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Leia o texto I a seguir e responda as questões de 01 a 04.
Texto I
Como está a desigualdade de renda no Brasil, segundo o
IBGE
A pesquisa identificou que o rendimento médio real domiciliar per
capita foi de R$ 1.242. A exemplo do que ocorre com indicadores
de desigualdade, Norte e Nordeste ainda apresentam
rendimento inferior ao verificado nas demais regiões.
Rendimentos no país
Segundo o IBGE, a informalidade ajuda a explicar a diferença
entre as regiões. Explica também o fato de estar no Norte e no
Nordeste o maior número de famílias que dependem de
programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. No
Nordeste, por exemplo, 29,3% dos 18,3 milhões de domicílios
recebem recursos repassados pelo programa federal. Segundo
o IBGE, o Nordeste é a região em que se verifica o menor
percentual de rendimentos oriundos do trabalho e, por outro
lado, o percentual mais alto de brasileiros com rendimentos
vindos de “outras fontes”, o que inclui os programas de
transferência de renda. Essa característica dá a dimensão do
peso dos recursos assistenciais na renda familiar. “Trata-se de
uma região com mais informalidade no trabalho, o que contribui
para taxas de desocupação mais elevadas”.
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(B) Com relação aos rendimentos no país, um dos aspectos
que explica a diferença na renda das diferentes regiões é
a informalidade.
(C) Os dados demonstram que, com as políticas públicas, o
número de pessoas que integram o grupo de 50% com
menor renda, cerca de 44,4 milhões, aumentou seus
rendimentos, ganhando por mês salário superior ao
mínimo.
(D) Os dados demonstram que o ganho médio de uma pessoa
que integra o grupo de 1% mais rico do país era
proporcional a 36 vezes do ganho de uma pessoa que faz
parte da metade mais pobre do Brasil.
(E) Os dados demonstram que os rendimentos procedentes de
outras fontes, como o Bolsa Família, auxiliam na renda
familiar principalmente da região Nordeste.
QUESTÃO 02
De acordo com a leitura do gráfico no texto I, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) As regiões Norte e Nordeste possuem uma renda mensal
domiciliar per capita fixa de R$ 640,00, enquanto as demais
regiões alcançam o teto de R$ 1.280,00.
(B) As regiões Centro-Oeste e Nordeste equiparam-se à região
Sul, cuja renda oscila entre R$ 1.280,00 e R$ 1.600,00.
(C) A região Nordeste é uma das que possui menores
percentuais de brasileiros com rendimentos vindos de
“outras fontes”, o que inclui os programas de transferência
de renda.
(D) A região Nordeste é a que mais concentra a informalidade.
Segundo os dados, ela apresenta o menor percentual de
rendimentos oriundos do trabalho.
(E) As regiões Sul e Sudeste concentram as maiores taxas de
informalidade no trabalho.
QUESTÃO 03
Com relação aos elementos de coesão do texto, assinale a
alternativa CORRETA.

Concentração e desigualdade
Em 2016, o ganho médio de uma pessoa que integra o grupo de
1% mais rico da população era equivalente a 36 vezes do ganho
de uma pessoa que integra o grupo da metade mais pobre do
país. 889 mil é o número de pessoas que integram o grupo de
1% mais rico, que em 2016 teve rendimento médio de R$ 27 mil
/mês.
44,4 milhões é o número de pessoas que integram o grupo de
50% com menor renda e que em 2016 ganhou R$ 747 em média
por mês, inferior ao salário mínimo.
Fonte: VENTURINI, Lilian. In: NEXO JORNAL LTDA. 30 nov. 2017 (atualizado 15/Jan 15h07).
Disponível em: < https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/30/Como-est%C3%A1-adesigualdade-de-renda-no-Brasil-segundo-o-IBGE>. Acesso em: 14 abril 2018 (fragmento
adaptado).

