13

11.   Adolfo Sanchez Vazquez discute a categoria práxis e a entende como a relação entre
a) sociedade e educação.
b) forma e conteúdo.
c) teoria e prática.
d) prática e forma.
e) nenhuma das alternativas.

12.   São considerados filósofos importantes:
a) Piaget, Freud, Vygotsky, Lacan.
b) Aristóteles, Platão, Sócrates, Kant.
c) Airton Senna, Paulo Coelho, Neymar, Portinari.
d) Castelo Branco, Visconde de Mauá, Manuel Ribas.
e) nenhuma das alternativas.
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13.   Sobre  a  distinção  entre  conhecimento  do  senso  comum e  conhecimento  científico,  considere  V,
(verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças abaixo.

( ) A ciência é uma forma de conhecimento para a qual os saberes do senso comum são completamente inúteis.
( ) O conhecimento do senso comum é um saber empírico, pois se baseia na experiência cotidiana das

sociedades onde é produzido.
( ) A ciência é uma forma de saber que se caracteriza, principalmente, pela determinação do objeto de

estudo e pelo emprego de método rigoroso no processo de construção do conhecimento.
( ) Ciência  e  senso  comum  não  se  diferenciam,  pois  ambas  se  constituem  em  conhecimentos

fundamentados na experimentação com rigor metodológico.

Marque a alternativa correta.
a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas a primeira é falsa.
c) A primeira e a última são falsas, enquanto a segunda e a terceira são verdadeiras.
d) A primeira afirmação é falsa, enquanto as demais são verdadeiras.
e) A primeira e a segunda afirmações são falsas, enquanto as duas últimas são verdadeiras.

FÍSICA

Questões de 14 a 17

14.   A eletricidade é um fenômeno natural conhecido pela humanidade há muitos séculos, entretanto, o seu
domínio, produção e utilização ocorreu somente no século XIX, no qual foi necessário conhecer os materiais
que facilitavam a sua propagação.  Considerando isso,  assinale  quais  são os materiais  conhecidos,  na
atualidade, que permitem a condução de eletricidade.
a) Borracha e vidro.
b) Rocha e porcelana.
c) Vidro e plástico.
d) Cobre e alumínio.
e) Plástico e madeira.

15.    Analise a figura a seguir e escolha a alternativa que melhor explica a situação descrita. 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 

a) Não é possível evitar o movimento dos corpos sem a interferência de um obstáculo. 
b) O garoto da imagem cai antes de se chocar com o cacto. 
c) O sol ofusca a visão do jovem que não vê o cacto a frente.  
d) O skate é um meio de transporte. 
e) Deve-se ter cuidado com as pedras no caminho. 

16.   Os termômetros são medidores de temperatura do clima, de refrigeradores e de pessoas. Pensando
nisso, assinale a alternativa que explica por que um termômetro clínico precisa ficar alguns minutos em
contato com a pessoa para medir sua temperatura. 
a) Para evitar o choque térmico.
b) Para que o termômetro fique com a mesma temperatura do corpo.
c) Para dilatar o vidro.
d) Para o mercúrio derreter.  
e) Para diminuir a temperatura do termômetro. 
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17.   O futebol é um tema de grande relevância na vida de muitos brasileiros. A partir disso, considere a
seguinte situação: uma bola após um chute, rola sobre a grama até parar. 
Assinale a alternativa a seguir que explica por que isso acontece.
a) Porque ela perde a força de movimentação.
b) Em razão do vento.
c) Por causa do atrito com a grama.
d) Porque o chute foi fraco.
e) Porque a bola está murcha.

GEOGRAFIA

Questões de 18 a 21

18.   No Paraná, em especial na Terra Indígena Mangueirinha, no sudoeste do estado, vive cerca de 1,5 mil
índios, entre Kaingang e Guarani, que lutam diariamente pela demarcação de terras. A área tem mais de 16
mil hectares, no limite entre Mangueirinha, Coronel Vivida e Chopinzinho. Atualmente, possui a maior área
de Araucária Nativa do mundo, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, já
foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à
degradação desse bioma foi
a) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira.
b) o processo de plantação de café, atividade que resultou na expulsão dos índios Xetá.
c) o avanço do extrativismo da borracha, voltados para a exportação.
d) o avanço da produção de soja e da pecuária extensiva no sudoeste do estado.
e) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída principalmente

no Sul do Brasil.

19.   O Brasil segue, atualmente, a divisão regional estabelecida em 1970, que divide o país em cinco regiões. 

Disponível em: <https://www.modaidecor.com/mapas-para-colorir.htm>. Acesso em 12 nov. 2018.

