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“Antes do uso massificado da
comunicação, quando ainda não ocorrera a
multiplicação dos veículos, em decorrência
do advento da Internet, a notoriedade
pública, sob seu aspecto mais positivo, só
era plenamente alcançada por pessoas que
realmente reunissem méritos, para granjear
a estima do público pelo talento, entre elas,
escritores, artistas de todos os gêneros e
personalidades do circuito social e político.
No âmbito das artes populares, as pessoas
necessitavam ser dotadas de méritos
indiscutíveis, para cativar atenções e
ganhar receptividade.
Na atualidade, nomes sem nenhum
valor ou motivo de relevância ocupam
enorme espaço na mídia e alcançam
impressionantes índices de acesso nas
redes sociais e “sites” virtuais. Para agravar
esse progressivo vazio qualitativo, a
chamada indústria cultural distorce as
características que deveriam ser seu
apanágio e investem verbas fabulosas na
promoção de “celebridades” sem qualquer
valor intrínseco. Dessa forma, ocorre um
danoso rebaixamento do nível de
conhecimento da juventude e, por incrível
que possa parecer, até mesmo de pessoas
detentoras de razoável base cultural, que
se deixam ingenuamente seduzir pelos
atrativos da tecnologia como um bem em si
mesmo.
Estudiosos do comportamento
humano registram sua preocupação com o
que eles consideram a “escalada da
insignificância”, fomentada pelo
endeusamento da mediocridade, com
prejudicial oportunismo impregnado de
irresponsabilidade. A única compensação
por essas distorções é o caráter efêmero da
notoriedade dos falsos valores, muitas
vezes, alçados a uma fama circunstancial
até mesmo pela divulgação de suas
qualidades negativas. Alguns deles são
vilões travestidos virtualmente de heróis,
protótipos de má conduta e de ostensiva
agressão aos mais comezinhos princípios
éticos.
A busca da notoriedade a qualquer
preço é um fenômeno que se acentuou
sensivelmente na modernidade, com a
difusão da publicidade como propulsora de
vendas e de sucesso. A tal ponto cresceu
esse afã de “aparecer” para o grande
público, que o artista “pop” norteamericano Andy Warhol cunhou
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ironicamente uma frase lapidar, dizendo
que todos têm direito a seus quinze
minutos de fama. Acontece que os grandes
interesses, por trás da exploração das
questionáveis “celebridades”, sempre
desejam utilizar, até os mais intoleráveis
graus de suportabilidade, a repercussão dos
produtos supostamente culturais e
artísticos que pretendem impingir ao
público. Na efetuação do processo seletivo,
leva-se em conta apenas o propósito
determinado de faturar o máximo de
dinheiro dentro do menor tempo possível.
Um aspecto dos mais graves,
relacionado à “escalada da insignificância”,
é a ausência do mínimo de cuidado quanto
à preservação dos valores artísticos
genuínos, vários deles ainda em produtiva
atividade nos seus diversificados setores de
atuação, que são, porém, relegados a
injustificável ostracismo, sem maiores
escrúpulos, pela alegada falta de retorno
comercial imediato ou pela acomodada má
vontade quanto à necessidade de promoção
adequada.
Para se combater, sobretudo entre
os jovens, essas armadilhas consumadas
por uma propaganda calcada na
superficialidade e no mau gosto, há que se
conscientizar a sociedade para uma reação
vigorosa, a partir do trabalho conjunto
entre pais e educadores, responsáveis por
imprescindíveis exemplos edificantes e
pelas oportunidades à correta formação
sociocultural da juventude.”
(Diário do Nordeste. 6 maio 2012. Cad. 1,
p. 2)

01.

De acordo com o texto,

A)

os estudiosos do comportamento humano se
preocupam com os valores positivos que as
celebridades atuais revelam para o público.

B)

os meios de comunicação produzem
celebridades efêmeras, com o objetivo de
ganhar dinheiro o mais rápido possível.