QUESTÃO 01
De acordo com a interpretação do texto, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Com relação à concentração de renda, os dados de 2016
indicam que 889 mil é o número de pessoas que integram
o grupo de 1% mais rico, que pode demonstrar o quanto o
Brasil é desigual.
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(A) O elemento “Essa”, negritado no segundo parágrafo,
corresponde a um elemento coesivo anafórico que retoma
a ideia anterior do enunciado.
(B) O elemento “ainda”, negritado no primeiro parágrafo, serve
para concluir as ideias anteriores.
(C) O elemento “que”, negritado no terceiro parágrafo,
corresponde a um item coesivo anafórico que antecipa a
ideia de “era equivalente a 36 vezes do ganho de uma
pessoa que integra o grupo da metade mais pobre do país”.
(D) O elemento “e”, negritado no quarto parágrafo, é usado
para enfatizar ou destacar a ideia anterior.
(E) O elemento “Segundo”, negritado no segundo parágrafo,
corresponde a um elemento de enumeração, que pode ser
substituído por: “em segundo lugar”.
QUESTÃO 04
A função da linguagem, predominantemente, usada no texto é a:
(A) poética, pois a autora do texto utiliza linguagem emotiva
para explicar as suas ideias.
(B) denotativa, pois a autora expõe e discute as informações
com objetividade e clareza.
(C) emotiva, pois a autora do texto procura sensibilizar o leitor
com seus argumentos.
(D) conotativa, pois o objetivo da autora é o de influenciar e de
persuadir o leitor por meio do uso de vocativos.
(E) fática, pois o objetivo da autora é emocionar o leitor com os
dados.
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Leia o texto II a seguir para responder as questões de 05 a 09.
Texto II.
Maioria dos artesãos brasileiros atua na informalidade,
aponta pesquisa
O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e o
sustento ou complemento de renda para milhares de famílias.
Mesmo assim, ainda é um trabalho informal para a maioria dos
artesãos. Essa é uma das conclusões de um estudo inédito
realizado pelo Clube de Artesanato, maior comunidade on-line
de artistas e artesãos do País, durante os meses de maio e
junho. Das 3.649 pessoas que participaram do levantamento,
apenas 17,7% estão formalizadas como microempreendedor
individual (MEI), 45,8% disseram que não têm interesse em se
registrar e 21,5% que não saem da informalidade porque não
têm incentivos do governo e nem como arcar com os custos
altos de uma empresa. [...]
De acordo com a pesquisa, em 63% dos domicílios, há apenas
uma pessoa com trabalho fixo e, em momento de crise, as artes
manuais e o artesanato ajudam 56% dos entrevistados a
aumentar a renda. Além disso, 31% sustentam entre duas e
quatro pessoas com os ganhos obtidos a partir da venda das
peças. “O brasileiro é muito criativo e o artesanato é ótima
alternativa para quem quer ganhar um dinheiro extra. De acordo
com o nosso levantamento, 70% das pessoas fazem artesanato
e vendem entre amigos e familiares e apenas 8% têm uma
pequena loja, o que comprova, mais uma vez, a informalidade
neste ramo de negócio”, ressalta Ferreira.
A pesquisa realizada pelo Clube de Artesanato revela, ainda,
que os artistas e artesãos brasileiros enfrentam dificuldades
para atrair compradores (48%), divulgar seus trabalhos (42%) e
precificá-los (também 42%). E que as datas sazonais como
Natal, Dia das Mães e festas juninas colaboram para o aumento
nas vendas.
3.649 pessoas foram ouvidas pelo Clube de Artesanato, 62%
estão na região Sudeste; 17% no Sul, 12% no Nordeste; 6% no
Centro-Oeste e apenas 3% no Norte. 97% são do sexo
feminino; 38% têm entre 31 e 45 anos; 31% entre 46 e 55 anos;
25% acima de 56 anos; 4% entre 26 e 30 anos e apenas 2%
entre 15 e 25 anos.
Fonte: In: Legislação. Diário do Comércio. 12 jul. 2017. Disponível em: <
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=maioria_dos_artesaos_brasileiros_atua_na_inf
ormalidade,_aponta_pesquisa&id=182917>. Acesso em: 20 abril 2018 (fragmento adaptado).
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(A) é muito difícil vender para amigos e para os familiares dos
artesãos.
(B) de acordo com a pesquisa do Clube do artesanato, 45,8%
dos entrevistados não têm interesse em se registrar.
(C) dos 3.649 entrevistados, 17,7% alegam que, embora haja
incentivos do governo para a formalização, os custos para
se abrir uma empresa (MEI) ainda são muito altos.
(D) de acordo com a pesquisa, 70% dos artesãos já vendem
as peças em pequenas lojas.
(E) o artesanato auxilia no aumento da renda, sendo que 56%
dos entrevistados sustentam entre duas e quatro pessoas
com os ganhos.
QUESTÃO 07
No excerto: “O brasileiro é muito criativo e o artesanato é ótima
alternativa para quem quer ganhar um dinheiro extra. De acordo
com o nosso levantamento, 70% das pessoas fazem artesanato
e vendem entre amigos e familiares e apenas 8% têm uma
pequena loja, o que comprova, mais uma vez, a informalidade
neste ramo de negócio”, o autor emprega as aspas com o
objetivo de:
(A) indicar citações diretas, com a transcrição integral de um
argumento de autoridade, no caso, de um entrevistado.
(B) demarcar o uso de estrangeirismos, ou seja, palavras
procedentes de outras línguas.
(C) enfatizar a utilização de gírias e de palavras populares que
fogem ao uso convencional.
(D) denotar a ironia presente na fala do entrevistado e de
contrastar o trecho com os demais elementos textuais.
(E) destacar sua própria opinião a respeito do assunto tratado
no texto.
QUESTÃO 08
Sobre os dados revelados pelo Clube do Artesanato e as
complicações encontradas pelos artistas e pelos artesãos,
analise as afirmativas a seguir.
I.