A partir da imagem acima, assinale as cinco regiões brasileiras.
a) Extremo Norte, Nordeste, Centro e Sudeste.
b) Complexo Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
c) Amazônico, Nordeste e Centro-Sul.
d) Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
e) Centro-Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
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20.   A sociedade indígena da Tríplice Fronteira, através da sua Organização OSCIP GUARANY, vem tornar
pública a situação miserável dos Índios Avá Guarani, expulsos pela Itaipu Binacional, pelo Parque Nacional
do Iguaçu (IBAMA), este conhecido como Patrimônio Universal da UNESCO, a FUNAI. Esses atores negam
os direitos da INCLUSÃO SOCIAL, aos Índios Avá Guarani da Tríplice Fronteira e de ter uma vida digna.
Dessa forma, roubam-lhes a sua identidade e praticam PIRATARIA sobre a sua Cultura e USURPAM os
direitos que têm sobre os ROYALTIES, desrespeitando a Constituição Brasileira de 1988.
Adaptado de: @ÍNDIOS ONLINE (Brasil). Brasil (Ed.). AVÁ GUARANI de Brasil, Paraguai e Argentina. 2008. Disponível
em: <http://www.indiosonline.net/ava_guarani_de_brasil_paraguai_e_argenti/>. Acesso em: 12 nov. 2018.

A partir dessa afirmação, assinale a alternativa correta.
a) A Tríplice Fronteira é uma área de fronteiras entre três países: o Paraguai, a Argentina e o Brasil. É o

local onde os rios Iguaçu e Paraná se unem, separando Ciudad del Este (Paraguai), Puerto Iguazú
(Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasil).

b) A Tríplice Fronteira é uma área de fronteiras entre três países: o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. É
o local onde os rios Iguaçu e Paraná se unem, formando o Rio da Prata.

c) A Tríplice Fronteira é uma área de fronteiras entre três países: o Paraguai, a Argentina e o Brasil. É o
local onde os rios Paraná e Tibagi se unem, separando (Paraguai), (Argentina) e (Brasil).

d) A Tríplice Fronteira é uma área de fronteiras entre três países: o Brasil, a Argentina e o Paraguai. São
terras tradicionais dos índios Guarani e Kaingang.

e) A Tríplice Fronteira é uma área de fronteiras entre os rios Iguaçu, Paraná e Rio da Prata, separando
Puerto Iguazú (Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasil).

21.  “Até a década de 1990, os Xetá eram tidos pelo órgão indigenista brasileiro Fundação Nacional do índio
– FUNAI – como grupo extinto, constava nos seus dados populacionais apenas cinco pessoas.”
MOTA, L. T. Os Xetá no vale do Rio Ivaí. Maringá: Eduem, 2013, p. 209.

Com relação ao povo Xetá, avalie as afirmações a seguir:
I. Conforme a frente cafeeira chegava, a floresta era retirada e os Xetá expulsos de seu habitat.
II. Foram aldeados em 1859 no aldeamento de São Pedro de Alcântara em Jataí.
III. Os Xetá pertencem ao tronco linguístico Macro-jê.
IV. Atualmente, os Xetá são mais de 100 pessoas, em torno de 25 famílias e estão em processo de luta para

terem seu território tradicional reconhecido.
V. A população que os arqueólogos chamam de Tradição Umbu não deixou descendentes historicamente

conhecidos. 

É correto o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e IV.
c) V e IV.
d) III e V.
e) I, II, III, IV e V.

HISTÓRIA

Questões de 22 a 25

22.   O conceito de “Índio” foi construído no processo de conquista da América pelos europeus, devido à
falta de interesse pela diversidade cultural e ao grande preconceito que a maioria das culturas europeias
nutriam pelos povos americanos. Com base nessa afirmação, esse pensamento europeu estava ancorado
na
a) concepção idealizada do território, ou seja, a América era tida como geograficamente indiferenciada.
b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias.
c) compreensão  etnocêntrica  acerca  das  populações  dos  territórios  conquistados,  que  acreditava  na

superioridade dos povos europeus.
d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval, entendendo a América como um

desdobramento do período medieval.
e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza e mitos medievais como “El Dorado”.
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23.  Um cronista português chamado Pero de Magalhães Gândavo, escreveu que, no idioma das tribos
indígenas, não existiam três letras: “F, L, R”. Dessa forma, o cronista afirma que eles não tinham Fé, Lei ou
Rei. Sendo assim, viviam de forma desorganizada, sem religião e sem sistemas de leis.
FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.

