
S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
1
 

 ESA 2001 A 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APOSTILA DE PROVAS 

 

APOSTILA DE 

PROVAS  



S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
2
 

 ESA 2001 A 2016  

ESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 
 

Os exercícios inseridos neste material englobam, em sua maioria, 

questões apresentadas nos mais importantes livros didáticos, em 

provas de colégios militares e em sites.  

 

Este direcionamento faz parte da ideia de não apenas apresentar o 

conteúdo e buscar o aprendizado do aluno, mas também prepará-lo 

para os desafios que se apresentarão na busca de uma vaga na área 

militar.  

 

O material, portanto, é de uso exclusivo dos alunos dos Cursos 

Azambuja. 
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2001 

 
01. O Governo Provisório, instituído logo após a proclamação da Re- pública, 

representa as diversas forças que derrubaram o Império, a saber: 
 
a)  as camadas médias e a aristocracia latifundiária do café e do açúcar. 
b)  o Exército, os ex-escravos e a burguesia industrial já fortalecida. 
c)  setores da Igreja, a Guarda Nacional, e as camadas urbanas. 
d)  o Exército, a Guarda Nacional e a burguesia agrária canavieira. 
e)  o Exército, as camadas médias urbanas e a burguesia agrária cafeeira. 

 
02. A importância da Lei de Eusébio de Queirós (1850), no contexto do processo de 

abolição da escravatura, está no fato de ter: 
 

a) Declarado extinto o tráfico de africanos, estipulando penas para seus infratores. 
b) Concedido liberdade a todos os escravos que participam da Praieira (1848). 
c) Permitindo a repressão dos traficantes de escravos por na - vios da marinha 
portuguesa. 
d) Libertados escravos que fossem maiores de 60 anos de idade. 
e) Acabado com a venda em separado de casais africanos em leilões públicos. 

 
03. O Brasil, durante a República velha, tinha no café o seu principal produto de 

exportação, e em 1906, o governo federal criou uma política de valorização 
deste produto que ficou conhecida como: 
 

a) Encilhamento 
b) Política Café-com-Leite 
c) Política das Salvações 
d) Convênio de Taubaté 
e) “ Funding-loan” 
 

04. No século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro: 
 

a) O descobrimento da cultura da cana-de-açúcar e da cultura do algodão. 
b) O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. 
c) A necessidade de defesa e a restauração da monarquia portuguesa. 
d) O fim do domínio espanhol e a monarquia portuguesa. 
e) A guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colô - nia para o Rio de 

Janeiro. 
 

05. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o governo de Getúlio Vargas 
decidiu-se pelo alinhamento com as forças das Nações Unidas, para combater 
o nazifascismo. Foi, então, envia- da uma Força Expedicionária, a FEB, para a 
Europa, mais preci- samente para: 

a) o sul da França 
b) a Itália 
c) a Normandia 
d) a Rússia 
e) o norte da África 
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06. O maior rebanho bufalino brasileiro encontra-se na (o): 
a) Ilha de Marajó 
b) Ilha de Bananal 
c) Pampa gaúcho 
d) Pantanal de Mato Grosso 
e) Triângulo mineiro 

 
07. Um dos rios de grande importância para a Região Sul é o Rio Uruguai, e ele 

começa no encontro das águas dos rios: 
a) Taquari e Jacuí 
b) Jacuí e Ibicuí 
c) Iguá e Itajaí  
d) Paraná e Paranapanema 
e) Canoas e Pelotas 

 
08. O fenômeno resultante da ligação de núcleos urbanos é conhecido pela 

denominação de: 
a) urbanização 
b) favelização 
c) industrialização 
d) conurbação 
e) metropolização 

 
09. As maiores concentrações de xisto betuminoso no Brasil encon- tram-se na 

região: 
a) Norte 
b) Sudeste 
c) Centro-Oeste 
d) Nordeste 
e) Sul 

 
10. Nas áreas de planaltos, a retirada da vegetação original intensificou a erosão dos 
solos agrícolas. Quando a cobertura vegetal é removi- da, o solo fica expostos às 
chuvas e enxurradas, pois não tem mais a proteção das gramíneas e arbustos e das 
raízes das árvores. As enxurradas provocam um tipo de erosão conhecida como: 

a) lixiviação 
b) laterização 
c) compactação 
d) voçoroca 
e) ravinamento 

 
 

 

A N O T A Ç Õ E S 
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2002 

 
 

01. É correto afirmar que o Presidente Dutra: 
a) legalizou o Partido Comunista Brasileiro; 
b) rompeu relações com a União Soviética; 
c) renunciou meses depois de assumir o cargo; 
d) preferiu suicidar-se a renunciar ao cargo; 
e) proibiu importação de produtos estrangeiros. 

 
02. A constituição, promulgada em 1934, durante o Governo Getúlio Vargas, 
estabeleceu o que se segue, exceto: 

a) extinção do cargo de Vice-Presidente da República. 
b) reforma eleitoral, com o voto secreto e o voto feminino. 
c) representação classista do Poder Judiciário. 
d) mandato presidencial de 4 anos. 
e) eleições diretas para o executivo. 

 
03. As Províncias onde, durante o Império (1822 – 1889), ocorrera, a Balaiada e a 
Sabinada, respectivamente, foram: 

a) Maranhão e Ceará. 
b) Pernambuco e Paraíba. 
c) Maranhão e Bahia. 
d) Ceará e Pernambuco. 
e) Paraíba e o Rio de Janeiro. 

 
04. A Política dos Governadores, característica marcante da Repúbli - ca Velha, tinha 
por objetivo: 

a) evitar a fragmentação e o separatismo entre os estados da federação. 
b) eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias. 
c) favorecer as oligarquias nordestina e urbana. 
d) enfrentar, com auxílio dos governadores, a oligarquia cafeeira. 
e) solucionar as questões socias e combater as fraudes eleitorais. 
 

05. A Monocultura, o Latifúndio e a Escravidão marcaram o Sistema colonial 
português no Brasil, resultando: 

a) no desenvolvimento interno da colônia, beneficiada pela au- sência de monopólio; 
b) na formação de uma sociedade civil forte em decorrência da autonomia 

desfrutada; 
c) em grande desigualdade social, concentração da proprieda- de fundiária e 

dependência econômica. 
d) em acumulação de renda, que permitiu o desenvolvimento manufatureiro. 
e) no predomínio do trabalho livre, desenvolvimento tecnológi- co e cultural. 
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06. O clima semiárido no interior no Nordeste do Brasil, 
com suas escassas e irregulares chuvas, impõe o predomínio do intempe- rismo 
físico, que torna comum na paisagem da área: 

a) solos profundos, recobertos por vegetação com espécies latifoliadas; 
b) solos rasos com vegetação de mangues; 
c) relevo de meia – laranja, drenado por extensa rede de rios perenes. 
d) vegetação com espécies xerófilas, revestindo um solo raso e pouco lixiviado. 
e) relevo de “mar de morro”. 
 
07. O porto que permite o escoamento dos produtos advindos do Complexo 

Carboquímico localizado na porção meridional do Es- tado de Santa Catarina, pode 
ser apontado como: 

a) São Francisco do Sul. 
b) Tubarão. 
c) Itajaí; 
d) Barra do Sul; 
e) Imbituba. 

 
 

08. Sobre a dinâmica das massas de ar brasileiras podemos afirmar que as chuvas de 
inverno no litoral oriental do Nordeste e as geadas no Centro-Sul do país são 
provocadas, respectivamente, pela: 

a) mTa e mPa; 
b) mEa e mEc; 
c) mPa e mTc; 
d) mEa e mTa; 
e) mTc e mTa. 

 
09. Os estados brasileiros de maior produção de cobre são: 

a) Bahia e Minas Gerais; 
b) Goiás e Minas Gerais; 
c) Bahia e Rio Grande do Sul; 
d) Rio Grande do Norte e São Paulo; 
e) Roraima e Pará. 

 
10. No Brasil, as concentrações minerais localizadas no Quadrilátero Ferrífero e em 

Carajás formaram-se na Era Geológica: 
a) Pré-cambriana; 
b) Paleozoica; 
c) Mesozoica; 
d) Cenozoica; 
e) Quaternária. 

 

 

A N O T A Ç Õ E S 
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                    2003 
 

01. O período que vai de 1930 a 1945 é conhecido como “Era Var- gas”, pois marca 
o período em que Getúlio Dorneles Vargas este - ve à frente dos destinos do 
país. Foi uma época em que o Brasil sofreu grandes transformações, mas 
também enfrentou graves comoções. Sobre esse período, podemos afirmar 
que: 
a) após o “Golpe do Estado Novo”, Getúlio Vargas buscou uma grande aproximação 
com os membros da Aliança Nacional Libertadora. 
b) algumas das agitações políticas que atingiram Getúlio Var- gas, tiveram origem 
tanto em grupos de esquerda, como em grupos de direita. 
c) a “ Era Vargas” é caracterizada pela substituição paulatina de uma economia 
calcada na cafeicultura pela industrial, como a automobilística. 
d) Getúlio Vargas só se manteve por um longo período no po- der devido a ações 
inconstitucionais, como o “Golpe do Es - tado Novo”. 
e) representou uma fase de grandes conquistas para os setores trabalhistas, como o 
estabelecimento da CLT e do 13º salá- rio. 

 
02. As leis supremas das nações soberanas são codificadas e crista- lizadas em 

constituições, que podemos ser instituídas de duas formas: 
• promulgada, quando se originam de um órgão constituinte composto de 
representantes do povo, eleitos para o fim de as elaborar e estabelecer. 
• outorgadas, quando elaboradas e estabelecidas sem a par- ticipação de 
representantes do povo, sendo, nesse caso, impostas pelo soberano, pelo dirigente 
máximo do país ou uma junta governativa. 

Assinale a alternativa que qualifica corretamente as constituições brasileiras abaixo, 
referidas pelo ano em que foram instituídas: 

a) 1824 (promulgada). 1967 (outorgada). 
b) 1934 (outorgada), 1937 (promulgada). 
c) 1937 (outorgada), 1946 (promulgada). 
d) 1824 (promulgada), 1891 (outorgada). 
e) 1891 (promulgada), 1946 (outorgada). 

 
03. A exploração de alguns produtos facilitou o povoamento do Bra- sil no período 

colonial, permitindo que seu território se esten- desse para além da linha 
democrática do Tratado de Tordesilhas. Dentre eles, podemos citar: 

a) o carvão e os diamantes. 
b) a cana-de-açúcar e o cacau. 
c) a borracha e o algodão. 
d) o ouro e as drogas do sertão. 
e) o café e o pau-brasil. 