C)

é muito difícil, hoje, uma pessoa se tornar
notória, porque as redes sociais da Internet
revelam uma comunicação artificial.

D)

os pais e os responsáveis pela educação dos
jovens devem seguir as estratégias dos meios
de comunicação, para conscientizá-los.
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02.

As orações adverbiais “para cativar
atenções e ganhar receptividade”, linhas 13 e 14,
revelam circunstância de
A)

finalidade.

B)

conformidade.

C)

consequência.

D)

proporção.

03.

Observe a afirmativa sobre os sinônimos de
cada palavra.
I.
II.
III.

A palavra “apanágio”, linha 23, significa,
atributo, qualidade.
A palavra “comezinhos”, linha 47, significa
belíssimos, formosíssimos.
A palavra “impingir”, linha 65, significa levar,
passar.

06.

A escrita correta do diminutivo da palavra
“vilões”, linha 45, é
A)

vilõesinhos.

B)

vilõenszinhos.

C)

vilõezinhos.

D)

vilãezinhos.

07.

A vírgula da passagem “A tal ponto cresceu
esse afã de “aparecer” para o grande público, que o
artista “pop” norte-americano Andy Warhol cunhou
ironicamente uma frase lapidar”, linhas 53 a 57,
separa ideias de
A)

condição e tempo.

B)

causa e consequência.

C)

comparação e finalidade.

D)

concessão e proporção.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II somente.

B)

I e III somente.

C)

II e III somente.

D)

I, II e III.

04.

São acentuadas pelo mesmo motivo as
palavras:
A)

caráter, indiscutíveis, possível e tolerável.

B)

genuínos, imprescindíveis, nível e razoável.

C)

heróis, porém, têm e trás.

D)

incrível, indústria, protótipos e questionáveis.

05.

A palavra “distorce”, linha 21, e a forma
“destorce” são parônimas, porque se parecem na
escrita e na pronúncia. Assinale a opção em que as
palavras destacadas da frase são parônimas e estão
empregadas adequadamente.
A)

O analista surtiu os armários das peças para
computador, mas esta atitude não sortiu o
efeito pretendido.

08.

O a da expressão “quanto à preservação
dos valores artísticos genuínos”, linhas 72 a 74,
continua com o sinal indicativo de crase, caso a
expressão seja permutada por
A)

quanto a ela.

B)

quanto a alguma preservação.

C)

quanto a conservações importantes.

D)

quanto a conservação dos valores.

09.

A palavra “sobretudo”, linha 82, revela ideia

de
A)

afastamento.

B)

inclusão.

C)

seleção.

D)

retificação.

10.

Assinale a opção em que a frase está
correta quanto à regência, à concordância e à
colocação.
A)

Alguns de nós falamos que se trata dos
veículos de comunicação.

B)

Enquanto trabalhava, o pião brincava de peão
na sala principal dos computadores da escola.

B)

C)

Antes de sair da sela, o técnico em Internet
cela a carta, para entregá-la no interior do
Estado do Ceará.

Alguns de nós falaram que trata-se dos
veículos de comunicação.

C)

Alguns de nós falamos que se tratam dos
veículos de comunicação.

D)

Agiu com pequenez aquele técnico pequinês
em informática, porque ofendeu muita gente.

D)

Alguns de nós falaram que tratam-se dos
veículos de comunicação.
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MATEMÁTICA

RASCUNHO

11.

Assinale a alternativa que contém uma
afirmação verdadeira sobre o número
.

X=
A)

Possui representação decimal exata.

B)

É um número inteiro.

C)

Sua representação decimal é uma dízima
periódica.

D)

É maior do que 1.

12.

Sejam S=1–2+3–4+5–...+99–100 e
R=1+2–3+4–... –99+100–101. O valor de R + S é
A)

–99.

B)

–101.

C)

–100.

D)

–102.

13.