É correto afirmar que a afirmação de Gândavo 
a) aponta uma simplicidade da organização social das tribos brasileiras.
b) revela a dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização.
c) reflete a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena.
d) evidencia a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses.
e) mostra a dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa.

24.   Em relação à Revolução Industrial, podemos afirmar que  
a) foi implementada, especialmente a partir da introdução da maquinaria, principalmente, a máquina a

vapor.
b) alterou significamente a organização da força de trabalho.
c) potencializou diversas invenções no âmbito da produção.
d) contribuiu para a consolidação da divisão internacional do trabalho.
e) todas as alternativas estão corretas.

25.  A demarcação de terras indígenas é uma questão que tem causado grandes conflitos ao longo do
tempo no Brasil. Recentemente, observou-se a possibilidade de se modificarem os critérios de demarcação,
pois, conforme seus críticos, os regulamentos vigentes possibilitariam a ação de “indígenas civilizados”, ou
seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua identidade indígena, e que, agora, a reivindicavam com
o intuito de obter terras. No cerne dessa discussão, uma das questões principais é a definição do “ser
indígena”, ou seja, como podemos definir uma etnia.

Para os estudos antropológicos atuais, define-se uma etnia por meio da
a) identificação da presença de traços fenotípicos comuns a uma população, atrelados ao cultivo de uma

tradição cultural ancestral.
b) ocupação territorial  de um país específico e pela persistência de traços culturais tradicionais,  com

poucas mudanças ao longo do tempo.
c) identificação  de  uma  concepção,  partilhada  por  uma  população,  da  existência  de  uma  trajetória

histórica comum que funda uma identidade.
d) identificação de traços raciais comuns a uma população, aliados a elementos culturais específicos.
e) traços raciais idênticos e hábitos milenares inalterados.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 26 a 29

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões.

ANALFABETISMO ENTRE INDÍGENAS É QUASE TRÊS VEZES MAIOR QUE ÍNDICE NACIONAL
Luciana Nunes Leal

“No Brasil, 9,6% das pessoas de 15 anos ou mais não sabem ler e escrever, contra 23,3% entre índios; proporção
pode chegar a 32,3%.”

Embora a vida dentro das terras próprias garanta mais identidade cultural aos indígenas, alguns indicadores
sociais são piores nessas áreas do que fora delas. O índice de analfabetismo na população de 15 anos ou mais,
de 9,6% no País, sobe para 23,3% na população indígena em geral e chega a 32,3% entre os  indígenas que
vivem em terras próprias. Entre os índios que vivem fora das terras indígenas, a proporção cai para 14,5% de
analfabetos. A explicação é a carência de escolas nas terras indígenas, segundo o IBGE.

Enquanto entre os não-indígenas 98,4% das crianças de até 10 anos têm registro em cartório, a proporção cai
para 87,5% para as crianças índias que vivem fora das terras próprias e para apenas 63% entre as que vivem em
terras indígenas. Nas reservas e em outros territórios indígenas, 27,8% das crianças têm apenas o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) e 7,4% não têm qualquer registro de nascimento.

Disponível  em:  https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analfabetismo-entre-indigenas-e-quase-tres-vezes-maior-
que-indice-nacional,914426. Acesso em  9 de dez. 2018.
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26.   De acordo com o texto, o alto índice de analfabetos em terras indígenas está relacionado
a) à carência de escolas em terras indígenas.
b) à preservação da identidade cultural em terras indígenas.
c) à falta de registro de nascimento em cartório.
d) à falta de vagas em escolas para crianças indígenas.
e) ao grande número de escolas fora de terras indígenas.

27.  Considerando o uso das funções da linguagem, o texto  Analfabetismo entre Indígenas é quase três
vezes maior que índice nacional, utiliza-se de:
a) função poética.
b) função conativa.
c) função referencial ou denotativa.
d) função metalinguística.
e) função apelativa.

28.  Considerando as regras de acentuação em Língua Portuguesa, assinale o grupo em que todas as
palavras são acentuadas a partir da mesma regra de acentuação.
a) Próprias, indígenas, índice.
b) Índice, indígenas, carência.
c) Índias, têm, territórios.
d) Cartório, próprias, país.
e) Próprias, carência, índia.

29.  No trecho  “Nas reservas e outros territórios indígenas, 27,8% das crianças têm apenas o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) […]”, a palavra em destaque “têm” pode ser substituída por
a) possuem.
b) possui.
c) tem.
d) tinham.
e) terão.