 
04. A aceitação da independência brasileira (1822) não foi unânime, ocorrendo 

resistências à sua consolidação em várias províncias brasileiras. Dentre elas, 
podemos citar: 

a) Maranhão, Piauí e Província Cisplatina. 
b) Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. 
c) Alagoas, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 
d) Grão-Pará, Paraíba e Rio de Janeiro. 
e) Ceará, Goiás e Rio Grande do Norte. 
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05. A Colônia do Sacramento foi alvo de inúmeras disputas 
entre portugueses e espanhóis. Sua posse foi dada a Portugal, e em acordos 
firmados com a Espanha em 1681 e 1715, respectiva- mente denominados 
Tratados de: 

a) Madri e Utrecht 
b) Madri e Santo Ildefonso 
c) Lisboa e Utrecht 
d) El Pardo e Santo Ildefonso 
e) El Pardo e Lisboa 

 
06. As rodovias federais desempenham papel preponderante no sis- tema de 

transportes brasileiro. Elas foram planejadas para atingir alguns objetivos, 
dentre os quais podemos citar: 
a) escoar a produção agrícola do interior para os principais por- tos do país, com a 
construção das BR 210 e 319. 
b) efetivar a integração nacional, interligando o Centro-Sul ao Norte e Nordeste, 
com a construção das BR 153 e 116. 
c) ligar os Estados da região Sul com os países integrantes do Mercosul, com a 
construção das BR 364 e 262. 
d) povoar os vazios demográficos para promover a ocupação do território, com a 
construção das BR 230 e 101. 
e) ligar os principais centros urbanos e áreas de concentração industrial, com a 
construção das BR 174 e 364. 

 
07. A industrialização ocorreu de maneira desigual no Brasil. Sobre a distribuição 

das indústrias no espaço geográfico brasileiro é cor- reto afirmar que: 
a) a agroindústria tem se desenvolvido principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 
b) a maior concentração de indústria de base está na região Norte. 
c) as indústrias de bens intermediárias concentram-se na re - gião Nordeste 
d) as principais indústrias de bens de consumo duráveis estão na região Sudeste. 
e) as indústrias de bens de consumo não duráveis concentram- 
-se no Sul e Centro-Oeste. 

 
08. 

 

Cidad
es 

Atitud
es 

Temper
atura 
média(°
C) 

Precipi
tação 
(mm) 

Latitude 

A 750 21,9 1,487 16°67’ 

B 935 16,5 1,412 25°42’ 

C 1628 13,6 1,563 22°73’ 

Da análise dos dados da tabela acima, conclui-se que as cidades A, B e C possuem 
respectivamente os climas: 

a) Equatorial, tropical e subtropical. 
b) Tropical de atitude, tropical e subtropical. 
c) Tropical, subtropical e tropical de altitude. 
d) Tropical, tropical de altitude e subtropical. 
e) Subtropical, tropical de altitude e tropical. 
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09. Nas últimas décadas o quadro populacional brasileiro 
passou por algumas mudanças. Dentre elas, podemos citar: 

a) aumento de taxa de fecundidade. 
b) o aumento das taxas de mortalidade infantil. 
c) a redução da taxa de urbanização. 
d) a diminuição da expectativa de vida. 
e) a redução da taxa de natividade. 

 
10. A dinâmica das massas de ar é um dos fatores que conferem grande 
diversidade climática ao Brasil. Sobre sua influência, é correto afirmar que: 

a) a massa Equatorial atlântica atua principalmente no litoral das regiões Norte e 
Sudeste, no outono e no inverno. 

b) a massa Equatorial continental atua na Amazônia Ocidental e, no verão, atinge 
grande do território brasileiro. 

c) a massa Tropical continental provoca, na região Nordeste, chuvas durante o 
verão e secas durante o inverno. 

d) a massa Polar atlântica atinge, no inverno, as regiões Sul e Sudeste e, 
especificamente no verão, as regiões Centro - 

-Oeste e Nordeste. 
e) a massa Tropical atlântica atua no interior do país, atinge a região Centro-Oeste 

no inverno e a região Norte no verão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 

01. Entre outros fatores que concorreram para o fim da República Velha, pode 
destacar-se o (a): 
a) Política sucessória e a crise econômica de 1929. 
b) Revolução constitucional de 1932. 
c) Política econômica do “Encilhamento” 
d) Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 
e) Apoio do movimento tenentista para oligarquia paulista PRP. 

 
02. Logo que começou a governar, D. Pedro I enfrentou muitas di- ficuldades para 

consolidar a independência e manter a ordem política do País. No Nordeste, a 
reação liderada pela província de Pernambuco foi denominada de: 
a) A jornada das Cacetadas 
b) Confederação do Equador 
c) Federação do Norte 
d) Noite das Garrafadas 
e) Grupo dos Restauradores 
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03. A História do Brasil é pontuada por inúmeros conflitos 
e dispu- tas, ao longo de mais de 500 anos. Sob este aspecto, é correto afirmar 
que a: 
a) Guerra dos mascates eclodiu entre os comerciantes portu - gueses e brasileiros 
ligados à cana-de-açúcar na região de São Paulo no início do século XVIII. 
b) Revolta do contestado após os bandeirantes paulistas aos índios das reduções 
jesuísticas na região Sul. 
c) Guerra da Tríplice Aliança ocorreu entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai contra o 
Uruguai. 
d) Guerra dos Emboabas aconteceu entre os habitantes de Olinda e Recife no início 
do século XVIII. 
e) Revolta de Felipe dos Santos foi causada, entre outros moti - vos, pelos altos 
impostos cobrados pelo Governo Português. 

 
04. Durante o período pré-colonial (1500 – 1530), a exploração do pau-brasil se fazia 

pelo sistema de escambo. O escambo envolvia o (a): 
a) trabalho forçado dos indígenas. 
b) execução pelo sistema de arrendamento. 
c) exploração como monopólio real. 
d) troca da tarefa executada por mercadorias de baixo custo. 
e) operação feita por contabandistas. 

 
05. Sobre a vinda da famíla Real Portuguesa para o Brasil em 1808, podemos 

afirmar que: 
a) D. João VI transformou a cidade de Salvador na nova capital do Império 

Português. 
b) contou com o auxílio da marinha francesa, que protegeu a esquadra portuguesa 

contra os ingleses. 
c) o apoio inglês foi retribuído através do decreto de Abertura dos Portos às 

Nações Amigas. 
d) a população portuguesa apoiou a saída de seus governantes ameaçados de 

captura pelas tropas francesas. 
e) a marinha inglesa perseguiu os navios portugueses até o li - toral brasileiro. 

06. As vias de transportes são assenciais para o bom desenvolvimen- to econômico 
de um país. Sobre o tema é correto afirmar que no Brasil: 
a) a navegação de cabotagem é muito utilizada no transporte de carga e passageiros 

devido ao excelente aparelhamento dos portos brasileiros. 
b) o transporte ferroviário tem aumentado consideravelmente, com construções de 

ferrovias em todos os estados da Federação. 
c) há fortes deficiências na navegação fluvial, graças ao regime intermitente dos 

principais rios brasileiros, o alto custo da compra das aeronaves e as condições precárias 
de nossos grandes aeroportos inviabilizam o transporte aéreo. 

d) predominam as rodovias, que são responsáveis pela maior parte do transporte de 
mercadorias e passageiros. 

 
07. As fronteiras nacionais estendem-se por mais de 23.000 quilô - metros. Sobre 

essas pode-se dizer que: 
a) fazem limite com 12 países sul-americanos. 
b) a porção marítima representa menos de 5.000 km. 
c) as fronteiras terrestres representam mais de 12.000 km. 
d) foram consolidadas no período colonial. 
e) correspondem, na sua totalidade, a acidentes naturais. 
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08. A tabela abaixo, mostra dados populacionais de alguns Estados brasileiros. 

 

Estado 

São Paulo 

População absoluta 

37.032.403 

Densidade geográfica (hab/km2) 

149.22 

 

Estado 

Minas Gerais 

População absoluta 

17.991.494 

Densidade geográfica (hab/km2) 

30.5 

 

Estado 

Rio de Janeiro 

População absoluta 

14.391.282 

Densidade geográfica (hab/km2) 

328.6 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 

 
De acordo com a tabela, é correto afirmar que dos Estados que aparecem listados acima 

a) São Paulo é o mais povoado. 
b) Minas Gerais é o mais populoso e menos povoado. 
c) São Paulo é o mais populoso e povoado. 
d) Minas Gerais é o menos populoso. 
e) Rio de Janeiro é o mais povoado. 
 

09. O Brasil possui 4 (quatro) fusos horários. No primeiro fuso se en- contram as 
ilhas oceânicas. O quarto fuso enquadra o extremo oeste do Pais. Considere a 
seguinte hipótese: um avião decola de Rio Branco – AC às 8 h (hora local) com destino 
à Brasília – DF. Supondo que o vôo tenha a duração de 3 h e 30 min, o horário (de 
Brasília) exato do pouso naquela cidade será: 

 
a) 15:30 h 
b)  09:30 h 
c) 13:30 h 
d) 11:30 h 
e) 17:30 h 
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10.O tratado de assunção formalizou em 1991 o Mercosul, 
sobre o qual se pode dizer que: 

a) visa tão somente derrubar barreiras alfandegárias entre os países membros, sem 
maiores pretensões em relação a for- mação de um mercado comum regional. 

b) possui países com grande vocação para o comércio regional, dentre os quais o 
Chile se destaca como maior parceiro co- mercial do Brasil. 

c) os países componentes se comprometeram com a manuten- ção de seus regimes 
democráticos. 

d) após a sua entrada em vigor, a Argentina passa a ser em relação ao comércio 
mundial, o maior parceiro comercial do Brasil. 

e) constitui uma união aduaneira plena, da qual fazem parte Brasil e Argentina, além 
de outros quatro países da América do Sul. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

2006 

 
01. No Brasil Colônia, a atividade econômica que atendia, basica- mente, o 

mercado interno era o (a): 
a) pecuária 
b) cacau 
c) tráfico negreiro 
d) produção de tabaco 
e) manufatura têxtil 

 
02. Dentre as quinze Capitanias Hereditárias fundadas no Brasil a partir de 1530, 

somente duas progrediram até 1550: 
a) Pernambuco e São Vicente 
b) Maranhão e Ceará 
c) Itamaracá e Porto Seguro 
d) Ilhéus e Porto Seguro 
e) São Tomé e Santana 

