
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 30 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 5.

Texto 1

É difícil  afirmar qual  foi  a  primeira guerra do mundo,
uma vez que os conflitos sempre estiveram presentes
na história da humanidade. No entanto, em 2007, um
arqueólogo afirmou ter encontrado, no nordeste da Sí-
ria, vestígios da "primeira guerra da humanidade". Se-
gundo o pesquisador, foram encontradas bolas de ado-
be e argila utilizadas como munição no século IV antes
de Cristo. De acordo com Clemens Reichel, pesquisa-
dor alemão que chefiava as escavações na antiga cida-
de de Hamaukar,  perto da fronteira com o Iraque, há
quase seis mil anos, o local foi reduzido a cinzas por in-
vasores procedentes do sul da Mesopotâmia.

Disponível  em:  <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/qual-foi-a-
primeira-guerra-que-se-tem-noticia..html>.  Acesso  em:  30  out.  2014.
(Adaptado). 

De acordo com as informações do texto, a primeira guerra
da humanidade teria acontecido 

(A) no século IV a.C. 

(B) em torno de 2007.

(C) há mais de 5 mil anos. 

(D) em data imprecisa.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O local em que teria ocorrido a primeira guerra da humani-
dade atualmente é 

(A) a fronteira do Iraque.

(B) o nordeste da Síria.

(C) a costa da Alemanha.

(D) o sul da Mesopotâmia. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo “procedentes”, no texto, informa que os invasores 

(A) vinham do sul da Mesopotâmia.

(B) fugiram do sul da Mesopotâmia. 

(C) destruíram o sul da Mesopotâmia.  

(D) estavam no sul da Mesopotâmia. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “o local foi reduzido a cinzas”, a expressão “redu-
zido a cinzas” significa 

(A) encontrado. 

(B) dominado.

(C) queimado.

(D) destruído.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do termo “no entanto”, no texto 1, pode ser subs-
tituído, com manutenção do mesmo sentido, por 

(A) porém.

(B) porque.

(C) quando.

(D) conforme.

Leia o Texto 2 para responder às questões 6 e 7.

Texto 2

Carta do Leitor
Comecei a ler seus textos recentemente e me surpreendi
pela espetacular forma de expressar seus pensamentos
sobre o mundo em que vivemos.

Apesar de ser apenas quatro anos mais velho que você,
somos contemporâneos de uma geração que assistiu a
uma transformação – ou deformação, se preferir  – das
gerações subsequentes.  Estas  que você consegue por
suas palavras tão bem colocadas e sinceras explorar.
Como antropólogo que sou, consigo enxergar da mesma
forma.

Sabemos bem que estamos vivendo uma feroz ditadura
do politicamente correto  que conseguiu  esmagar  a  es-
pontaneidade e humor ácido do brasileiro e que as regras
impostas são idiotizantes e assimiladas por nossa socie-
dade carente de educação ou pseudoeducada na inver-
são dos valores e referências culturais.

Fico feliz por você escrever heroicamente sobre um mun-
do que perdeu a sinceridade e a autenticidade.

Porém, até agora não consegui imaginar qual será o seu
futuro.

Mesmo assim, parabéns!

Mauricio

Resposta:
O futuro que me espere! Porque eu não sei o que esperar
dele.

PILZ, Sílvia. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/silvia-
pilz/posts/2014/09/16/carta-do-leitor-547663.asp>. Acesso em: 27 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para calcular a inclinação (I) de um telhado em porcenta-

gem, deve-se utilizar  a  fórmula  I=
h
A

x 100 .  Em um

telhado, a inclinação (I) é de 32% e a altura (h) é de 1,28
m. Desse modo, o valor de (A), em metros, é:

(A)   0,04

(B)   0,4

(C)   4,0

(D) 40,0

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preço de um eletrodoméstico é parcelado pela loja em
18  parcelas  mensais  iguais  a  R$  135,00.  Um  cliente
propõe  comprar  esse  eletrodoméstico  em  12  parcelas
mensais iguais. A loja aceita desde que o preço final do
eletrodoméstico não se altere. Nessas condições, a parce-
la paga por esse cliente deve aumentar em relação à par-
cela da loja, em reais, em

(A) 90,00 

(B) 67,50 

(C) 45,00

(D) 20,25

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir é um triângulo retângulo que, nessa situ-
ação,  representa  o  corte  transversal  de  uma rampa  de
acesso.

As letras (h) e (a) indicam, respectivamente, a altura e o
afastamento da rampa. Para a rampa ser segura e cumprir
os padrões de acessibilidade, a tangente de β  deve ser
igual a 0,083. Considere uma rampa com a altura (h) de
0,83 m. Para ser segura e cumprir os padrões de acessi-
bilidade, o afastamento (a) dessa rampa deve medir, em
metros,

(A)  0,83

(B)  8,30 

(C)   10,00

(D) 100,00 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Solar Impulse é um avião movido a energia solar. Para ge-
rar a energia necessária, ele possui 12 000 células voltaicas
que ocupam todos os 200 m2 da área das asas. Nessas
condições, a área da asa ocupada por uma única célula vol-
taica é uma fração da área total da asa. Essa fração é:

(A)
1

1200

(B)
1

200

(C)
1

120

(D)
1

110

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A Organização das  Nações  Unidas  (ONU) aponta  que
cada pessoa necessita de 3,3 m³/mês de água para aten-
der suas necessidades de consumo e higiene. No entan-
to, no Brasil, o consumo por pessoa é de 200 litros/dia. 

Disponível em: <https://www.economizeoplaneta.com.br/dicas/em-
casa/consumo-de-%C3%A1gua>. Acesso em: 4 nov. 2014. (Adaptado).