O quadrado de um número natural é o
produto desse número por ele mesmo enquanto o
quíntuplo de um número natural é o produto desse
número por 5. Um número natural é tal que a
diferença entre seu quadrado e seu quíntuplo é -6.
Chamando de x o maior dos números que possuem
essa propriedade, o valor de x2 + x é
A)

12.

B)

3.

C)

9.

D)

6.

14.

O quadrado e o retângulo são figuras planas
que possuem muitas propriedades em comum. Uma
delas é uma fórmula que permite calcular suas
áreas. Um retângulo com um dos lados medindo 6
cm possui área igual a 32 cm2. A medida do lado de
um quadrado para que sua área seja igual à desse
retângulo, em centímetros, deve ser
A)

32.
.

B)
C)

√

D)

√
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15.

Um recipiente contém 30 litros de água que
deve ser transferida para outro recipiente distante
3,5 metros do primeiro. Nessa transferência a
pessoa utilizará uma vasilha que comporta até 2,8
litros. A pessoa inicia a transferência enchendo a
vasilha no recipiente que se encontra cheio, depois
transporta essa vasilha com água e despeja essa
água no recipiente que se encontrava vazio,
percorrendo os 5,5 metros de distância. Volta,
percorrendo mais 5,5 metros e repete todo o
procedimento. A distância mínima, em metros, que
essa pessoa deve percorrer para transferir toda a
água é
A)

73,5.

B)

77.

C)

38,5.

D)

35.

RASCUNHO

16.

No quadrado ABCD, marcam-se os pontos
médios dos lados AB e CD, nomeando-os por F e E,
respectivamente. A interseção entre os triângulos
ABE e CDF forma um quadrilátero no interior do
quadrado. A razão entre a área desse quadrilátero e
a área do quadrado inicial é
.

A)

.

B)

.

C)

.

D)

17.

Usando regra de três simples, é possível
determinar o valor, em m/s (metros por segundo),
de uma grandeza que é dada em km/h (quilômetros
por hora). Sabendo que um quilômetro é
equivalente a 1000 metros e que 1 hora
corresponde a 3600 segundos, a medida em m/s de
uma grandeza que mede 36 km/h é
A)

600.

B)

10.

C)

360.

D)

100.
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18.

O valor de R$ 460.000,00 foi repartido
entre Ana, Bia, Carlos, Daniel e Eduarda. Sabendo
que Daniel e Eduarda receberam a mesma quantia;
Carlos recebeu o triplo do valor que Eduarda
recebeu; Bia recebeu o dobro de Carlos; e Ana
recebeu quatro vezes o que Carlos recebeu,
assinale a alternativa que contém o valor recebido
por Ana.
A)

R$ 120.000,00

B)

R$ 20.000,00

C)

R$ 160.000,00

D)

R$ 240.000,00

RASCUNHO

19.

Com os algarismos 1, 3, 5 e 0, é possível
formar N números pares de três algarismos
distintos; e com os algarismos 2, 4, 6 e 9, é
possível formar M números ímpares de três
algarismos distintos. O valor de M – N é
A)

1.

B)

20.

C)

0.

D)

5.

20.

Os homens e as mulheres de uma festa
estão na razão de 3 homens para 5 mulheres. Se X
representa o número total de pessoas e é um
número maior do que 100 e menor do que 130,
então um possível valor de X é
A)

120.

B)

105.

C)

125.

D)

110.

RASCUNHO
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA
21.

Atente para o que se diz a respeito dos
ventos alísios.
I.

Ocorrem globalmente das áreas de alta para
as áreas de baixa pressão.

II.

Sopram das regiões intertropicais, mais
próximas do Equador, para as regiões das
altas latitudes.

III.

Seu deslocamento se dá como produto das
diferenças entre a pressão e a temperatura
atmosférica.

IV.

Sua atuação é mais característica na exosfera,
onde atuam transportando grandes massas de
ar.

(

)

O sistema de circulação da água na
atmosfera atual é dinâmico e não linear;
condição que dificulta as previsões de
precipitação.