 
03. A independência Brasileira foi um processo liderado, em grande parte, pelos 

setores sociais que mais se beneficiaram com a rup- tura dos laços coloniais. 
Esses setores eram formatados pelo(s): 
a) profissionais liberais e  trabalhadores urbanos 
b) grandes proprietários de terras e grandes comerciantes 
c) alto clero e pequenos proprietários de terra 
d) funcionários públicos e de alto clero 
e) Farroupilhas e baixo clero 
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04. De 1964 a 1985, o Brasil foi governado por militares. 
Dentre os avanços que o período trouxe para a sociedade brasileira, po- demos 
afirmar que as grandes conquistas modernizadoras situa- ram-se, 
principalmente, nos setores de infraestrutura, em parti - cular nas áreas de: 
a) serviços, educação e energia 
b) energia, educação e saúde 
c) saúde, comunicações e transportes 
d) comunicações, energia e transportes 
e) educação, transportes e serviços 

 
05. Durante o Governo de Jucelino Kubitschek, foram garantidas aos brasileiros as 

liberdades democráticas. Nesse período, diversas correntes políticas 
manifestaram suas ideias, sendo porém, man - tido (a) na ilegalidade: 

a) Todos os partidos políticos 
b) O Partido Comunista 
c) O Partido Trabalhista Brasileiro 
d) Os partidos de oposição 
e) O Partido Democrático Trabalhista 

 
06. Dentre os fatores que concorreram para o fim da República Ve - lha, temos a: 
a) Questão do Acre e o Tratado de Petrópolis 
b) Revolução Constitucionalista de São Paulo 
c) Guerra de Canudos e a Revolta do Contestado 
d) Participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial 
e) Política sucessória e a crise econômica de 1929 

 
07. A opção que indica dois países vizinhos com os quais o Brasil possui as 

maiores extensões fronteiriças é: 
a) Equador e Bolívia 
b) Chile e Equador 
c) Bolívia e Peru 
d) Peru e Chile 
e) Bolívia e Paraguai 

 

08. Na hierarquia urbana das cidades brasileiras, podemos encontrar, em ordem de 
importância, centros regionais, metrópoles regio - nais, metrópoles nacionais e 
metrópoles globais. A opção que possui apenas metrópoles nacionais é: 

a) Belém e Goiânia 
b) Manaus e Belo Horizonte 
c) Fortaleza e Cuiabá  
d) Belo Horizonte e Fortaleza 
e) Florianópolis e Brasília 
 

09. O segundo mais extenso domínio natural brasileiro caracteriza-se por estar 
associado ao clima tropical, que possui estações bem definidas, com verões 
chuvosos e longas estiagens no inverno, quando à vegetação. Predominam 
formações arbustivas que co - brem solos ácidos. O texto apresenta 
características do seguinte domínio natural: 
a) Mata de Araucária 
b) Caatinga 
c) Cerrado 
d) Mares de morro 
e) Amazônico 
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10. O Agreste apresenta um quadro natural diferenciado. 
Na maior parte da Bahia e em Sergipe, a sub-região é constituída por bai- xos 
planaltos. Já entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, o Agres- te é dominado pelo 
(a): 
a) Chapada Diamantina 
b) Chapada do Apodi 
c) Chapada do Araripe 
d) Serra de Ibiapaba 
e) Planalto da Borborema 

 
11. Em 2000, o Brasil possuía um grau de urbanização de 81%. No entanto, este grau se 

apresentava de forma desigual entre as re - giões brasileiras. Pode-se dizer que as 
regiões que tinham em 2000, níveis de urbanização de respectivamente 69%, 81% 
e 91% eram: 

a) Centro-oeste, Nordeste e Sudeste 
b) Nordeste, Sul e Sudeste 
c) Nordeste, Sudeste e Sul 
d) Norte, Sudeste e Centro-oeste 
e) Norte, Centro-oeste e Sul 

 
12. São localidades envolvidas na produção, no beneficiamento e no escoamento 

de bauxita e de seus derivados, a alumínio e seus derivados. 
a) Conceição do Araguaia, Belém e Macapá 
b) Oriximiná, Barcarena e São Luis 
c) Imperatriz, Tocantinópolis e Macapá 
d) Imperatriz, São Luis e Boa Vista 
e) Barcarena, Tabatinga e Tocantinópolis 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

2008 
 

01. Sobre os partidos políticos que dominaram o cenário político brasi- leiro na 
primeira metade do século XIX, é correto afirmar que: 
a) o Partido Restaurador se extinguiu após a morte de D. Pedro I, em 1834. 
b) os Liberais Exaltados defendiam o governo monárquico no Brasil e a 
centralização do poder. 
c) o Partido Brasileiro era contrário ao ideário político libera - lista – constituição e 
voto. 
d) o Partido Brasileiro era favorável à abolição da escravatura. 
e) os Liberais Moderados defendiam o federalismo. 
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02. Foram revoltas ocorridas no Brasil durante a República 
Velha e que tiveram sua origem em movimentos sociais de cunho religioso: 
a) Revolta de Canudos e Guerra do Contestado. 
b) Revolta de Canudos e Revolução Federalista. 
c) Guerra do Contestado e Revolta da Chibata. 
d) Revolução Federalista e Revolta da Vacina. 
e) Revolta da Chibata e Revolta de Canudos. 

 
03. Durante a Era Vargas (1930 – 1945), eclodiu na Europa a Segunda Guerra Mundial. 

Tal conflito: 
a) teve a participação do Brasil, que preparou tropas, porém não chegou a enviá-
las para a Europa. 
b) pouco influenciou o Brasil, que se manteve neutro. 
c) teve a participação direta do Brasil, inclusive, enviou para a Itália A Força 
Expedicionária Brasileira (FEB). 
d) contou com o apoio brasileiro em armamento ao eixo. 
e) teve a participação do Brasil apenas na permissão para a ins- talação de bases 
aeronavais no Nordeste. 

 
04. No início da colonização, a cultura da cana-de-açúcar era realiza- da em grandes 

propriedades que eram chamadas de: 
a) sítios. 
b) latifúndios. 
c) alqueires. 
d) minifúndios. 
e) casas-grandes. 

 
05. No dia 22 de janeiro de 1808, D. João chegou à Bahia. Seis dias depois, 

cumpriu o que havia prometido aos ingleses ao: 
a) elevar o Brasil a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 
b) decretar o Bloqueio Continental a França. 
c) permitir a indústria no Brasil. 
d) decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 
e) decretar o Tratado de Tordesilhas. 

 
06. Após o descobrimento, a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de: 
a) Gaspar de lemos. 
b) Cristóvão Jacques. 
c) Pedro Álvares Cabral. 
d) Tomé de Souza. 
e) Martim Afonso de Souza. 

 
07. Os climas predominantes no Brasil são: 
a) Litorâneo Úmido e Subtropical. 
b) Equatorial e Tropical. 
c) Equatorial e Tropical Semiárido. 
d) Tropical e Subtropical. 
e) Litorâneo Úmido e Tropical Semiárido.  
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08. Assinale a alternativa que indica a sub-região nordestina 
onde se localizam importantes centros urbanos, como Campina Grande e Feira 
de Santana, e que é classificada como faixa de transição. 
a) Mata dos Cocais. 
b) Sertão. 
c) Recôncavo Baiano. 
d) Zona da Mata. 
e) Agreste. 

 
09. O Pró-Álcool foi criado 1975, no governo do Presidente Ernesto Gei- sel. O 

programa tinha como objetivo: 
a) tornar o álcool uma fonte de energia alternativa. 
b) ampliar a pauta de exportações brasileiras. 
c) diminuir a concentração de terras no Brasil 
d) diminuir a dependência brasileira de gás natural importado. 
e) tornar o álcool a principal fonte de energia do país. 

 
10. Assinale a opção abaixo que apresenta um ambiente natural bra- sileiro que 

pode ser definido como faixa de transição: 
a) Mata da Araucária. 
b) Caatinga. 
c) Floresta Amazônica. 
d) Pantanal 
e) Mares de Morros. 

 
11. Sendo uns dos principais rios que cortam o território brasileiro, o rio Paraná é 

formado por meio da confluência dos rios: 
a) Tietê e Paraíba do Sul. 
b) Tietê e Iguaçu. 
c) Paraíba e Grande. 
d) Paraíba e Araguaia. 
e) Tietê e Paranapanema. 

 
12. Uma vez que a estrutura geológica brasileira é muito antiga e que o nosso 

território apresenta sua superfície bastante desgastada pela erosão, uma das 
formas de relevo a seguir não existe no Brasil. Assinale-a. 
a) cadeia montanhosa. 
b) planalto ou chapada. 
c) planície fluvial. 
d) planície costeira. 
e) depressão relativa. 
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     2009 
 

01. Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navega- ções, no Século 
XV. Assinale a única alternativa em que todas as informações são fatores que 
contribuíram para o pioneirismo português neste campo. 
a) A escola de Sagres e nobreza forte e autônoma 
b) Mercantilismo e intensa utilização da Rota da Seda 
c) Centralização administrativa e ausência de guerras 
d) Fortalecimento do feudalismo e posição geográfica favorá - vel 
e) Guerra contra a Espanha e a tomada de Constantinopla 

 
02. A campanha conhecida como “Diretas Já” ocorreu durante o go - verno do 
presidente: 
a) Figueiredo  
b) Itamar Franco 
c) Lula  
d) Sarney 
e) Collor 

 
03. Acerca do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, está correto a 
afirmação: 

a) o torpedeamento e afundamentos de navios brasileiros por submarinos alemães 
provocou uma grande mobilização da opinião pública a favor da entrada do País na 
guerra 
b) o ideal de combater regimes totalitários e expandir a democra- cia, a exemplo do 
regime político brasileiro em voga na época 
c) o Brasil não permitiu que militares norte-americanos utilizas - sem bases militares 
instaladas no Nordeste brasileiro 
d) as afinidades do governo Vargas com os regimes fascistas e a pressão de membros 
do governo simpatizantes a esses regi- mes (como o Ministro da Justiça Francisco 
Campos) levaram o País a apoiar as potências do Eixo 
e) o interesse brasileiro em conseguir financiamento alemão para a construção da 
Usina Siderúrgica de Volta Redonda esteve entre os principais fatores que levaram o 
País a entrar no conflito 

 
04. Todas as alternativas abaixo referem-se à consolidação da inde - pendência 

brasileira, exceto: 
a) os ingleses exigiram uma porcentagem obtida sobre o lucro do tráfico negreiro para 
reconhecer a independência brasileira 
b) o governo português reconheceu a independência brasileira somente após o 
pagamento de dois milhões de libras esterli- nas pela ex-colônia 
c) os países latino-americanos recém formados, ao contrário de Brasil, adotaram a 
forma de governo republicana, o que veio a influenciar na resistência do reconhecimento 
da inde- pendência brasileira 
d) o México foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a emancipação 
brasileira 
e) o primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, pois 
era contrário ao colonialismo e possuía interesses econômicos 

 
 
 



S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
2
0
 

 ESA 2001 A 2016  

05. A indústria automobilística brasileira foi o produto de 
maior êxito e visibilidade de uma política nacional-desenvolvimentista (Plano de 
Metas). Aliando habilidade a dinamismo empreendedor, essa indústria foi 
implantada no governo de: 

a) João Goulart 
b) Juscelino Kubitscheck 
c) Getúlio Vargas 
d) Eurico Dutra 
e) Jânio Quadros 

 
06. Um dos fatores que contribuiu para a abdicação de D. Pedro I em Abril de 1831: 
a) a promulgação do Ato Adicional 
b) o conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, chamado “Noite das 
Garrafadas” 
c) a independência da Colônia Brasileira 
d) a criação da Assembléia Constituinte a 
qual retirava o poder  
das mãos do lusitano Pedro I 
e) o Poder Moderador, exclusivo do Período Regencial 

 
07. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é composto por: 

a) educação, habitação e longevidade 
b) longevidade, educação e renda 
c) saneamento básico, renda e educação 
d) longevidade, habitação e renda 
e) renda, alimentação e habitação 

 
08. A maior parte da linha de fronteira terrestre do território brasi - leiro foi 

delimitada durante o período _. 
a) Imperial 
b) Pré-colonial 
c) Colonial 
d) do Estado Novo 
e) Pós Segunda Guerra Mundial 

 
09. No Brasil, algumas áreas apresentam processo de desertificação ou possuem 

risco para que ele ocorra, e isso provavelmente se dá em função do manejo 
inadequado dos solos. 

