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MATEMÁTICA 

1.  O conjunto-solução da equação x ,
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2.  O valor do determinante de uma matriz quadrada de ordem n é 42. Se dividirmos a primeira linha dessa matriz por 7 e 
multiplicarmos a primeira coluna dessa matriz por 3, o valor do novo determinante será igual a  

A  2. 

B  14. 

C  18. 

D  21. 

E  42.   

3.  Um cilindro reto tem 16π m2 de área total. Sabendo que o raio da base é a terça parte da medida da altura, é correto 
afirmar que o valor da área lateral desse cilindro é igual a  

A  2 5π m2. 

B  10 2π  m2. 

C  3 10π m2. 

D  5 3π m2. 

E  12π m2. 

4.  Um cone reto possui área da base e área total iguais a 36π m2 e 96π m2, respectivamente. A altura desse cone, em 
metros, é igual a   

A  6.  

B  8. 

C  10.  

D  12.  

E  14.  
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5.  Um cone equilátero tem área da base igual a 4π cm2. Então, a área lateral dele, em cm2, é igual a     

A  .2π  

B  .4π  

C  .6π  

D  8 .π  

E  .16π  

 

FÍSICA 
6.  Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som 

no ar. O automóvel está buzinando, e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O 
som ouvido pelo observador terá uma frequência: 

A  900 Hz. 

B  1 000 Hz. 

C  1 100 Hz. 

D  99 Hz. 

E  Não é possível calcular por não ter sido dada a velocidade do som no ar. 

7.  Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa três eventos: 

I. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. 

II. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. 

III. Um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina  permanentemente ligada. 

O professor percebe o efeito Doppler apenas: 

A  no evento I, com frequência sonora invariável. 

B  nos eventos I e II, com diminuição da frequência. 

C  nos eventos I e III, com aumento da frequência. 

D  nos eventos II e III, com diminuição da frequência em II e aumento em III. 

E  nos eventos II e III, com aumento da frequência em II e diminuição em III.  

8.  Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o valor 450. Considerando 
as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia 
estar graduado: 

A  apenas na escala Celsius 

B  apenas na escala Fahrenheit 

C  apenas na escala Kelvin 

D  nas escalas Celsius e Kelvin  

E  nas escalas Fahrenheit e Kelvin 

9.  Fazendo-se passar vapor d’água por um tubo metálico oco, verifica-se que a sua temperatura sobe de 25 °C para 98 °C. 
Verifica-se também que o comprimento do tubo passa de 800 mm para 801 mm. Pode-se concluir daí que o coeficiente 
de dilatação linear do metal vale, em °C–1: 

A  1,2·10–5 

B  1,7·10–5  

C  2,1·10–5 

D  2,5·10–5 

E  2,9·10–5 

10.  Uma placa de alumínio tem um grande orifício circular no qual foi colocado um pino, também de alumínio, com grande 
folga. O pino e a placa são aquecidos de 500 °C, simultaneamente. Após o aquecimento podemos afirmar que a folga: 

A  irá aumentar, pois o pino ao ser aquecido irá contrair-se 

B  diminuirá, pois ao aquecermos a chapa a área do orifício diminui 

C  diminuirá, pois o pino se dilata muito mais que o orifício 

D  irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino  

E  diminuirá, pois o pino se dilata, e a área do orifício não se altera 
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QUÍMICA 
11.  (FUVEST-SP/adaptada) Em um laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos (1, 2, 3 e 4) contendo 

soluções aquosas incolores de sacarose, HNO3, HCl e NaOH, não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas 
soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir: 

Frasco 
Cor da solução após a 

adição de fenolftaleína 
Condutibilidade 

elétrica 
Reação com 

Mg(OH)2 

1 Incolor Conduz Sim 

2 Rosa Conduz Não 

3 Incolor Conduz Sim 

4 Incolor Não conduz Não 

As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, de: 

A  HCl, NaOH, HNO3 e sacarose. 

B  HNO3, NaOH, HCl e sacarose. 

C  HCl, sacarose, NaOH e HNO3. 

D  HNO3, sacarose, HCl e NaOH. 

E  NaOH, HCl, sacarose e HNO3. 

12.  (PUC-PR)  

A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles podem ser emitidos através de 
fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o 
fator agravante é que alguns óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo 
(gasolina, óleo diesel etc.). 