(

)

No semiárido nordestino, a principal etapa do
ciclo responsável pela recarga dos açudes é a
precipitação.

(

)

Os processos hidrológicos nas bacias
hidrográficas possuem duas direções de
fluxo: uma vertical e outra longitudinal.

A sequência correta, de cima para baixo, é
A)

V, F, F.

B)

F, F, V.

C)

F, V, F.

D)

V, V, V.

Está correto o que se afirma somente em

25.

A)

I e III.

B)

II e IV.

C)

I e II.

A Zona de Convergência Intertropical –
ZCIT – é o principal sistema produtor de chuvas na
região norte do Nordeste brasileiro. Dentre as suas
características está

D)

III e IV.

A) a forte atuação nesta região nos meses de
agosto a novembro.

22.

Os aquíferos granulares ou porosos
geralmente têm um bom potencial de
armazenamento de águas subterrâneas. Estes
aquíferos são característicos de rochas
A)

calcárias.

B)

magmáticas.

C)

metamórficas.

D)

sedimentares.

23.

Para a realização do diagnóstico ambiental
de uma determinada área onde se deve considerar
as forma de uso em uma bacia hidrográfica, a
representação cartográfica mais adequada, dentre
as seguintes, é

B) a regularidade espacial e temporal na

distribuição equânime da pluviometria.

C) a formação de nuvens de pequeno porte
associadas aos seus sistemas frontais.

D) o movimento que descreve anualmente entre
os hemisférios norte e sul.

26.

Os processos pedogenéticos são
responsáveis pela formação do(a)

A) relevo.
B) vegetação.
C) solo.
D) clima.

A)

1:1.500.000.

B)

1:750.000.

27.

C)

1:60.000.

A)

D)

1:200.

o estado de equilíbrio dos continentes sobre o
manto da Terra.

B)

a teoria do ciclo de erosão e deposição das
rochas.

C)

o processo morfogenético de formação dos
solos.

D)

o processo tectônico de formação de horsts e
grabens.

24.

A água circula globalmente pelos diferentes
ambientes da Terra, tendo como principal fonte de
energia a radiação solar. Sobre os processos de
circulação da água, considere as afirmações a
seguir e assinale (V), para as verdadeiras e (F),
para as falsas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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28.

A concepção proposta pelo geógrafo alemão
Fredric Ratzel, no final do século XIX, na qual o
território e seu meio natural são a base para o
desenvolvimento do Estado e do progresso social é
conhecida como a teoria

32.

A)

O somatório dos rendimentos de toda a
população de um país durante um ano compõe o(a)
A)

renda nacional.

B)

taxa referencial de juros.

ecossistêmica.

C)

índice do custo de vida.

B)

da desterritorialização.

D)

índice geral de preços do mercado.

C)

do espaço vital.

D)

geral dos sistemas.

29.

As maiores jazidas de carvão mineral do
Brasil estão localizadas nos três estados da região
sul. As reservas brasileiras deste recurso
A)

estão entre as maiores do mundo e têm um
potencial calorífico maior do que o das
reservas dos Estados Unidos, da África do Sul e
da China.

B)

permitem a sua exportação em grande escala,
mesmo com o seu amplo uso pela indústria
nacional.

C)

têm um potencial para geração de energia
elétrica duas vezes maior do que o potencial
hidrelétrico já instalado.

D)

são insuficientes para o consumo interno, o
que faz do Brasil um país importador de carvão
mineral.

30.

Países como a Costa Rica e a Islândia
utilizam-se amplamente da energia geotérmica, que
é uma ótima fonte de energia alternativa gerada a
partir
A)

do aproveitamento da energia solar.

B)

da liberação do calor interno da Terra.

C)

do aproveitamento da ação das marés.

D)

das usinas termelétricas.

33.

Atualmente a Grécia vive uma profunda
crise econômica, com severas implicações sociais e
políticas, que podem levá-la a sair da União
Europeia – UE. Sobre as condições de permanência
dos países na UE, analise as seguintes afirmações:
I.