Um dos problemas encontrados pelos artistas e pelos
artesãos é atrair compradores para as peças.
II. A divulgação dos trabalhos e a atribuição de preços aos
itens apresentam-se como dificuldades aos artistas e aos
artesãos.
III. Meses e datas comemorativas impulsionam as vendas.
Assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 05
Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O texto relata que o artesanato, em momentos de crise,
auxilia na renda de 56% dos entrevistados.
(B) O texto descreve que os artistas e os artesãos brasileiros
enfrentam dificuldades para atrair compradores para suas
peças.
(C) O texto menciona a criatividade do brasileiro e o fato de o
artesanato ser uma alternativa para quem quer obter renda
extra.
(D) O texto registra que do total dos entrevistados pelo Clube
de Artesanato, a maioria é do sexo feminino e estão na
região Sudeste.
(E) O texto retrata que as atividades, oriundas da produção do
artesanato, concentram-se mais na população jovem, entre
15 e 25 anos.

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

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

QUESTÃO 09
Sobre o fragmento: “3.649 pessoas foram ouvidas pelo Clube de
Artesanato [...]”, presente no último parágrafo, analise as
afirmativas.
I. Na oração, o sujeito é “3.649 pessoas”.
II. A oração está na voz passiva, por isso, o complemento
verbal é “3.649 pessoas”.
III. O “Clube do Artesanato” é o sujeito da oração que está
na voz passiva.
Assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 06
O artesanato é considerado trabalho informal para a maioria dos
artesãos porque:
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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Read the following cartoon to answer QUESTION 13.

Read the following text to answer QUESTIONS 10, 11 and 12.
HOW TO LOSE WEIGHT AFTER MENOPAUSE
The older we get, the harder it is to lose weight—or at
least, that's what we're led to believe. And while there's some
truth to the fact that changes to our hormones impact how we
lose weight, it's still possible to get rid of unwanted weight and
keep it off no matter what life stage you're in - even after
menopause.
Still skeptical? New York Times best-selling author and
founder of Bright Line Eating has the data to prove it. "We've had
tens of thousands of men and women of all ages go through
our Bright Line Eating Boot Camp," Dr. Susan Peirce Thompson
explains. "We have a research program that shows us exactly
how much weight participants are losing. We analyzed the data,
and found that women in their 20’s, 30’s, 40’s, 50’s, 60’s, 70’s,
and 80’s were all losing around 17 pounds in eight weeks regardless of whether or not they were past menopause."
If the same weight loss methods you relied on premenopause aren't working like they used to, it’s related to the
relationship between estrogen and your insulin levels. "Insulin is
a fat storage hormone," Dr. Thompson explains. "Estrogen
sensitizes your body to insulin, which means you don't need as
much insulin, so it stays nice and low - meaning your body isn't
storing fat. With menopause, estrogen levels go down. All of a
sudden, you're vulnerable to the effects of your insulin. As your
insulin levels rise, your body starts socking away fat - especially
around the midsection."
Available at: https://www.usatoday.com/story/sponsor-story/bright-line-eating/2018/03/12/loseweight-after-menopause/

QUESTÃO 10

Available at: https://br.pinterest.com/pin/554224297872093945/

QUESTÃO 13
Why are the vowels being vigilant?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Because they all serve as consonants.
Because they are never used in a vowel context.
Because they can represent the same vowel sounds.
Because they believe there is a spy among them.
Because they are all left out of the alphabet.