FOGAÇA. J. Óxidos e chuva ácida. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-Acida.htm>. 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é correto afirmar que: 

A  óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo nitrogênio e que, ao 
entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, sulforoso, sulfúrico, nítrico e nitroso.  

B  o gás carbônico (CO2) e o monóxido de carbono (CO) são exemplos de óxidos que reagem com a água, formando 
ácidos.  

C  óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos e alcalinos 
terrosos) com o oxigênio.  

D  o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção de 1:1. 

E  a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo agravamento eleva as 
temperaturas médias de nosso planeta.  

13.  (Unesp-SP) A reação de 1 mol de ácido fosfórico com 2 mols de hidróxido de sódio produz: 

A  2 mols de Na3PO4. 

B  1 mol de Na2HPO4. 

C  3 mols de NaH2PO4. 

D  2 mols de Na3PO3. 

E  1 mol de Na2H2PO2 e 1 mol de Na2HPO3. 

14.  Indique qual das alternativas fornece a soma dos coeficientes estequiométricos, mínimos e inteiros, que tornam a 
equação abaixo corretamente balanceada: 

Cl2 (g) + NaOH (aq) � NaCl (aq) + NaClO3 (aq) + H2O (l) 
 

A  19. 

B  13. 

C  17. 

D  18 

E  33. 

 

15.  (FAC-MG) Na indústria de sabão duro usa-se um glicerídeo que é hidrolisado por uma base forte. A substância que 
pode ser usada na fabricação de sabão duro é 

A  NaOH. 

B  KMnO4. 

C  MnO2. 

D  H2CO3. 

E  CaO. 
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BIOLOGIA 
16.  Em relação ao Filo Chordata e ao desenvolvimento da notocorda, são características comuns aos subfilos Urochordata, 

Cephalochordata e Craniata, EXCETO: 

A  a presença de tubo nervoso dorsal. 

B  a presença de fendas faringianas. 

C  a presença de cauda pós-anal. 

D  a presença de endoesqueleto. 

E  a presença de notocorda. 

17.  O filo Chordata inclui os protocordados e os craniados. Seus exemplares são animais triblásticos, celomados e 

deuterostômios. Analise a figura abaixo, que mostra uma provável relação filogenética entre os cordados. 

 
Internet:< http://www.moderna.com.br/moderna/didaticos/em/biologia/temasbio/transparencias/organismos_13.pdf>. (Adaptado). 

Com base na análise da figura, os números representam a presença de 

A  1 - âmnio e ovos sem casca; 2 - coluna vertebral; 3 - esqueleto cartilaginoso; 4 - mandíbula; 5 - pelos e glândulas 
mamárias; 6 - penas; e 7 - quatro membros locomotores. 

B  1 - âmnio e ovos com casca; 2 - crânio; 3 - esqueleto ósseo; 4 - mandíbula; 5 - pelos e glândulas mamárias; 6 - penas; 
e 7 - quatro membros locomotores. 

C  1 - cirros bucais; 2 - mandíbula; 3 - esqueleto ósseo; 4 - dois membros locomotores; 5 - âmnio e ovos com casca; 
6 - penas; e 7 - pelos e glândulas mamárias. 

D  1 - coluna vertebral; 2 - mandíbula; 3 - esqueleto cartilaginoso; 4 - cinco membros locomotores; 5 - âmnio e ovos 
sem casca; 6 - penas; e 7 - pelos e glândulas mamárias. 

E  1 - crânio; 2 - mandíbula; 3- esqueleto ósseo; 4 - quatro membros locomotores; 5 - âmnio e ovos com casca; 
6 - penas; e 7 - pelos e glândulas mamárias. 

18.  A Mata das Araucárias é um bioma brasileiro caracterizado pela presença de Araucaria angustifolia, uma espécie 
dioica, cujas sementes comestíveis são conhecidas como pinhão. Com relação a essa espécie, assinale a opção 
CORRETA.  

A  A. angustifolia é uma gimnosperma, e os indivíduos produzem estróbilos que correspondem ao fruto da planta.  

B  As plantas femininas de A. angustifolia produzem megasporângios, e cada um deles origina quatro megásporos 
funcionais produzidos por mitose.  

C  O megásporo de A. angustifolia se divide centenas de vezes por mitose, formando o megaprótalo, que, com o 
megasporângio, após a fecundação, forma a semente. 