Assinale a única opção que contém uma região que apresenta, com destaque, algumas 
dessas áreas. 

a) Planalto Ocidental paulista, em área de floresta tropical 
b) No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no Pantanal 
c) Zona da Mata mineira, no domínio dos mares de morros 
d) Sertão nordestino, em áreas de Caatinga 
e) Zona da Mata nordestina, em área de vegetação litorânea 

 
10. A cobertura vegetal predominante do domínio é subdi- 
vidida em: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Assinale a única 
alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 

a) da Caatinga 
b) das Araucárias 
c) dos Mares de Morros 
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d) da Amazônia 
e) do Cerrado 

 
11. Quanto à forma do Estado brasileiro, é correto afirmar: 

a) segundo a Constituição de 1824 e de 1891, o Brasil era um Estado federal 
b) segundo a Constituição de 1824, o Brasil passou a ser um Estado federal 
c) segundo a Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado unitário 

             d) segundo a Constituição de 1934, o Brasil passou a ser um 
Estado unitário 
e) segundo a Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado federal 

 
12. O sistema Aquífero Guarani é o maior reservatório de água sub- terrânea do 

mundo. Sobre esse assunto é correto afirmar que: 
a) sua importância geoeconômica tem gerado conflitos pelo seu controle, como a 

Guerra do Paraguai 
b) por possuir a maior parte desse reservatório, o Brasil tem hegemonia política e 

econômica diante dos demais países da América Latina 
c) no Brasil está localizado na região de maior dinâmica econô- mica e concentração 

populacional 
d) por ser subterrâneo está isento de contaminação 
e) ocupa trechos do Brasil, da Argentina, Paraguai, do Uruguai e da Bolívia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

 
01. No contexto da expansão marítima que levou os europeus a encontrar a 

América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do 
século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo 
português, destacam-se: 
a) a associação Estado/Igreja e a centralização do poder. 
b) a centralização administrativa e a posição geográfica. 
c) a industrialização e a centralização do poder. 
d) a ausência de guerras e a ascensão da nobreza fundiária. 
e) a política mercantilista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica. 

 
02. A decretação da cobrança da Tarifa Alves Branco (1844) levou o Governo 

Imperial a(à): 
a) um aumento da tributação sobre as importações. 
b) incentivar as importações de produtos. 
c) decretar o fim do Tratado de Methuen. 
d) proibir o tráfico de escravos. 
e) falência do Banco do Brasil. 
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03. As batalhas dos Guararapes (1648 e 1649) marcaram a 
vitória da Insurreição Pernambucana, que levou à expulsão do território 
brasileiro os invasores: 
a) portugueses. 
b) franceses. 
c) espanhóis. 
d) holandeses 
e) ingleses. 

 
04. O Tratado de Methuen, assinado em 1703, por portugueses e ingleses: 
a) trouxe vantagens para Portugal nas relações comerciais bila- terais com a 
Inglaterra. 
b) favoreceu o desenvolvimento da indústria luso-brasileira. 
c) abriu um importante canal para a transferência da riqueza produzida no Brasil 
para a Inglaterra. 
d) criou foro especial para julgar cidadãos britânicos que viviam no Brasil. 
e) incrementou a industrialização em Portugal e no Brasil. 

 
05. Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, seu mi- nistro da 

fazenda, Rui Barbosa, adotou uma série de medidas econômicas que ficaram 
conhecida como “encilhamento”. Essa política econômica estatal estava 
baseada em duas ações: 

a) a emissão de papel moeda e a expansão do crédito. 
b) um programa de privatizações e a criação de um imposto único. 
c) a abolição da escravatura e a abertura dos portos. 
d) o incentivo à imigração e o financiamento de casas próprias. 
e) a especulação financeira e a criação de empresas fantasmas. 

 
06. Em 1845, a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen. Com relação a esse ato é 

correto afirmar que: 
a) concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico ne - greiro para o Brasil. 
b) determinava a substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra livre. 
c) era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o 
julgamento dos traficantes pela marinha inglesa. 
d) elevava violentamente as taxas alfandegárias sobre os pro - dutos brasileiros. 
e) visava à eliminação da concorrência que a agricultura escra- 
vista brasileira representava.  

 
07. Quanto aos trabalhadores do campo, os posseiros são ocupantes de terras: 

a) das quais são proprietários formais. 
b) pertencentes ao Governo Federal e que são exploradas me- diante contratos com 
o Ministério da Agricultura. 
c) de outros, mediante o pagamento de uma renda em produ- to. 
d) devolutas ou propriedades inexploradas. 
e) de outros, mediante o pagamento de uma renda em dinheiro. 

 
08. Devido à sua grande extensão , o território brasileiro 
é abrangido por diferentes fusos horários que conferem ao País horários em relação à 
hora de Greenwich. 
Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas acima. 

a) latitudinal - atrasados 
b) latitudinal – adiantados 
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c) longitudinal – adiantados 
d) longitudinal – atrasados 
e) geográfica – atrasados 

 
09. Identifique a Região onde está localizado o Cinturão Carbonífero do Brasil. 
a) Sul. b) Sudeste. 
c) Nordeste. d) Norte. 
e) Centro-oeste. 

 
10. Marque a alternativa correspondente ao domínio vegetal que cobria vastas 
extensões dos Planaltos e Serras da Região Sul e trechos da Região Sudeste do 
Brasil. 

a) Mata de Araucária. 
b) Pantanal. 
c) Floresta Equatorial. 
d) Cerrado. 
e) Caatinga. 

 
11. O período de maior crescimento vegetativo da população brasi- leira ocorreu: 

a) entre os anos de 1960 e 1990, devido às mudanças estrutu- rais ocorridas na 
economia brasileira. 
b) nos primeiros anos do século XX, em decorrência das medi- das sanitárias 
implantadas em todo o território nacional. 
c) entre os anos 1940 e 1970, devido ao rápido declínio das ta- xas de mortalidade e 
manutenção, em patamares elevados, das taxas de natalidade. 

 d) entre os anos de 1988 e 2008, em decorrência do planeja- 
mento familiar sugerido na última Constituição Federal. 
e) entre 1972 e 1940, devido à entrada de milhares de imigran- tes no país. 

 
12. Devido à relativa escassez de chuvas, o domínio em que quase todas as 

espécies são decíduas e apresentam folhas de tamanho reduzido e os solos são 
pouco profundos em virtude do baixo nível de decomposição química das 
rochas é o do(a): 

a) Cerrado. 
b) Caatinga. 
c) Araucária. 
d) Pradaria. 
e) Amazônia. 
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2011 

 
01. No dia 25 de março de 1824, D. Pedro I outorgou a primeira Constituição 

brasileira, que tinha como características o(a) 
a) religião católica e voto universal. 
b) Poder Moderador e Senado vitalício. 
c) liberdade administrativa às províncias e voto censitário. 
d) magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante. 
e) voto extensivo às mulheres e Poder Moderador. 

 
02. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às parti - cularidades de 

seus processos de independência. A América Espa- nhola se fragmentou em 
diversos Estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se 
fragmentou, mantendo sua unida - de até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único 
que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a 
a) elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portu- gal e Algarves. 
b) incorporação da Província Cisplatina e da Guiana Francesa por D. João VI. 
c) ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais. 
d) transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. 
e) manutenção do regime monárquico após a independência. 

 
03. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve efeitos favoráveis à política de 

industrialização no Brasil. 
Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi o(a) 

a) desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo. 
b) empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. 
c) Política dos Governadores, que estimulou a industrialização de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
d) política de emissão de dinheiro – o Encilhamento – para incentivar o consumo 
interno. 
e) Convênio de Taubaté, que favoreceu o comércio de manufa- turados de origem 
brasileira. 

 
04. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as Coroas de Portugal e 

Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses 
dois países, estabelecia que 

a) os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do 
Tratado, e as terras descobertas depois ficariam com os portugueses. 
b) os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano 
estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. 
c) a Igreja Católica, como patrocinadora do Tratado, arrenda- ria as terras 
descobertas pelos portugueses e espanhóis nos quinze anos seguintes. 
d) Portugal e Espanha administrariam juntos as terras desco - bertas, para fazerem 
frente à ameaça colonialista da Ingla - terra, da Holanda e da França. 
e) portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos 
que habitassem as terras descobertas. 
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05. Em 1798, surgiu na Bahia um movimento rebelde 
conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com 
a participação das camadas sociais mais humildes. Esse mo- vimento 

a) pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região. 
b) contava, no plano político, com elementos adeptos da monar- quia constitucional. 
c) defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia. 
d) foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o Pacto Colonial. 
e) defendia a abolição da escravatura e o aumento da remu- neração dos 
soldados. 

 
06. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves foi uma 

medida tomada pelo Regente D. João, com o objetivo 
a) de aumentar seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um Império que 
englobava as colônias espanholas na América. 
b) de unificar as Coroas de Portugal e Espanha, que era deno- minada pelos 
portugueses de país de Algarves. 
c) de melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e 
ingleses, que saqueavam as nossas cidades litorâneas. 
d) de obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de 
Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. 
e) de satisfazer a cobiça das elites brasileiras, que, com essa medida, tiveram acesso 
às minas de prata de Potosí, na Bolí- via. 

 
07. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias - artigos de luxo - era 

praticamente monopolizado pelas cidades européias de 
a) Paris e Flandres. 
b) Londres e Hamburgo. 
c) Gênova e Veneza. 
d) Constantinopla e Berlim. 
e) Lisboa e Madri. 