In reference with the text, it is CORRECT to affirm:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

people may benefit from extra pounds.
it is never possible to eliminate unwanted weight.
it is inevitable stop gaining weight.
it is not viable to lose weight caused by hormones.
people can get rid of undesirable pounds after
menopause.

QUESTÃO 11
The text affirms that with menopause, estrogen levels:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

raise.
boost.
decrease.
expand.
ascend.

QUESTÃO 12
According to the text, it is CORRECT to affirm that we are
influenced to believe:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

people can slim down at any age.
losing weight gets harder with age.
staying slim makes people look younger.
it is harder to lose weight after regaining.
as we age, we're more likely to have health problems.

Read the following text to answer QUESTIONS 14, 15 and 16.
THIS IS HOW TO LIVE IN A CASTLE WITHOUT
PAYING RENT
A Brazilian man has managed to avoid paying a penny in
rent for over two decades — by living in a giant sandcastle of Rio
de Janerio’s pristine beaches.
Barmy “sand king” Marcio Mizael Matolias, 44, has
spent 22 years living in a series of awe-inspiring sculptures on
one Barra da Tijuca beach.
He even has a throne and scepter – and spends his days
entertaining tourists and playing seaside golf.
He said: “I grew up in the Bay of Guanabara, I always lived on
the beach.
“I have become a sort of tourist attraction.
“People pay exorbitant rents to live in front of the sea, I do not
have bills and here I have a good life.”
Matolias has to constantly water the turrets of his castle to
keep them from caving in on his bedroom.
The hole is filled with books and childhood toys, and is held
up by a makeshift wooden frame. He first learned how to build
sandcastles when a pal gave him a book on Spanish architect
Antoni Gaudi.
Childless Matolias said there was just one drawback to his
peaceful existence: “The sand holds all the heat, so sometimes
at night I cannot sleep here.
“I’ll spend the night at a friend’s house, but I prefer it here
even if I have to lie outside by the sea,” he said.
Available at: https://nypost.com/2018/01/21/this-is-how-to-live-in-a-castle-withoutpaying-rent/
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QUESTÃO 14

Mark the CORRECT answer:

Read the following affirmatives about Marcio Mizael:
(
(
(
(
(

) he has a “royal seat”.
) he knew the Bay of Guanabara after adulthood.
) he has never agreed living rent-free.
) he spends his days amusing tourists.
) he pays expensive rent to live in front of the sea.

Mark true (T) or false (F) according to the alternatives above:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

T, F, F, T, F
F, F, F, T, T
T, T, T, F, F
F, T, F, T, F
T, T, F, F, T

QUESTÃO 15
According to Matolias, the fact of the sand retaining the heat is:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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a benefit for his giant sandcastle.
an inconvenience for his business.
a privation to the clean beaches.
a disadvantage to his tranquil life.
a favorable point for his friends’ lives.

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

only the alternatives I and IV are correct.
only the alternatives II and V are correct.
only the alternatives I, II and III are correct.
only the alternatives III, IV and V are correct.
only the alternative III is correct.

PROVA DE HISTÓRIA
QUESTÃO 18
As divisões sociais na Índia Antiga, que vigoraram
institucionalmente até o século XX, estavam fundamentadas em
questões religiosas. É CORRETO afirmar que tais divisões
receberam, da historiografia sobre a Índia, os nomes de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

astecas, maias, eupátridas, vedas.
corporações, maias, olmecas.
astecas, sátrapas, olmecas.
brâmanes, xátrias, vaixás, sudras e párias.
incas, medos, brâmanes, sudras e párias.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16
According to the text, it is CORRECT to affirm that Matolias:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

has no children.
has an unhappy life.
is a seaside golf instructor.
has loads of bills to pay.
has no idea how to construct a sandcastle.

A historiografia sobre o processo de decadência do Império
Romano indica que a expressão “povos bárbaros” foi concebida
pelos romanos para tratar os povos que não tinham se
romanizado e que não falavam latim ou grego. Entre os bárbaros
europeus encontravam-se os:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

francos, visigodos, saxões e ostrogodos.
sumérios, acádios, amoritas, caldeus.
fenícios, persas, egípcios, caldeus.
kushitas, xiitas, islamitas, sumérios.
astecas, maias, incas, amoritas.