D  Os grãos de pólen são formados no interior de microsporângios, originando micrósporos haploides, contendo uma 
única célula geradora que fertilizará o óvulo.  

E  A parte comestível do pinhão é um endosperma diploide, formado pela fecundação da célula espermática do pólen 
com um dos núcleos polares do óvulo. 
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19.   
Os frutos surgem, em geral, após a fecundação e pela liberação de hormônios pelos embriões, quando estão em desenvolvimento. 

A palavra “fruta” não é um termo botânico, é tão somente uma palavra usada popularmente para nomear as partes comestíveis, suculentas 
e adocicadas que se originam da flor, mas que nem sempre se desenvolveram do ovário. Desse modo, não é raro que se confunda fruto 
com fruta, como ocorre com o caju (Anacardium occidentale), em que, na verdade, o fruto é a castanha. 

De acordo com essas definições, assinale a opção que descreve CORRETAMENTE a formação dos frutos verdadeiros. 

A  Depois da polinização, o grão de pólen germina sobre o estigma, formando o tubo polínico. Na fecundação, o óvulo 
dá origem à semente, e ocorre a hipertrofia do ovário, que se transforma em fruto. 

B  O carpelo amadurece antes do estame, dando origem aos tubos polínicos. Após a fecundação, o óvulo dá origem à 
semente, formando o fruto a partir de partes suculentas da flor. 

C  Depois da fecundação, o grão de pólen germina no estame, formando o saco embrionário. Na polinização, três 
carpelos se unem, formando a semente e ocorrendo a hipertrofia do ovário, gerando o fruto. 

D  Resultam da epiderme do ovário, a partir do saco embrionário, que apresenta carpelos independentes e que se 
unem para formar o ovário e o receptáculo floral, que se hipertrofia para formar o fruto. 

E  Resultam do desenvolvimento de pelos suculentos do endocarpo, quando, após a fecundação, se desenvolvem a 
partir do pedúnculo de uma única flor. 

20.  As angiospermas apresentam como novidade evolutiva o aparecimento das flores e dos frutos. Sobre a biologia 
reprodutiva desse grupo, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 

 As flores são compostas basicamente por estruturas femininas, os pistilos, e masculinas, os estames, que podem ou 
não estar reunidas na mesma flor. Na base do pistilo está o ovário, unido ao estigma pelo estilete. 

 O ovário é formado por três camadas (o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo), que, juntas, formam o pericarpo. O 
desenvolvimento do ovário dará origem ao fruto, que poderá ser classificado como deiscente, fruto carnoso que 
não se abre sozinho, ou indeiscente, fruto seco que se abre após maduro. 

 A formação do gameta feminino ocorre por meio de sucessivas divisões mitóticas do megásporo, que vão gerar um 
conjunto de células diploides, sendo uma delas a oosfera, ou gameta feminino. 

 As anteras se desenvolvem e produzem os microsporócitos, que, por divisão meiótica, geram células haploides 
chamadas micrósporos. Após divisões celulares, os micrósporos formam o grão de pólen, ou gametófito masculino. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A  F – F – V – V 

B  V – V – F – F 

C  V – F – F – V 

D  F – F – F – V 

E  V – V – V – F 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
As ondas 

Entre as trêmulas mornas ardentias, 
A noite no alto mar anima as ondas. 
Sobem das fundas úmidas Golcondas, 
Pérolas vivas, as nereidas frias: 
 
Entrelaçam-se, correm fugidias, 
Voltam, cruzando-se; e, em lascivas rondas, 
Vestem as formas alvas e redondas 
De algas roxas e glaucas pedrarias. 
 
Coxas de vago ônix, ventres polidos 
De alabastro, quadris de argêntea espuma, 
Seios de dúbia opala ardem na treva; 
 
E bocas verdes, cheias de gemidos, 
Que o fósforo incendeia e o âmbar perfuma, 
Soluçam beijos vãos que o vento leva... 

(Olavo Bilac.) 

Vocabulário 
Âmbar - que tem um tom entre o acastanhado e o 
amarelado. 
Ardentia - brilho, fosforescência, cintilação de cores. 
Argêntea - brilhante como a prata; da cor da prata. 
Glauco - esverdeado, verde-claro. 
Golconda - cidade e fortaleza da região central da Índia 
conhecida por seus tesouros, atualmente Hiderabad. 
Nereida - cada uma das ninfas marinhas, filhas de Nereu; 
nereide. 
Ônix - variedade de ágata calcedônica, consistindo em faixas 
retas e paralelas, alternadas de diferentes cores. 