 
08. No ano de 1817, na Província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o 

governo de D. João VI que ficou conhecida como 
a) Revolução Liberal. 
b) Cabanagem. 
c) Confederação do Equador. 
d) Revolta dos Alfaiates. 
e) Revolução Pernambucana. 

 
09. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 

1815, está ligada ao(à): 
a) desejo de D. João de agradar os ingleses. 
b) projeto de implantação do regime monárquico no país. 
c) assinatura do Tratado de Fontenebleau com a Espanha. 
d) ação das sociedades maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro. 
e) necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena. 

 
10. A N U L A D A 
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11. A população brasileira sempre teve um histórico de grande 
mo- bilidade desde a colonização. Cerca de um terço da população brasileira não reside 
onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população nacional na década 
de 90, está a(o) 

a) queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste. 
b) aumento do crescimento populacional de São Paulo, princi- pal região atratora. 
c) redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia. 
d) involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações 
atraídas pelas metrópoles. 
e) grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. 

 
12. “Em abril de 2007, durante a Cúpula Energética Sul Ame - ricana, foi criado(a) o(a)
 , integrado(a) por vários 
países da América do Sul, tendo o Panamá e o México como observadores.” 

(TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia do Brasil). 

O texto refere-se ao(à) 
a) Mercosul. b) Banco da América do Sul. 
c) Unasul. d) Conesul. 
e) Alca. 

 
13. No território brasileiro, o clima subtropical é predominante na re- gião 

a) Nordeste e trechos de maior altitude da região Norte. 
b) Sudeste, além do extremo norte da Serra da Mantiqueira. 
c) Sul, além de todo o extremo norte de Minas Gerais. 
d) Sul, excluindo toda a parte serrana do Planalto Meridional. 
e) Sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

 
14. No Nordeste do Brasil, os pólos produtores de grãos, entre eles a soja, 

associados aos fluxos migratórios de agricultores do Sul do País, estão 
concentrados no(a) 

a) Zona da Mata Pernambucana. 
b) entorno de Petrolina-PE e de Juazeiro-BA. 
c) região do Seridó, no Rio Grande do Norte. 
d) Oeste baiano, no sul do Maranhão e do Piauí. 
e) agreste da Paraíba e de Pernambuco. 

 
15. A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o 
babaçu e o buriti, e que é considerada uma zona de transição entre os domínios da 
Amazônia e o da Caatin- ga é a(o) 
a) Mata dos Cocais.  
b)  Pantanal. 
c) Manguezal.  
d)  Restinga. 

e) Pradaria. 
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2012 

 
01. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se 

reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté, que 
a) estabeleceu a primeira política de valorização do café. 
b) pode ser considerado o marco inicial da “política dos gover- nadores”. 
c) resultou na política de ampliação da produção cafeeira. 
d) caracteriza a fundação da “política do café com leite”. 
e) defendeu medidas para incrementar a imigração europeia. 

 
02. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII o Brasil estendeu consi- deravelmente 

seu território, o que obrigou o estabelecimento de novos Tratados de Limites 
entre os Reinos Ibéricos. Neste sentido, podemos afirmar que 
a) o Tratado do Pardo reconheceu o direito exclusivo de Portu- gal navegar pelo rio 
Amazonas. 
b) ficou estabelecido, no Tratado de Santo IIdefonso, o princí- pio de uti possidetis. 
c) o Tratado de Utrecht, de 1713, reconheceu a posse da Colô - nia de Sacramento 
por Portugal. 
d) o Tratado de Madri deu origem às Guerras Guaraníticas. 
e) Portugal, pelo Tratado de Badajós, assumiu o controle sobre o território da 
Guiana. 

 
03. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI 

objetivaram 
a) iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e o imediato povoamen- to. 
b) reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. 
c) travar contato com os índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos. 
d) estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. 
e) transferir pra o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. 

 
04. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, po- de-se afirmar 

que 
a) o ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial 
com as potências aliadas, em espe- cial os EUA, e após o clamor popular decorrente dos 
repe- tidos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. 
b) a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi de- cisiva nos combates 
travados nas ilhas japonesas do Pacífico. 
c) não teve nenhuma influência na crise do Estado Novo. 
d) limitou-se ao fornecimento de matérias primas estratégicas aos aliados e ao 
auxílio no patrulhamento do Atlântico Sul. 
e) foi limitada ao papel diplomático de mediação entre as po - tências aliadas e os 
países do Eixo. 

 
05. Em 1831, durante o Período Regencial, em resposta às agitações militares e 

populares, criou-se pelos moderados o(a) 
a) Guarda Nacional. 
b) Código do Processo Criminal. 
c) Regência Uma de Feijó. 
d) Clube da Maioridade. 
e) Conselho de Estado. 
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06. Na história do Brasil, o termo “messianismo” é usado 
no estudo de alguns movimentos sociais. Assinale a única alternativa que 
apresenta um desses movimentos e seu respectivo líder. 

a) Os 18 do Forte de Copacabana/Miguel Lucena. 
b) Revolta da Vacina/João Maria. 
c) Coluna Prestes/Luís Carlos Prestes. 
d) Guerra do Contestado/Euclides da Cunha. 
e) Revolta de Canudo/Antônio Conselheiro. 

 
07. O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) serve para aferir as condições de 

vida de uma população. Assim, o Brasil que, em 2011, obteve 0,718 de IDH, 
ficou na 84ª posição no ranking de 187 países, deve promover ações para 
melhorar sobretudo os se- guintes indicadores socioeconômicos: 
a) expectativa de vida e nível de instrução. 
b) renda per capita e taxa de mortalidade infantil. 
c) índice de desemprego e esperança de vida. 
d) taxa de alfabetização e taxa de fecundidade. 
e) dívida externa e PIB per capita. 

 
08. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a 

Amazônica Ocidental. 
a) Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 
b) Amazonas, Roraima e Piauí. 
c) Maranhão, Amazonas e Tocantins. 
d) Mato Grosso do Sul, Acre e Pará. 
e) Acre, Rondônia e Mato Grosso. 

 
09. Nas áreas muito úmidas das Amazônia, típicas de clima Equatorial, os solos são 

lavados e têm seus minerais e nutrientes escoados pela água das chuvas, 
causando o empobrecimento do solo em curto prazo. A este processo de 
degradação do solo denomina- mos 
a) antropização. 
b) ravinamento. 
c) laterização. 
d) lixiviação. 
e) desertificação. 

 
10. Nas últimas décadas, o crescimento populacional e econômico resultou em 

contínuo aumento da demanda por energia no Bra- sil. O grande destaque no 
consumo final de energia no País tem sido o setor 
a) residencial. b) comercial. c) industrial. d) de transporte. e) agropecuário. 

 
11. O clima que abrange as terras do sudeste, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, caracte- rizado por invernos mais 
rigorosos sob influência da massa de ar Polar Atlântica, trata-se do clima 
a) litorâneo úmido. 

   b) equatorial úmido. 
c) tropical semiárido. 
d) subtropical úmido. 
e) tropical de altitude. 
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12. O Aquifero Guarani constitui-se num grande reservatório 
sub - terrâneo de água doce e distribui-se por oito estados brasileiros. 
Dentre eles encontra-se o estado 

a) de Minas Gerais. 
b) do Rio de Janeiro. 
c) do Amazonas. 
d) da Bahia. 
e) do Pará. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
01. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno 

histórico conhecido como “expansão ultramarina”, é correto afirmar que foi 
(foram) decisivo (a) (s): 
a) o comércio de ouro e escravos na costa da África. 
b) a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. 
c) a luta contra os mouros no Marrocos. 
d) a aliança política com o reino da Espanha. 
e) as reformas pombalinas. 

 
02. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no 

período pré-colonizador, foram chamadas de “expedi - ções guarda-costas”, 
empreendidas entre os anos 1516 a 1520, as missões comandadas por 
a) Gaspar de Lemos. 
b) Martin Afonso de Souza. 
c) Cristóvão Jacques. 
d) Gonçalo Coelho. 
e) Tomé de Souza 

 
03. Entre as causas da Guerra da Tríplice Aliança temos a (o): 

a) disputa pela livre navegação na Bacia do Prata. 
b) controle sobre as exportações de prata e estanho vindos da Bolívia. 
c) interesse da Inglaterra em dominar o mercado de exporta- ção de erva-mate. 
d) desejo do presidente Solano Lopez em anexar o Uruguai. 
e) apresamento do Navio Marquês de Olinda, que levava o pre- sidente da província 
de São Paulo. 
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04. A respeito da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil 
Colônia em 1789, pode ser afirmado com correção que 

a) a extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movi- mento inconfidente. 
b) entre os projetos dos inconfidentes estava o fechamento dos engenhos e minas. 
c) a coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e o perdão das dívidas 
em troca da rendição incondicional dos inconfidentes. 
d) a rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da 
produção aurífera e o aumento da cobrança de impostos. 
e) as lideranças do movimento defendiam a extinção da pro- priedade privada. 

 
05. O Plano Collor e Plano Real, apesar das diferenças de épocas, possuem em 

comum o fato de 
a) estabelecerem metas de construção de usinas hidrelétricas, postos de extração de 
petróleo, rodovias e outras grandes obras públicas. 
b) trazerem excelentes resultados econômicos e sociais, com- provando a boa 
capacidade brasileira no planejamento pú- blico. 
c) serem políticas estatais de intervenção na regulação da mo - eda nacional. 
d) terem estabelecido controle de preços como o Plano Cruzado. 
e) terem proposto reformas no Ministério de Educação aplican- do a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

 
06. A política externa de D. João VI, quando imperador do Brasil, determinou que 

se realizassem ações militares em territórios vizi - nhos ao Brasil. Esses 
territórios foram a 
a) Guiana Francesa e a França Antártica. 
b) Guiana Inglesa e a Província Cisplatina. 
c) Guiana Francesa e a Província Cisplatina. 
d) Guiana Inglesa e a França Antártica. 
e) Guiana Francesa e a Guiana Inglesa. 

 
07. Em 1945 chega ao fim o Estado Novo implantado pelo presidente Getúlio Vargas. 

Entre as causas tivemos a(s) 
a) Revolução de 1945 realizada pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro daquela época. 
b) atuação do movimento estudantil, liderado pela UNE, que assumiu o poder 
apoiando o partido da União Democrática Nacional. 
c) pressões norte-americanas obrigando Getúlio Vargas a ex- tinguir o Estado Novo 
e tornar o país uma democracia. 
d) adesão de Getúlio ao Fascismo, propiciando que ele implan- te no Brasil um regime 
semelhante após 1945. 
e) participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial ao lado das de- mocracias, criando 
uma situação interna contraditória, pois o país vivia, até aquele ano, uma ditadura. 