Read the following cartoon to answer QUESTION 17.
QUESTÃO 20
Em 1922, organizaram a marcha dos “camisas negras”, exigindo
o poder, com seu líder obtendo concessões do Rei Vitor
Emanuel III, e passando a organizar o gabinete do governo. Em
1924, ganharam a maioria parlamentar. Em 1929, ganharam o
apoio do clero. Tais fatos referem-se à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hitler e ao nazismo alemão.
Stálin e ao comunismo soviético.
Churchill e ao liberalismo inglês.
Lenin e ao socialismo russo.
Mussolini e ao fascismo italiano.

QUESTÃO 21

Available at: http://www.chrismadden.co.uk/cartoon-gallery/environment-cartoon-disposing-ofwaste-as-landfill/

QUESTÃO 17
Read the following sentences according to the idea the cartoon
infers:
I. humans are contributing to benefit the environment.
II. some capitalist companies affect environmental ethics.
III. humans are making a difference by showing the nature
their gratitude.
IV. man's relationship with the natural world is very balanced.
V. humans are showing a negative reciprocity with the Earth.
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Em julho de 1936, depois de um breve governo popular de
Manoel Azaña, que implantou a reforma agrária e aumentou os
salários, iniciou-se uma rebelião militar a partir do Marrocos. O
país então se envolveu numa guerra civil que durou até 1939,
causando um milhão de mortes. Os combates ganharam
significado histórico de uma luta entre o fascismo e a
democracia. O lado vencedor ficou no poder até 1975. Esses
dados históricos estão relacionados à/ao:
(A) Ditadura austríaca, instaurada por Engelbert Dollfuss, na
década de 1930.
(B) Guerra Civil Espanhola, que levou o general Franco ao
poder.
(C) Ditatura de Salazar, em Portugal.
(D) Fascismo italiano de Benito Mussolini.
(E) Socialismo russo de Joseph Stálin.
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QUESTÃO 22
Em 14 de novembro de 1889, militares rebeldes, liderados pelo
Marechal Deodoro da Fonseca, depuseram o Imperador,
posteriormente enviado ao exílio. Na tarde do mesmo dia, José
do Patrocínio proclamava a República. Dada a pouca
participação popular nesse acontecimento, a historiografia sobre
o início da República brasileira consagrou uma expressão
derivada de uma frase de Aristides Lobo. Essa expressão
indicava que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o povo assistira a tudo bestializado.
o povo ficou encantado.
o povo participou massivamente do processo.
a Proclamação não teria acontecido sem pressão popular.
os militares procuraram não intervir no processo da
Proclamação da República.

QUESTÃO 23
As mulheres atuam no espaço público brasileiro desde o Período
Colonial, mas foi no século XX que elas intensificaram a
participação na esfera pública brasileira, com a criação de
diversas instituições que primavam pelo empoderamento
feminino. É CORRETO afirmar que a Federação das Mulheres
do Brasil foi criada no(a):
(A) segunda metade do século XIX, sob orientação positivista.
(B) fim da primeira década do século XX, sob orientação
fascista.
(C) segunda metade do século XX, sob orientação liberal.
(D) fim da década de 1940, sob orientação de esquerda
(E) fim da década de 1950, sob orientação neoliberal.
QUESTÃO 24
As Jornadas de Junho, de 2013, foram manifestações cidadãs
que ocorreram no sistema político brasileiro atual,
posteriormente assumidas como movimentos políticos e
ideológicos que atuaram no impeachment de Dilma Roussef, em
2016. Na organização inicial dessas jornadas, estava o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Movimento do Sem Terra.
Movimento Passe Livre.
Movimento pela Anistia.
Movimento dos Sem teto de São Paulo.
Movimento Brasil Livre.

QUESTÃO 25
No estado do Tocantins acontecem festejos que lembram e
preservam os costumes e tradições indígenas, portuguesas,
africanas e afrodescendentes. Em municípios como Monte do
Carmo e Natividade, organizam-se festividades com temperos
místicos aliados às culturas populares das comunidades locais.
As influências religiosas que caracterizam essas festas como
práticas de devoção encontram-se no:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pentecostalismo protestante.
Espiritismo kardecista.
Catolicismo popular.
Protestantismo histórico.
Catolicismo ultramontano.
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