Para permanecer na UE, o país deve
necessariamente ser um Estado democrático
de direito.

II.

A manutenção de uma política monetária
austera, com controle de inflação é uma das
condições de permanência na UE.

III.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II apenas.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

34.

Sobre as características atuais da
agricultura brasileira, analise as seguintes
afirmações:
I.

Uma grande parcela das lavouras do CentroSul já tem seus processos de produção
controlados pela indústria.

II.

Os parcos investimentos e o uso reduzido de
máquinas e fertilizantes, além dos solos
cristalinos contribuem para a baixa
produtividade agrícola da região Nordeste.

III.

Os principais produtos agrícolas brasileiros
para exportação são a soja e seus derivados,
o suco de laranja, a cana-de-açúcar e o café.

31.

O conjunto contíguo de municípios
integrados de forma econômica e social a uma
cidade central por meio de infraestrutura comum e
serviços públicos é chamado de

O combate à corrupção e o fortalecimento das
instituições democráticas não representam
uma condição para a permanência de um país
na UE.

A)

rede urbana.

B)

conurbação.

É correto o que se afirma em

C)

região metropolitana.

A)

I e II apenas.

D)

metrópole global.

B)

II apenas.

C)

III apenas.

D)

I, II e III.
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35.

A agricultura familiar é responsável por
aproximadamente 65% dos alimentos produzidos
no Brasil e tem como grande desafio agregar valor
aos seus produtos. Essa forma de agricultura tem
como característica(s)

um mês, a revolução já era vitoriosa em quase todo
o país, restando apenas São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia e Pará, ainda sob o controle do governo
federal. Finalmente, um grupo de militares exigiu a
renúncia do presidente

A)

A)

Getúlio Vargas.

B)

Julio Prestes.

C)

Washington Luís.

D)

Luís Carlos Prestes.

o plantio em grandes extensões de terra da
própria família e o uso de tecnologias aliado à
elevada mecanização das atividades no campo.

B)

a administração do negócio pelo próprio
produtor e a renda familiar gerada a partir das
atividades desenvolvidas na propriedade rural.

C)

o desenvolvimento da produção em grande
escala, mas de forma racional e sustentável,
sem a utilização de agrotóxicos.

D)

a geração de muitos empregos no campo, com
o incremento das atividades agroindustriais
nas propriedades de cunho familiar.

36.

O Brasil foi palco de grandes conflitos no
período compreendido entre 1930 e 1937. Esses
conflitos foram o resultado da condução política e
econômica dada ao país pela oligarquia vigente.
Assinale a opção que indica fato(s) marcante(s)
desse período.
A)

A Revolução Constitucionalista de 1932; a
experiência da Constituinte de 1934 e os
movimentos políticos da Aliança Nacional
Libertadora (ANL) e da Ação Integralista
Brasileira (AIB).

B)

A fundação dos principais partidos políticos que
ainda estão no cenário brasileiro: Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Trabalhista
Nacional (PTN) e a União Democrática Nacional
(UDN).

C)

D)

A criação da República Democrática Brasileira e
a oficialização do processo da libertação dos
escravos iniciada em 1888, continuada em
1889 e, finalmente, referendada no ano de
1937.
O suicídio do presidente Getúlio Vargas; a
criação do Partido Comunista Brasileiro; o
início do processo de industrialização no país e
os novos caminhos traçados para a política
brasileira.

37.

O movimento político-militar que
determinou o fim da Primeira República (18891930) originou-se da união entre os políticos e os
tenentes que foram derrotados nas eleições de
1930 e decidiram pôr fim ao sistema oligárquico,
através das armas. Após dois meses de articulações
políticas nas principais capitais do país e de
preparativos militares, o movimento eclodiu
simultaneamente no Rio Grande do Sul e em Minas
Gerais, na tarde do dia 3 de outubro. Em menos de
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

38.