 
08. No tocante as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pe- los portugueses 

na colônia do Brasil, entre os anos 1501 a 1530, é correto afirmar que se 
destacaram como atividade (s) principal (is) 
a) a exploração de ouro e pedras preciosas. 
b) a escravização do indígena. 
c) a extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado. 
d) a extração e comercialização do pau-brasil. 
e) o cultivo de fumo e do café. 
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09. No final do Século XIV, o único Estado centralizado e 
livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultrama- rina, 
era o 
a) espanhol. 
b) inglês. 
c) francês. 
d) holandês. 
e) português 

10. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades, ou compartimentos, 
é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície 
terrestre e das formas resultantes. Esta classificação distingue três tipos de 
compartimentos, que são: 

a) Planaltos, Planícies e Dobramentos Modernos 
b) Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e Dobramentos Modernos 
c) Planaltos, Planícies e Depressões 
d) Plataforma Continental, Talude Continental e Fossa Abissal 
e) Chapadas, Depressões e Bacias Sedimentares 

 

11. Em relação às bacias hidrográficas no Brasil, assinale a assertiva correta. 
a) A região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade 
instalada de geração de energia hidrelétrica. 
b) A região hidrográfica do São Francisco é a terceira em volu- me de escoamento 
superficial. 
c) A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais impor- tante da Região 
Nordeste. 
d) Na região hidrográfica do Atlântico leste, situa-se o Aquífero Guarani. 
e) A região hidrográfica do Parnaíba é formada por córregos que nascem nas 
vertentes da Serra do Mar. 

 
12. Assinale a principal atividade econômica da Campanha Gaúcha: 
a) Pecuária extensiva 
b) Extrativismo vegetal 
c) Mineração 
d) Turismo 
e) Pesca 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta as duas grandes rodovias previstas no 

Projeto de Integração Nacional (PIN) do Governo Médici. 
a) Transamazônica e Via Dutra 
b) Cuiabá-Santarém e BR 101 
c) Cuiabá-Santarém e Transamazônica 
d) Transamazônica e BR116 
e) BR101 e BR 040 

 

14. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru , são espécies de 
vegetação brasileira que apresentam folhas de tama- nho reduzido para 
minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser 
encontradas na/no (s) 
a) Mata Atlântica. 
b) Manguezais. 
c) Mata dos Cocais. 
d) Araucária. 
e) Caatinga. 
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15. A carnaúba é uma árvore (palmeira) esguia, que se 
apresenta em formações espaçadas e atinge até 20 metros de altura. Indique a 
alternativa que apresenta três estados brasileiros onde esta espé - cie pode ser 
encontrada. 
a) Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte 
b) Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná 
c) Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina 
d) São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro 
e) Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo 

 
16. A vegetação brasileira, com espécie de conífera tipicamente sul-americana, é 
encontrada na(o) 

a) Mata Atlântica. 
b) Manguezais. 
c) Mata dos Cocais. 
d) Araucária. 
e) Cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
01. Para controlar gastos e investimentos, priorizando saúde, alimentação, 

transportes e energia, foi criado o Plano Salte, que tem esse nome por ser 
a sigla composta pelas letras iniciais das prioridades. É correto afirmar que 
o Plano Salte foi lançado no governo de: 
a) Juscelino Kubitschek. 
b) Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. 
c) Dutra. 
d) João Goulart. 
e) Jânio Quadros. 

 
02. No dia 05 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e 

marchar pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as 
forças legalistas. Esse episódio, conhecido como “os 18 do Forte”, 
a) provocou, imediatamente, a queda do último presidente da República do 
“Café-com-Leite”. 
b) provocou a renúncia do Presidente Artur Bernardes. 
c) levou o Governo Federal a transferir a Escola de Formação de Oficiais do 
Rio de Janeiro para Porto Alegre. 
d) deu início a um período ditatorial, interrompido apenas com a Revolução de 
1930. 
e) originou o movimento denominado de Tenentismo. 
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03. Entre  as  consequências  da   atividade   mineradora   
na   colônia   do Brasil, nos séculos XVII e XVIII, é incorreto afirmar que 
favoreceram: 
a) o enfraquecimento do mercado interno. 
b) a integração econômica da  colônia. 
c) o povoamento da região das minas. 
d) a conquista do Brasil central. 
e) o desenvolvimento urbano. 

 
04. O Alvará de 1º de abril de 1808 revogou o Alvará de 1785 de 
D. Maria I, que proibia a manufatura na colônia. O Brasil estava autorizado  a  
desenvolver  manufaturas.  Contudo  havia  dois fatores que se tornaram um obstáculo 
ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram o/a (os/as) 

a) escravidão e concorrência inglesa. 
b) interesses dos cafeicultores e pecuaristas. 
c) interesses dos mineradores e dos produtores de açúcar. 
d) concorrência holandesa e os interesses dos cafeicultores. 
e) concorrência dos EUA e interesses dos produtores de café. 

 
05. Em resposta ao ataque paraguaio à província de Corrientes, em 1865, foi 
assinado um tratado que deu origem à Tríplice Aliança. Os países que fizeram 
parte desta Tríplice Aliança foram: 

a) Argentina, Brasil e Chile. 
b) Argentina, Brasil e Uruguai. 
c) Brasil, Uruguai e Paraguai. 
d) Brasil, Argentina e Chile. 
e) Paraguai, Chile e Argentina. 

 
06. As lutas do período colonial são divididas em Revoltas Nativistas e Revoltas 
Emancipacionistas. Entre essas últimas podemos incluir a 

a) Revolta  de  Vila Rica. 
b) Revolta  de Palmares. 
c) Revolta dos Alfaiates. 
d) Revolta dos Mascates. 
e) Revolta de Amador Bueno. 

 
07. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado como referência em 

estudos comparativos das condições de vida das populações. Seus três grandes 
indicadores são: 

a) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e quantida- de de 
trabalhadores abaixo da linha da pobreza. 
b) Nível de instrução, PIB per capta e número de empregos com carteira assinada. 
c) Expectativa de vida ao nascer, PIB per capta  e  a  quantidade de trabalhadores 
domésticos. 
d) PIB per capta, nível de instrução e taxa de fecundidade. 
e) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e PIB per capta. 
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08. No romance “O Tempo e o Vento”, o escritor Érico 
Veríssimo descreve a história do Rio Grande do Sul e suas paisagens, que 
marcam a formação territorial da região. Identifique e marque o clima 
predominante desse estado brasileiro: 
a) Equatorial. B) Tropical. C) Subtropical. D) Semiárido. E) Temperado. 

 
09. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa correta: 

a) O Brasil está deixando de ser um país jovem. 
b) A participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 1980. 
c) O crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 1970, não foi afetado 
pela redução da mortalidade. 
d) A migração é um dos fatores de maior impacto na composi- ção atual da 
estrutura etária do Brasil. 
e) A Taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões do conjunto dos 
países desenvolvidos. 

 
10. Podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e 

alternativas. Sobre as fontes de energia alternativas ou renováveis, que 
causam menos impactos ao meio ambiente, podemos citar os seguintes 
exemplos: 

a) carvão vegetal, lenha e petróleo. 
b) eólica,  solar  e biomassa. 
c) hidráulica,  solar  e lenha. 
d) biomassa, gás natural e petróleo. 
e) os principais combustíveis fósseis – petróleo e  carvão  mineral. 

 
11. O território brasileiro possui vários tipos de florestas  e  de  vegetação arbustiva e 

herbácea. São exemplos de formações arbustivas: 
a) Mata dos Cocais e Mata de Araucárias 
b) Mata de Cocais e Caatinga 
c) Mata Atlântica e Floresta Amazônica 
d) Cerrado e Caatinga 
e) Campos e Mata de Araucárias 

 
12. Segundo a classificação de ROSS, Jurandyr L.S., podemos citar como 

exemplos de Depressão: 
a) Depressão Sertaneja e Depressão dos Parecis 
b) Depressão da Amazônia Ocidental e Depressão Marginal Sul- 
-Amazônica 
c) Depressão do Rio Amazonas e Depressão do Tocantins 
d) Depressão do Alto Paraguai e Depressão do Miranda 
e) Depressão Sertaneja e Depressão da Borborema. 
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2015 

 
 

01. Com a promulgação da Constituição de 1934, a segunda constituição do 
período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era 
Vargas. São elementos presentes nessa Constituição de 1934, exceto: 
a) Voto secreto. 
b) Voto feminino. 
c) Justiça eleitoral. 
d) Jornada de trabalho não superior a 8 horas. 
e) Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. 

 
02. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique 

aquele que está localizado geograficamente de forma correta: 
a) Revolta da Vacina – Rio de Janeiro. 
b) Revolução Federalista – Paraná. 
c) Canudos – Minas Gerais. 
d) Contestado – Bahia. 
e) Revolta da Armada – Rio Grande do Sul. 

 
03. Após ingressar na II Guerra Mundial em agosto de 1942, o Brasil enviou à 

Europa a Força Expedicionária Brasileira, que integrou o 5o Exército dos 
Estados Unidos, atuando em território: 
a) alemão. 
b) francês. 
c) italiano. 
d) belga. 
e) suíço. 

 
04. Jânio Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, 

sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão 
nacional. O apoio de um partido tradicional, porém, foi decisivo na obtenção de 
uma diferença de mais de um milhão de votos. Trata-se do partido: 

a) PTB. 
b) UDN. 
c) PSB. 
d) PSD. 
e) PSDB. 

 
05. A primeira constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do 

sistema político em quatro poderes. Além dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, havia o Poder: 

a) Absoluto. 
b) Hierárquico. 
c) Moderador. 
d) Régio. 
e) Patriarcal. 
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06. A Lei de Terras (1850) regulamentou questões 
relacionadas    à propriedade privada da terra e à mão de obra agrícola. Tal 
legislação atendeu aos interesses dos grandes fazendeiros da Região Sudeste, 
que cultivavam: 

a) cacau. 
b) cana-de-açúcar. 
c) soja. 
d) café. 
e) algodão. 

 
07. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

Na prática: 
a) foi a causa da Inconfidência Mineira. 
b) nada significou para o Brasil.  
c) provocou enorme satisfação em Portugal. 
d) o Brasil volta à condição de Colônia. 
e) o Brasil adquiria autonomia administrativa. 

 
08. O setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil é: 

a) Agropecuário. 
b) Residencial. 
c) Comercial. 
d) Industrial. 
e) Público. 

 
09. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu 

extensiva devastação, provocada por extração de pau- brasil, plantio de cana 
e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente, 
restam apenas 8% desse domínio natural denominado: 
a) Pampas. 
b) Mata Atlântica. 
c) Complexo do Pantanal. 
d) Cerrado. 
e) Floresta Amazônica. 