21.  Considerando a leitura do poema acima e as características da poesia parnasiana, é incorreto afirmar que 

A  a arte pela arte evidencia-se no emprego de versos regulares, rimas ricas e preciosas, hipérbatos e a utilização de 
um vocabulário sofisticado.  

B  as estrofes apresentam um descritivismo tipicamente parnasiano. 

C  a segunda estrofe apresenta rima rica e intercalada. 

D  a descrição das figuras femininas é feita com intensa sensualidade. 

E  do ponto de vista formal, o poema se prende à tradição clássica. 
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22.  Considerando a leitura do poema apresentado, julgue as afirmações a seguir. 

Vida obscura 

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, 

Ó ser humilde entre os humildes seres. 

Embriagado, tonto dos prazeres, 

O mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

A vida presa a trágicos deveres 

E chegaste ao saber de altos saberes 

Tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sentimento inquieto, 

Magoado, oculto e aterrador, secreto. 

Que o coração te apunhalou no mundo. 

 

Mas eu, que sempre te segui os passos, 

Sei que cruz infernal prendeu-te os braços 

E o teu suspiro como foi profundo! 
(Cruz e Sousa.) 

I. As estrofes revelam a temática típica do Simbolismo: a dor 
de existir. O eu lírico reflete sobre o que foi a vida para si: 
um silêncio escuro. 

II. Embora o poema não apresente evidências linguísticas de 
subjetividade, na segunda estrofe o eu lírico traduz o tédio 
da civilização moderna, característica típica da temática 
predominante no Simbolismo.  

III. A preocupação com a musicalidade, evidente no emprego 
de rimas interpoladas, o uso excessivo de adjetivos e o 
emprego de sinestesia conferem ao poema traços da 
estética simbolista. 

Está(ão) correta(s) 

A  I, II e III.  

B  I apenas. 

C  I e II apenas.  

D  III apenas.  

E  II e III apenas. 

 

23.  Considere estes enunciados, observando os sinais de pontuação em destaque: 

I. Os aposentados têm de fazer mágicas para sobreviver com os “elevadíssimos” benefícios que lhes são pagos 
pela Previdência Social. 

II. Qual foi o poeta que disse que “Amar é trocar a alma de casa”? 

III. Teodorico! Você ... escreveu um livro?  

IV. Toshiro – onde estará ele? – era um japonesinho tímido, estudioso e comilão; alvo constante das brincadeiras 
dos outros estudantes da república. 

As aspas (nos enunciados I e II), as reticências (no III) e os travessões (no IV) foram empregados, respectivamente, para 
indicar: 

A  ênfase – início e fim de um segmento textual – ironia – início da fala do emissor. 

B  citação literal – início e fim de um segmento textual – supressão de um trecho do texto – oração intercalada no 
período. 

C  ironia – citação literal – dúvida/surpresa – oração intercalada no período. 

D  ironia – citação literal – indecisão – início da fala do emissor. 

E  ênfase – ironia – dúvida/surpresa – oração intercalada no período. 

24.  Leia este texto: 

Revelação do subúrbio 

Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro*, 

Vendo o subúrbio passar. 

O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, 

Com medo de não repararmos suficientemente 

Em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. 

A noite come o subúrbio e logo o devolve, 

Ele reage luta, se esforça. 

Até que vem o campo onde pela manhã repontam laranjais 

E à noite só existe a tristeza do Brasil. 
                                (Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do mundo.) 

*carro: vagão ferroviário para passageiros. 

Considerados no contexto, dentre os mais de dez verbos no presente, empregados no poema, exprimem ideia, 
respectivamente, de habitualidade e continuidade: 

A  “gosto” e “repontam”. 

B  “vou” e “existe”. 

C  “condensa” e “esforça”. 

D  “têm” e “devolve”. 

E  “reage” e “luta”. 
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25.  Ao transpor a passagem “Ouve, pois, soldado do Futuro! Faze espada de combate! para o imperativo negativo, 
teríamos: 

A  Não ouves – Não fazes. 

B  Não ouve – Não faze. 

C  Não ouça – Não faça. 

D  Não ouvi – Não fazei. 

E  Não ouças – Não faças. 