Considere um mês de 30 dias. Tendo em vista esse mês e de
acordo com o recomendado pela ONU, o consumo diário de
água por pessoa, no Brasil, excede, em litros, o total de:

(A)  90 

(B) 110

(C) 130 

(D) 189

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  acelerador  de  partículas  construído  na  Suíça  é  um
imenso círculo de raio igual a 4,5 km. Assim, a área desse
círculo, em km2, é:

Use  π = 3 

(A)   9,00 

(B) 27,00 

(C) 38,50 

(D) 60,75
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 7.282, de 25 de setembro de 1970, criou o Parque
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN). Do ponto
de vista da manutenção das fontes hidrotermais dos muni-
cípios de Caldas Novas e Rio Quente, a criação do PES-
CaN é importante para

(A) manter a visitação turística.

(B) impedir a caça e a pesca.

(C) preservar as nascentes.

(D) impedir as queimadas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quem  primeiro  desbravou  a  região  de  Santa  Cruz,  em
1722, em busca de ouro e encontrou diversas fontes ter-
mais no local que, mais tarde, recebeu o nome de Ribeirão
das Águas Quentes foi o bandeirante

(A) Antônio Coelho de Siqueira.

(B) Bartolomeu Bueno Filho.

(C) Bento de Godoy.

(D) Victor Ozeda Alla.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A economia do estado de Goiás é bastante diversificada.
Além do turismo nas estâncias hidrotermais de Caldas No-
vas e Rio Quente, o estado conta também, dentre outros
recursos econômicos, com o turismo ecológico, o turismo
histórico, a indústria farmacêutica e a extração de amianto.
As cidades que se destacam nacionalmente nessas outras
economias citadas são, respectivamente,

(A) Alto Paraíso, Cidade de Goiás, Anápolis, Minaçu.

(B) Silvânia, Mossâmedes, Aparecida de Goiânia, Nique-
lândia.

(C) Trindade, Corumbaíba, Goiânia, Barro Alto.

(D) Morrinhos, Itumbiara, Goiânia, Catalão.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Grande parte do relevo do estado de Goiás apresenta alti-
tude que varia entre 300 e 700 m. Esse relevo é do tipo:

(A) depressão.

(B) planície.

(C) planalto.

(D) serra.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os diversos problemas ambientais encontrados no
estado de Goiás, destaca-se, na atualidade,

(A) a poluição atmosférica, nas pequenas cidades, cau-
sada pela expansão da indústria, em especial a auto-
mobilística.

(B) a seca do rio  Tocantins causada pela expansão da
ocupação humana, em especial  em alta temporada
turística.

(C) as enchentes do rio Corumbá causadas pela expan-
são das usinas, em especial as de açúcar e álcool.

(D) a perda da biodiversidade nativa do Cerrado causada
pelo desmatamento para a expansão agrícola, em es-
pecial para o plantio de soja.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2014, o Brasil  sediou a Copa do Mundo organizada
pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Em 2016,
o Brasil sediará outro grande evento esportivo, a saber:

(A) Jogos Pan-Americanos.

(B) Copa das Confederações.

(C) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

(D) Torneio Mundial de Clubes.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Conferência das  Nações  Unidas  sobre  Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Agenda 21 –,
os indivíduos, grupos e organizações locais devem ter am-
pla  participação na avaliação  de  impactos  ambientais  e
nas tomadas de decisões que afetam suas comunidades.
Desta forma, quando se deseja saber acerca dos recursos
naturais e do meio ambiente, especialmente sobre a im-
portância e o uso da flora e fauna nativas, devem-se con-
siderar os conhecimentos

(A) dos sindicatos trabalhistas.

(B) dos comerciantes.

(C) das autoridades políticas.

(D) dos povos indígenas.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

A Organização Mundial  de Saúde (OMS) anunciou nesta 
quinta-feira  (16/10/14)  que  alguns  países  próximos  às 
áreas mais afetada pelo vírus ebola vão receber ajuda para 
evitar a propagação da epidemia. Estes países, identifica-
dos como prioritários pela OMS, incluem aqueles que fa-
zem fronteira com a zona afetada. São eles: Costa do Mar-
fim, Guiné-Bissau, Mali e Senegal.

Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2014/10/16/interna_
mundo>. Acesso em: 25 out. 2014. (Adaptado).

A reportagem refere-se a uma epidemia que foi detectada
no continente

(A) africano.

(B) americano.

(C) asiático.

(D) europeu.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o combate à dengue tem sido motivo de grande
preocupação para os governos federal, estadual e munici-
pal. Uma medida que pode ser adotada, para auxiliar a re-
dução da contaminação da população pelo mosquito Aedes
aegyptis e que não agrida o meio ambiente, consiste em

(A) aplicar inseticidas nas ruas dos municípios mais atin-
gidos.

(B) eliminar, nos municípios, os focos criadouros do mos-
quito transmissor.

(C) aplicar inseticidas em cômodos das residências onde
se detectou a presença do mosquito.

(D) isolar,  em leitos hospitalares, os pacientes acometi-
dos pela doença.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título de Patrimônio da Humanidade creditado a um de-
terminado local ou a uma determinada cultura permite que
o país que o recebe possa solicitar  recursos financeiros
para proteção e conservação de tal patrimônio. O órgão da
Organização das Nações Unidas (ONU) que credita o títu-
lo e administra os recursos é:

(A) OMT – Organização Mundial do Turismo.

(B) PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento.

(C) OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelec-
tual.

(D) UNESCO  –  Organização  das  Nações  Unidas  para
Educação, Ciência e Cultura.
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