 
10. Processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades 
que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser 
também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de 
trabalhadores. Esse processo é denominado: 

a) segregação sócio-espacial. 
b) hierarquia urbana. 
c) gentrificação. 
d) conurbação. 
e) aglomerado subnormal. 
11. A Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais dominava vastas extensões da 

região sul e sudeste do Brasil. São características desse bioma, EXCETO: 
a) ser constituído por floresta pluvial subtropical. 
b) ocorrer originalmente em terrenos de altitudes médias a ele - vadas nos planaltos 
e serras. 
c) sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro-do--paraná. 
d) apresentar folhas aciculifoliadas. 
e) ser constituído por vegetação estacional, predominante - mente arbustiva. 
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12. A concessão de áreas florestais para exploração 
econômica por empresas privadas está prevista na(o): 
a) Lei de Gestão de Florestas Nacionais. 
b) Constituição Federal. 
c) Estatuto da Terra. 
d) Plano Amazônia Sustentável. 
e) Projeto Calha Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

 
01. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que 

em toda a região Sul ocorre o clima: 
a) tropical semiárido. 
b) subtropical úmido. 
c) litorâneo úmido. 
d) equatorial úmido. 
e) tropical. 

 
02. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das 

proximidades dos trópicos para o Equador. Em razão do movimento da Terra, 
os ventos, que se deslocam em linha reta, sofrem um desvio aparente na sua 
trajetória, chamado: 
a) Efeito de Coriolis. 
b) Massa de ar. 
c) El Nino. 
d) La Nina. 
e) Doldrums. 

 
03. A sub-região nordestina que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da 

Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido é chamada de: 
a) Sertão. 
b) Zona da Mata. 
c) Agreste. 
d) Meio Norte. 
e) Recôncavo Baiano. 

 
04. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul que visa 

promover a integração física entre eles, por meio da modernização da 
infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de 
atuação do Mercosul, é conhecido pela sigla: 

a) IIRSA. 
b) ALCA. 
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c) OTAN. 
d) IBGE. 
e) ALADI. 

 
05. A segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que 

apresenta a maior ilha fluvial do mundo – Ilha do Bananal – e a usina 
hidrelétrica de Tucuruí, é a região hidrográfica do: 

a) Paraná. 
b) Amazonas. 
c) São Francisco. 
d) Tocantins-Araguaia. 
e) Atlântico Sul. 

 
06. A região brasileira, que desde o final da década de 1960, tornou- se a segunda 

mais urbana do país é a: 
a) Região Sudeste. 
b) Região Sul. 
c) Região Centro-Oeste. 
d) Região Nordeste 
e) Região Norte 

 
07. A Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos 

quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835 na seguinte província: 
a) Maranhão. 
b) Grão-Pará. 
c) Bahia. 
d) Pernambuco. 
e) Minas Gerais. 

 
08. O Primeiro Governo Geral do Brasil foi instalado em: 

a) São Luís. 
b) Fortaleza. 
c) Olinda. 
d) Salvador. 
e) Rio de Janeiro. 

 
09. O item da pauta de exportação brasileira do Segundo Reinado que foi 

considerado um importante fator de modernização da economia foi: 
a) O Tabaco. 
b) O Café. 
c) A Cana de Açúcar. 
d) A Soja. 
e) O Trigo. 

10. A Política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma 
desenfreada especulação na Bolsa de Valores, durante o governo do marechal 
Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como: 

a) Encilhamento. 
b) Crise de 1929. 
c) Crise Contestada. 
d) Queda do Banco do Brasil. 
e) Queda do Marechal de Ferro. 
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11. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência 
nacional, na qual foi eleito para um mandato de quatro anos, ocorreu no ano de: 
a) 1930. 
b) 1934. 
c) 1937. 
d)    1946. 
e) 1950. 

 
12. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da 
modificação na constituição brasileira? 

a) A Abertura dos Portos às nações amigas. 
b) A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. 
c) A assinatura das Tarifas Alves Branco. 
d) A aprovação da Lei de Terras. 
e) Assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a In- glaterra. 
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01. Dividindo 2100 por meio, encontra-se: 
a) 250  b) 1100 c) 299 d)   2101 e) 4100 

 
02. Numa fábrica, trabalhadores reuniram-se para presentear um amigo que iria se 
casar. O presente escolhido foi a quantia de R$ 900,00, que seria dividida 
igualmente entre eles. Por razões particulares, dois daqueles trabalhadores 
retiraram seus nomes da lista e, por isso, decidiu-se diminuir a quantia para R$ 
888,00, de modo que na nova divisão coubesse a cada participante a mesma cota 
de antes da saída dos dois colegas. Com isso, coube a cada um dos participantes a 
quantia de: 
a) R$ 4,00 b)    R$ 6,00 c) R$ 9,00 d)    R$ 10,00 e) R$ 12,00 

 
03. José se deslocou entre as cidades A e B três vezes pelo mesmo caminho, 
utilizando, em cada uma das vezes, um meio de trans- porte diferente. Na primeira 
vez foi de carro, com uma veloci - dade média de 60 Km/h. Na segunda vez foi de 
bicicleta, com velocidade média de 30 km/h, e na terceira vez foi de moto, com 
velocidade média de 40 Km/h. Sabendo que a soma dos tempos gastos nos três 
deslocamentos foi igual a 45 horas, o tempo gas- to em cada um dos deslocamentos 
foi respectivamente. 
a) 11h, 22h e 12h 
b) 12,5h, 25h e 7,5h 
c) 10h, 20h e 15h 
d) 12h, 24h e 9h 
e) 10,5h, 21h e 13,5h 

 
04. Um festival de música lotou uma praça semicircular de 200 m de diâmetro. 

Admitindo-se uma ocupação média de 3 (três) pessoas por m2, qual é o número mais 
aproximado de pessoas presentes? (adote  = 3,14) 
a) 22340 b)   33330 
c) 42340 d)    16880 
e) 47100 

 
05. A partir de ponto exterior a uma circunferência, é traçado um segmento secante de 32 
cm, que determina, nesta circunferên - cia, uma corda de 30 cm. Quanto mede, em 
centímetros, o seg- mento tangente traçado do mesmo ponto? 

a) 15 
b) 4 5 
c) 8 

d) 8 
e) 4 

 

06. Sendo x=19 e y=81, então a expressão (x + y)2 + x2 – y2 + 2x é divisível por: 
a) 2, 19 e 81 
b) 2, 19 e 101 
c) 2, 81 e 100 
d) 19, 100 e 101 
e) 81, 100 e 101 
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07. O m.m.c. dos polinômios x2 + x2y* x2 + 2x2y + xy2 e y2 + 

xy2 é: 

a) x6y2 + 2x3y + xy2 

b) xy2 +2x2y3 + x2y3 

     c) x4y2 + 2x3y3 + x2y4  

d) x6y2 + 2x3y3 + xy4 

e) x2y3 + 2xy3 + x2y2 
 
08. A soma dos lados de um triângulo ABC é 140cm. A bissetriz in- terna do ângulo 

A divide o segmento oposto BC em dois outros segmentos: 20 cm e 36 cm. As 
medidas dos lados AB e AC são, respectivamente: 
a) 42cm e 42cm 
b) 60cm e 24cm 
c) 34cm e 50cm 
d) 32cm e 52cm 
e) 30cm e 54cm 

 
09. Considerando um sistema de duas equações com duas incógni- tas, assinale a 

alternativa correta. 
a) Se as equações são representadas por uma mesma reta, en- tão o sistema é 
determinado. 
b) Se as equações são representadas por retas paralelas, então o sistema é 
indeterminado. 
c) Se as equações são representadas por retas concorrentes, então o sistema é 
indeterminado. 
d) Se as equações são representadas por retas coincidentes, en- tão o sistema é 
indeterminado. 
e) Se as equações são representadas por retas concorrentes, então o sistema é 
impossível. 

 

10. Um triângulo ABC tem área igual a 75cm2. Os pontos D, E, F e G dividem o lado 
AC em 5 partes congruentes: AD=DE=EFG=GC. Desse modo, a área do 
triângulo BDF é: 

a) 20cm2  b) 30 cm2 c) 40 cm2 d) 50 cm2  e) 55 cm2 
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2005 

         01. 

                  
 

02. A quantidade de números entre (4096)2 e (4095)2 que não são quadrados 
perfeitos é: 
a) 4094 b)    4096 
c) 4095 d)     8191 
e) 8190 

 
03. Estando afastado 6 metros de um muro de 3 metros de altura, um menino 
chuta uma bola que cai exatamente sobre o ci- tado muro, após  percorrer  a  

trajetória  descrita  pela  equação  y = ax2 + (1 – 4a)x, em relação ao sistema de 
coordenadas usual. Nestas condições, a altura máxima atingida pela bola é: 
a)     10 b) 4 c)     8 d) 12 e) 6 

 
04. A área do círculo inscrito em um triângulo retângulo de lados 9, 12, e 15 é: 
a) 9 π b) 4π 
c) π d) 16π 
e) 25π 
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06. Dividiu-se uma herança de R$ 62.000,00 entre  dois herdeiros  de 7 e 13 anos, sendo 
as quantias depositadas em um banco a juros simples de 5% ao ano, de tal modo que 
ao completarem 21 anos tenham quantidades iguais. A parte da herança, em reais, que 
deve ser dei- xada ao mais moço é: 
a) 34.000 b)   29.000 c) 31.000  d)    28.000 e) 30.000 

 
07. Chama-se passo a distância entre dois sulcos consecutivos de um pa- rafuso. 
Ao dar-se uma volta completa ( =360º) em uma chave que o aperta, o parafuso 
penetra 1 passo no corpo onde está preso. Na situação ao lado, para apertar 
completamente o parafuso até que sua cabeça encoste na superfície “s” deve-se 
girar o parafuso, em graus. 