 

HISTÓRIA 
26.  As Leis Abolicionistas, a partir de 1850, podem ser consideradas como o nível político da crise geral da escravidão no 

Brasil, porque: 

A  a Lei Eusébio de Queiroz (1850) proibiu o tráfico quando a necessidade de escravos já era declinante, face à crise da 
lavoura. 

B  o sucesso das experiências de parceria acelerou a emancipação dos escravos, crescendo um mercado de mão-de-
obra livre no país. 

C  a Lei do Ventre Livre (1871) representou uma vitória expressiva do movimento abolicionista, tornando irreversível 
o fim da escravidão. 

D  as sucessivas leis emancipacionistas foram paralelas à progressiva substituição do trabalho escravo por homens 
livres. 

E  a Lei Áurea, iniciativa da própria Coroa, visava a garantir a estabilidade e o apoio dos setores rurais ao Império. 

27.  Sobre o principal personagem da Proclamação da República, o marechal Deodoro da Fonseca, é correto dizer que 

A  nunca havia se envolvido em assuntos políticos até o dia 15 de novembro de 1889. 

B  não era monarquista, haja vista que se recusou a lutar na Guerra do Paraguai. 

C  não era republicano, mas era contrário ao gabinete imperial da época. 

D  sempre teve convicções republicanas. 

E  tinha também o plano de assassinar a família real. 

28.  As revoluções que eclodiram em diversos países da Europa, no ano de 1848, caracterizaram-se basicamente pela(o)  

A  restauração do poder das monarquias tradicionais e absolutas.  

B  descentralização política e administrativa empreendida pela Santa Aliança nesses países.  

C  difusão das ideias liberais e nacionalistas.  

D  fortalecimento político e econômico da nobreza fundiária.  

E  enfraquecimento dos movimentos operários e socialistas. 

29.   

A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia 

conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões 

religiosas. 

A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a 

consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua 

consciência. 
K. Marx e F. Engels. Obras escolhidas. São Paulo: AlfaÔmega, s./d., vol 1, p. 21-23, 301-302 (adapatado). 

As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento conhecido como 

A  materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da 
realidade histórica e social.  

B  materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas 
pelas relações de produção.  

C  socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo por meio de uma revolução e a implantação de uma 
ditadura do proletariado.  

D  socialismo utópico, que defende a reforma do capitalismo, com o fim da exploração econômica e a abolição do 

Estado por meio da ação direta. 

E  anarquismo, que defende a igualdade social, mas permite a propriedade privada. 
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30.   

Os primeiros socialistas, ao formularem profundas críticas ao progresso industrial, estavam ainda impregnados de valores liberais. 
Atacando os grandes proprietários, mas tendo, em geral, muita estima pelos pequenos, esses teóricos acreditavam que pudesse haver um 
acordo entre as classes. 

Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. 

Os historiadores acima estão se referindo aos 

A  socialistas científicos. 

B  socialistas utópicos. 

C  anarquistas. 

D  marxistas. 

E  socialistas liberais. 

 

 

GEOGRAFIA 
31.   

As famílias chegadas a Santos com passagens de 3ª classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45 anos, sendo agricultores e 

destinando-se à lavoura do estado de São Paulo, como colonos nas fazendas ou estabelecendo-se por conta própria em terras adquiridas ou 

arrendadas de particulares ou do governo, fora dos subúrbios da cidade, podem obter a restituição da quantia que tiverem pago por suas 

passagens. 
 O immigrante.  nº 1, janeiro de 1908. (Adaptado.) 

A publicação da revista O immigrante fazia parte das ações do governo de São Paulo que tinham como objetivo estimular, 
no final do século XIX e início do XX, a ida de imigrantes para o estado. Para isso, ofereciam-se, inclusive, subsídios, como 
indica o texto. Essa diretriz paulista era parte da política nacional da época que visava à garantia  

A  da oferta de mão de obra para a cafeicultura.    

B  da ampliação dos núcleos urbanos no interior.    

C  da continuidade do processo de reforma agrária.    

D  da expansão dos limites territoriais da federação.    

E  do crescimento da industrialização do país. 

32.  Um dos fenômenos mais característicos da I República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, milhões 
de imigrantes entraram no país. Os dois grupos mais representativos, em termos numéricos, durante esse período, 
foram 

A  italianos e portugueses. 

B  portugueses e espanhóis. 

C  espanhóis e alemães. 

D  alemães e japoneses. 