MATEMÁTICA
Questões de 30 a 33

30.  Calcule o valor de √8+√14+ 3√5+√9     
a) 2√4
b) √3
c) 2√3
d) 5√3
e) 4√3

31.  Obtenha a matriz Y = (aij) 2 x 2 definida por aij = 3i – j

a) Y = (2    3
2   4 )

b)  Y = (2    1
5  4 )

c) Y = (2    3
5   4 )

d) Y = (3    2
2   4 )

e) Y = (2    1
2   4 )
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32.  Um bambu com 300 cm de comprimento é colocado na vertical em relação ao solo e projeta uma
sombra de 1,8 m. Qual a sombra projetada, no mesmo horário, por um pinheiro de 10 m?
a) 60 cm
b) 1,8 m
c) 6 m
d) 1,6 m
e) 90 cm

33.  Considerando um triângulo retângulo isósceles em que cada lado congruente mede 4 m, determine a
medida da hipotenusa desse triângulo.
a) 2√4
b) 8√2
c) 16
d) 12
e) 4√2

QUÍMICA
Questões de 34 a 37

34.  A  Tabela  Periódica  é  um modelo  que  agrupa  todos  os  elementos  químicos  conhecidos  e  suas
propriedades. Indique a alternativa que corresponde aos símbolos dos seguintes elementos químicos:
Zn – K – O – Na – He.
a) Zinco – Cobre – Oxigênio – Sódio – Hélio.
b) Zinco – Potássio – Oxigênio – Sódio – Hidrogênio.
c) Zinco – Potássio – Oxigênio – Nitrogênio – Hélio.
d) Zinco – Cobre – Oxigênio – Nitrogênio – Hélio.
e) Zinco – Potássio – Oxigênio – Sódio – Hélio.

35.   Indique a alternativa que apresenta apenas reações químicas:
a) azedamento do vinho, acendimento do fogo, fermentação de massa de pão, produção do sabão caseiro.
b) azedamento do vinho, acendimento do fogo, mistura de vinagre e água, produção do sabão caseiro.
c) azedamento do vinho, fervura da água, fermentação de massa de pão, produção do sabão caseiro.
d) azedamento do vinho, acendimento do fogo, fermentação de massa de pão, congelamento da água.
e) quebra de um copo, acendimento do fogo, fermentação de massa de pão, produção do sabão caseiro.

36.   A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso.
Entretanto, os processos de tratamento de água para seu reaproveitamento nem sempre a tornam potável,
o que leva  a restrições em sua utilização.  Assim,  marque V para verdadeiro  e F para falso dentre  os
possíveis empregos para a denominada “água de reúso”:
a) No uso doméstico, para preparo de alimentos.
b) No uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas.
c) No uso em laboratórios, para a produção de fármacos.
d) No uso coletivo, para o abastecimento de reservatórios e mananciais.
e) No uso individual, para banho e higiene pessoal.

37.  A caixinha utilizada em embalagens como as de leite “longa vida” é chamada de “tetra brick”, por ser
composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de um
tijolo (brick, em inglês). Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se decompor.
Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado:
a) Utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.
b) Aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua

decomposição.
c) Promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.
d) Constituir um aterro específico de embalagens “tetra brick”, acondicionadas de forma a reduzir seu volume.
e) Proibir a fabricação de leite “longa vida”, considerando que esse tipo de embalagem não é adequado

para conservar o produto.
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SOCIOLOGIA
Questões de 38 a 40

38.   Florestan  Fernandes,  sociólogo  brasileiro,  no  seu  processo  de  produção  e  luta,  vinculou-se  aos
movimentos sociais. Em consequência disso,
a) foi preso após o golpe militar de 1964.
b) partiu para o exílio, tornando-se conferencista em universidades de vários países.
c) tornou-se apoiador das lutas pela escola pública.
d) foi afastado das suas atividades docentes por apoiar o movimento negro.
e) todas as alternativas estão corretas.

39.   Foram sociólogos de relevância no Brasil:
a) Florestan Fernandes, Darci Ribeiro, Anísio Teixeira.
b) Antônio Cândido, Bárbara Freitag e Jean Paul Sartre.
c) Jean Piaget, Vygotsky e Paulo Freire.
d) Jorge Amado, Cecília Meireles e Paulo Coelho.
e) Nenhuma das alternativas.

40. A imigração é um fenômeno que abrange aspectos econômicos, políticos e sociais. O que muda é sua
frequência e direção. Em determinadas épocas, alguns países são mais propícios a receber imigrantes que
outros. Na atualidade, o Brasil recebe uma quantidade significativa de dois grupos. Assinale quais são eles.
a) Mexicanos e coreanos
b) Venezuelanos e haitianos
c) Portugueses e espanhóis
d) Japoneses e cingaleses
e) Italianos e marroquinos
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