A Segunda Guerra Mundial teve início em
1939. Até 1941 o Brasil manteve-se neutro. Após
esse período, assinou um acordo com os Estados
Unidos para permitir a instalação de bases militares
norte-americanas no Nordeste. Esse acordo foi
assinado por
A)

Epitácio Pessoa.

B)

Getúlio Vargas.

C)

Arthur Bernardes.

D)

Juscelino Kubitscheck.

39.

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi
criado um Corpo de Enfermeiras para o Serviço de
Saúde do Exército, com o objetivo de prestar apoio
de saúde aos soldados brasileiros que iriam atuar
nos campos de batalha. Este grupamento de
enfermagem foi incorporado à(ao)
A)

Força Expedicionária Brasileira (FEB).

B)

Exército Nacional Brasileiro (ENB).

C)

Serviço de Saúde do Exército (SSE).

D)

Instituto Nacional da Guerra (ING).

40.
I.

II.

III.

Atente para o que se diz sobre constituição:
É um conjunto de normas de governo que
enumera e limita os poderes e funções de
uma entidade política.
No presidencialismo, controla o poder apenas
em duas instâncias: no executivo e no
judiciário.
Tem uma função ideológica e decorativa,
porque o governo é exercido pelos poderes:
legislativo, executivo e judiciário.

Está correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

I.

C)

I e III.

D)

II.
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Analise as seguintes afirmações a respeito
das constituições brasileiras de 1967 e de 1988 e,
em seguida, assinale com (V) a que for verdadeira
e com (F), a que for falsa.

A)

luta popular contra a política republicana, para
compor seus romances.

B)

dificuldade contra a miséria e a fome, para
ilustrar o drama social.

(

)

A constituição de 1988 manteve a mesma
regulamentação das políticas nacional e
externa do Brasil, contida na de 1967.

C)

organização para combater as doenças
infecciosas e o avanço da medicina.

(

)

A constituição de 1967 institucionalizou o
regime militar e a de 1988 restabeleceu o
regime democrático.

D)

nova face do desenvolvimento oriundo da
proclamação da República.

(

)

Ambas restringiram os dispositivos
constitucionais da distribuição entre os três
poderes.

(

)

As duas são idênticas em todo o corpo
constitucional, diferindo apenas pelo fato de
a constituição de 1988 regulamentar o
regime de exceção.

41.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

F, V, F, F.

B)

V, V, F, V.

C)

F, F, V, F.

D)

V, F, V, V.

42.

“Se quiser entender o passado, o bom
historiador terá de se esforçar para uma boa
inteligência do tempo presente’’, assim escreveu
Sérgio Buarque de Hollanda, um clássico da
historiografia brasileira. O título da obra de Buarque
de Hollanda, considerada indispensável para a
compreensão dos aspectos fundamentais da
civilização brasileira, definindo-lhe um lugar cultural
no contexto dos países civilizados é
A)

Caminhos e Fronteiras.

B)

Visão do Paraíso.

C)

Do Império à República.

D)

Raízes do Brasil.

43.

Alguns autores produziram trabalhos
literários significativos em relação a graves
questões econômicas e sociais que ocorriam no
Brasil no final do século XIX e início do século XX.
José do Patrocínio escreveu "Os Retirantes"; em
Fortaleza, Rodolfo Teófilo publicou o romance "A
Fome"; Raquel de Queiroz publicou "O quinze".
Todos esses autores têm em comum a utilização de
argumento histórico como a

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

44.

Após a Independência do Brasil, os chefes
políticos do Ceará organizaram seus partidos
políticos graças ao Ato Adicional de 1834 que criou
a Assembleia Legislativa Provincial e estabeleceu as
bases para a organização dos partidos provinciais.
O presidente da província nomeado nesse ano foi
A)

Leonardo Mota.

B)

Nogueira Acioly.

C)

Tomás Pompeu.

D)

José Martiniano de Alencar.

45.