E  italianos e alemães. 

 

33.   

Fluxo imigratório para o Brasil – Período: 1850-1930 

Período de maior entrada de imigrantes no Brasil, pois a cafeicultura (a partir de 1830, o Brasil passou a ser o maior produtor do 
mundo) propiciava uma maior necessidade de mão de obra. Outros fatores favoráveis foram: a Lei Eusébio de Queirós (1850), que proibiu o 
tráfico de escravos, a disponibilidade de o fazendeiro cobrir despesas do imigrante no seu primeiro ano de trabalho, o custeio pelo governo 
da viagem do migrante até 1889, a abolição da escravidão em 1888 e a unificação do reino das duas Sicílias na Itália que, devido à 
concorrência do norte industrial com o sul agrícola, fez da emigração a alternativa dos italianos em 1868. 

Os italianos constituíram o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil de uma única vez. No entanto, a condição subumana em 
que eles viviam nas fazendas de café fez com que o número de imigrantes italianos que chegavam ao Brasil diminuísse rapidamente no 
início do século 20. 

Em 1875, muitos eslavos (bielo-russos, russos, ucranianos e poloneses) trouxeram sua contribuição ao povoamento do país, fixando-
se principalmente no Paraná. Diante disso, não se pode esquecer que, nos séculos 19 e 20, quanto à questão da imigração, também havia 
outras motivações claramente racistas: “branquear o Brasil” para “civilizá-lo”. 

 Disponível em: <http://marcosbau.com.br/geobrasil-2/imigracao-e-migracao-no-brasil>. Acesso em: 21 out. 2013. (com adaptações.) 

A respeito do processo migratório para o Brasil, julgue os itens a seguir. 

A  Após a promulgação da Lei Eusébio de Queirós, negros africanos não entraram mais no Brasil, restando aos 
produtores agrícolas a contratação da mão de obra italiana. 

B  O segundo parágrafo do texto permite inferir que muitos africanos viviam sob um regime de “escravidão branca” 
nas fazendas de café do Brasil. 

C  A colonização dos estados do Sul do Brasil foi motivada pela necessidade de ocupar espaços vazios do território 
nacional e pela maior diversificação de produtos agrícolas e minerais na pauta de exportações do país. 

D  A redução do fluxo migratório para o Brasil, a partir de 1930, tem uma relação direta com a lei de cotas de 
imigração, promulgada por Getúlio Vargas em 1934. 

E  Atualmente, considerando o fluxo migratório internacional, o Brasil representa uma forte área de atração 
populacional. A economia dinâmica e a drástica redução das desigualdades sociais explicam esse fato. 
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34.  O Brasil tem recebido um elevado número de migrantes haitianos, que entram no Brasil pelo Acre e acabam chegando 
à cidade de São Paulo. Sobre esse fluxo migrante, é correto afirmar que 

A  a destruição de parte do Haiti, observada principalmente em Porto Príncipe, a capital, devido a um intenso 
terremoto ocorrido em 2010, permitiu grande ajuda internacional, que incluiu estímulo à migração. 

B  o Brasil é o país com o maior comércio externo com o Haiti, com protocolos de troca de mão de obra entre esses 
países. 

C  a crise econômica que assola o Haiti gera uma elevada taxa de migração, apoiada pelo programa Minustah, do 
NAFTA. 

D  as forças de ocupação, lideradas pelos EUA, exercem forte ação repressiva sobre a população, que tem emigrado em 
massa. 

E  o crescimento econômico do Brasil é um fator favorável à entrada de um grande número desses haitianos, atraídos 
pela possibilidade de melhores empregos e salários. 

35.  Leia com atenção. 

Pau de Arara 

(Luiz Gonzaga) 

Quando eu vim do sertão, 
seu môço, do meu Bodocó 
A malota era um saco 
e o cadeado era um nó 
Só trazia a coragem e a cara 
Viajando num pau de arara 
Eu penei, mas aqui cheguei (bis) 
Trouxe um triângulo, no matolão 
Trouxe um gonguê, no matolão 
Trouxe um zabumba dentro do matolão 
Xóte, maracatu e baião 
Tudo isso eu trouxe no meu matola 

A letra dessa música pode ser relacionada a qual fenômeno social? 

A  Aglomeração. 

B  Conurbação. 

C  Êxodo Rural. 

D  Hipertrofia do Terciário. 

E  Transumância. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