Duas grandes correntes migratórias
ocorreram em 1932 e 1942, ambas em decorrência
das secas. Em 1932, uma massa populacional
procurou a cidade de Fortaleza como meio de fugir
da miséria e da fome. O governo adotou um
discurso combinando justiça social e racionalidade.
A alternativa encontrada para conter o povo
esfomeado foi
A)

criar a Secretaria Social da Fome.

B)

organizar campos de concentração.

C)

transferir o problema para a Igreja.

D)

financiar a ida dos retirantes para São Paulo.

46.

A insatisfação gerada pela política praticada
durante o período da ditadura militar e o
movimento de redemocratização impulsionaram
grandes transformações no poder político brasileiro.
Pode-se citar como exemplo o fato de, em 1985, o
povo fortalezense eleger Maria Luiza Fontenele, a
primeira mulher a assumir a prefeitura. Essa eleição
inaugurou o período que usualmente é denominado
A)

Renovação Republicana.

B)

Inovação da República.

C)

Nova República.

D)

Restauração Republicana.
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47.

Entre a proclamação da República e o fim
da década de 1930, o Ceará foi marcado por uma
forte onda de religiosidade popular que deu origem
ao movimento liderado pelo beato José Lourenço,
no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Esse
movimento ocorreu em decorrência da
A)

existência natural de homens messiânicos no
Ceará.

B)

grande miséria e da ausência de ações contra
a seca.

C)

forte presença da Igreja entre as massas.

D)

vinda de Padre Cícero para Juazeiro.

50.

O Supremo Tribunal Federal validou a
política de cotas raciais nas universidades
brasileiras. A ministra Rosa Weber, ao declarar seu
voto, argumentou o seguinte: “... quando o negro
se tornar visível na sociedade, política
compensatória alguma será necessária”. No que diz
respeito ao racismo no Brasil, é correto afirmar-se
que
A)

é totalmente inexistente, tendo sido superado
com a abolição da escravatura.

B)

está enraizado na cultura, é um assunto que
provoca debates e diferentes reações e ainda
está longe de um consenso.

C)

extinguiu-se a partir da constituição de 1988,
que estabeleceu a igualdade entre todos os
cidadãos.

D)

a política de cotas é uma prova conclusiva de
que não há discriminação quanto à raça em
nenhuma instância do país, principalmente na
educação.

48.

A crise enfrentada atualmente na Europa e
nos Estados Unidos tem tomado grandes
proporções, causando preocupação com a
possibilidade de um colapso econômico global.
Assinale a alternativa que indica a posição do Brasil
diante dessa crise.
A)

Encontra-se em uma situação confortável, por
contar com o suporte financeiro de países
como Inglaterra e França.

B)

Tendo sido atingido diretamente, procura se
recuperar do impacto da crise, por meio de
parcerias políticas.

C)

O país tem economizado para pagar sua dívida
externa.

D)

Por ser uma das maiores economias do
planeta, apesar da crise, continua crescendo.

49.

As discussões sobre a atualização do Código
Florestal brasileiro são antigas; datam de 1965.
Desde então, elas têm ocorrido em clima, no
mínimo, pouco amistoso. No que concerne ao
Código Florestal Brasileiro, é correto afirmar-se que
A)

os debates em torno dele, mesmo sendo
fervorosos, desde seu início, têm possibilitado
tanto o equilíbrio entre as ações reguladoras
do impacto no meio ambiente quanto suas
constantes atualizações.

B)

considerando o fato de não mais haver risco
para as florestas brasileiras, o Comitê Brasil
em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento
Sustentável o aprovou.

C)

a disputa entre ruralistas e ambientalistas
ainda não fez com que prevalecessem os
interesses de toda a sociedade brasileira, em
detrimento de setores preocupados apenas
com lucro imediato.

D)

por ter sido aprovado em 1972, os ruralistas
consideram a necessidade de mantê-lo como
está, pelo fato de ser moderno.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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