 

 
a) 468º b) 1872º  
c) 1440º d)   117º e) 1989º 

 
08. No ano “A”, as idades de um sargento e seu irmão eram, nu- mericamente, as  

raízes  da  equação  do  2º  grau   dada   por m1x2 + m2x + 105 = 0. A diferença entre 

suas idades é 6 anos e, nesse mesmo ano “A”, o produto das idades desses 
irmãos era 315. Assim, podemos afirmar que o produto m1∙m2 é: 

 

 
 
09. Considere duas circunferências de raios iguais a 2 tal que, sobre- postas, 
cada uma passa pelo centro da outra. A área da região comum a ambas é: 
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10. O sargento Nilton recebeu a missão de distribuir 33 caixas de munição, com 
100 cartuchos cada, para 46 soldados distribuídos em 3 grupamentos. No 
grupamento “A” cada soldado deverá re- ceber 100 cartuchos e nos 
grupamentos “B” e “C” 50 cartuchos cada um dos soldados. Mas, na hora da 
distribuição, os grupa- mentos trocaram de posição e o Sargento distribuiu 100 
cartu- chos para cada soldado do agrupamento “C” e 50 cartuchos para cada 
um dos soldados dos grupamentos “B” e “A”. Isso fez com que sobrassem 400 
cartuchos. Percebendo o erro, o Sargento refez a distribuição de modo correto 
e notou que não sobrou nenhum cartucho. Baseando-se nessa situação, pode-
se afirmar que o número de soldados do grupamento “B” é: 

a) 14 
b) 13 
c) 10 
d) 11 
e) 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 

 
01. Uma certa federação Estadual de Futebol resolveu fazer uma pro - moção para 

levar as famílias aos estádios em dias de jogos do campeonato estadual. Dessa 
maneira, um adulto sozinho paga R$ 20,00 pelo ingresso individual e um casal 
paga R$ 30,00 pelo ingresso familiar, com direito a levar uma criança. No jogo 
entre A e B compareceram 4.700 pessoas e foram vendidos 1.100 in- gressos 
familiares, obtendo-se uma renda de R$ 73.000,00. Nes- te jogo, alguns casais não 
levaram crianças e não houve criança que pagou ingresso adulto. Pode-se 
afirmar que o total de crian- ças que assistiram ao jogo é: 

 
a) 500  
b) 1100 
c) 600 
d) 700 
e) 2000 
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02. O tempo necessário para que um capital, aplicado em 
juros simples à taxa de 20% a.a., triplica de valor é, em anos: 

 

a) 25  b) 15  c) 10   d) 20  e) 5 
 

03. O valor do produto (5%)2.(10%)2 é: 
a) 0,25% b) 2500% c) 0,0025% d) 1% e) 0,000025% 
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08. Quantos algarismos são necessários para escrever o 

produto (16)1325. (25)25? 
  a) 50  b) 51  c) 54   d) 52  e) 53 
 

09. Num barril há  12  litros de  vinho  e  18  litros de  água.  Num 2º barril há 9 litros 
de vinho e 3 litros de água. Sabendo-se que todas as misturas são homogêneas. 
As quantidades, em litros, que devemos retirar, respectivamente, dos 1º e 2º barris, 
para que juntas perfaçam 14 litros, sendo 7 de água e 7 de vinho, são: 
a)    8 e 6 b)    10 e 4 c)    7 e 7 d)    9  e 5 e) 5 e 9 

 
10. O ângulo convexo formado pelos ponteiros de um relógio às 14h25min é igual 
a: 
a) 86º30’ b) 46º30’ c) 77º30’ d)  89º60’   e) 12º30’ 

 

11. O único valor de “x ” que verifica a equação, na incógnita “x ”, (x – 2)2 + (x + 1) 

. (x – 1) = 2(x + 5)2 – 167, é divisor de: 
a) 54 b)   12 c) 97 d)   33  e) 75 

 
12. Dividindo-se o número “x ” por 5 obtém-se resto 2. Dividindo-se o número “y ” 
por 5 obtém-se resto 4. O menor número inteiro, não negativo, que se deve somar 

a x5, y5 para se obter um múl- tiplo de 5 é: 
a) 0 b)   1 c) 3 d)   2 e) 4 

 
13. Uma empresa de transporte estabelece, por viagem, o preço in- dividual da 
passagem (p) em função as quantidade (q) de pas- sageiros, através da relação p 
= –0, 2q + 100, com 0<q<500. Nestas condições, para que a quantia arrecadada pela 
empresa, em cada viagem, seja máxima, o preço da passagem deve ser, em reais, 
igual a: 
a)    50 b)   55 c)    45  d)   35  e) 40 

 

14. O número natural “x ”, decomposto em fatores primos, se escreve na forma 23.3 
m.5. Sabendo-se que “x ” tem 32 divisores naturais, podemos afirmar que o número 
de algarismos de sua represen- tação decimal é: 

 a) 5 b)   7 c) 6 d)   4  e) 3 
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2007 

 
01. Um trabalhador gasta 5 horas para limpar um terreno circular de 8m de raio. Ele 
cobra R$ 4,00 por hora de trabalho. Para limpar um terreno circular de 24m de raio, o 
trabalhador cobrará, em reais: a) 40. 
b) 180. 
c) 60. 
d) 120. 
e) 80. 

 
02. Se A e B são conjuntos quaisquer, não vazios, podemos afirmar que a única 
opção falsa é: 
 

 
 

03. As bases de um trapézio medem 19 m e 9 m e os lados paralelos, 6 m e 8 m. A 

área desse trapézio, em dm2, é: 
a) 6072 b)   6270 
c) 6027 d)   6702 
e) 6720 

 

04. Um triângulo ABC tem área de 60 cm2 e está circunscrito a uma circunferência 
com 5 cm de raio. Nestas condições, a área do triângulo equilátero que tem o mesmo 

perímetro que o triângulo ABC é, em cm2: 
 

05. Três circunferências de raio 2r, 3r e 10r são tais que cada uma delas tangencia 
exteriormente as outras duas. O triângulo cujos vértices são os centros dessas 
circunferências tem área de: 

a)    36 r2 b)    18 r2 c)    10 r2 d)    20 r2 e) 30 r2 
 

06. A soma dos inversos das raízes da equação do 2° grau x2 – 2(α + 1)x + 

(α + 3) = 0 é igual a 4. Se nesta equação α é constante, podemos afirmar que α2 é 
igual a: 
a)    16 b)   1 c)    25  d)   9  e) 4 
 
07. Em um triângulo ABC têm-se AB = 10 cm e AC = 12 cm. O incen- tro (I) e o 
baricentro (G) estão em uma mesma paralela a BC. A medida do lado BC e igual a: 
a)    10 b)   5 c)    12  d)   6  e) 11 
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10. O maior número no qual se deve dividir 243 e 391 para obter respectivamente 
os restos 3 e 7 é “x”. Pode-se afirmar que o algarismo da dezenas de “x” é igual a: 

a) 9 b) 8 c) 2 d) 6 e) 4 
 

11. Se aumentarmos a medida do raio “r ” de um círculo em 15%, obteremos um 
outro círculo de raio “R”. O aumento da área, em termos percentuais, foi de: 
a) 32,25 b) 32,52 c) 3,252 d) 3,225 e) 3,522 

 
12. Uma indústria importa vinho estrangeiro em 20 barris de 160 li - tros cada e vai 

engarrafá-lo em recipientes que contêm 0,80 dm 3 cada. A quantidade total de 
recipientes de vinho será: 
a) 4.000 
b) 16.000 
c) 200 
d) 256 
e) 2.560 
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2008 

 

01. A equação x + (3x + 7)1/ 2 possui uma raiz: 
a) par 
b) múltipla de 5 
c) negativa 
d) maior que 7 
e) irracional 

 
02. Em uma determinada loja, uma televisão custa R$ 750,00 à vista. Se for paga em 5 

prestações mensais, o valor da televisão passará a custar R$ 900,00. Nestas 
condições, qual seria a taxa de juros simples mensal cobrada pela loja? 
a) 6% 
b) 4% 
c) 6% 
d) 7% 
e) 5% 

 
03. Se um polígono regular é tal que a medida de um ângulo interno é o triplo da 

medida do ângulo externo, o número de lados desse polígono é: 
a) 12 
b) 9 
c) 6 
d) 4 
e) 8 

 
04. Um pedreiro verificou que para transportar 180 tijolos usando um carinho de 
mão levando sempre a mesma quantidade de tijolos, precisaria dar “x ” viagens. Se 
ele levasse 3 tijolos a menos em cada viagem, precisaria fazer mais duas viagens. A 
soma dos algarismos do número “x ” é: 
a)    2 b) 10 c)    9  d) 1 e) 11 

 
05. Aumentando-se os lados “ a ” a “ b ” de um retângulo de 15% e 20% 
respectivamente, a área do retângulo á aumentada em:  
 
a) 3,8% b) 4% c) 38% d)    35% e) 3,5% 

 
06. Em uma unidade do Exército, a soma do efetivo formado por soldados a cabos é 
65. Em um determinado dia, 15 soldados não compareceram ao expediente. Em 
consequência dessas faltas, o efetivo de soldados presentes naquele dia. Qual é o 
mínimo múltiplo comum entre o número total de soldados e cabos desta unidade 
militar? 
a) 280 
b)   260 
c) 200 
d)   240 
e) 220 
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07. Seja um ponto “ P ” pertencente a um dos lados de um 
ângulo de 60°, distante 4,2 cm do vértice. Qual á a distância deste ponto à bissetriz do 
ângulo? 
a) 2,2 b)   2,1 
c) 2,0 d)   2,3 
e) 2,4 

 
08. Sejam três conjuntos A, B e C. Sabe-se que o número de ele- mentos do conjunto 
A e 23; o número de elementos de (B ∩C) é 7 e o número de elementos de (A  ∩ B  ∩ 

C) é 5. O número de elementos de (A  ∩ B) ∩ (A ∪ C) é:  

a) 21 b) 25 
c) 30 d) 23 
e) 27 
 

09. Considere um polígono regular ABCDEF. Sabe-se que as mediatrizes dos 
lados AB e CD formam um ângulo de 20° e sua região correspondente contém os 
vértices “ B ” e “ C ” do polígo - no. Assim sendo, quantas diagonais deste polígono 
passam pelo centro, dado que o seu número de vértices é maior que seis? 
a) 17 
b) 15 
c) 16 
d) 18 
e) 14 

 
10. 
Se decompusermos em fatores primos o produto dos números naturais de 1 a 200 e 
escrevermos os fatores comuns em uma única base, o expoente do fator 5 será: 
a) 46 
b) 49 
c) 48 
d) 45 
e) 47 
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2009 

 
01. Uma matriz B, de ordem 3, é tal que, em cada linha, os elementos são termos 
consecutivos de uma progressão aritmética de razão 2. Se as somas dos 
elementos da primeira, segunda e terceira linhas valem 6, 3 e 0, respectivamente, 
o determinante de B é igual a: 

a) 1 
b) 0 
c) –1 
d) 3 
e) 2 

 
02. Considere o triângulo de vértice A(1,1), B(2,3) e C(5,2). A me- diatriz do lado AB 
encontra o eixo das abscissas no ponto de coordenadas: 
a) (0, 11/2) 
b)    (–5/2, 0) 
c) (1/2, 0) 
d) (–11/2,0) 
e) (11/2,0) 

 
03. Um cliente comprou um imóvel no valor de R$ 50000,00, tendo pago como 
sinal R$ 30000,00 no ato da compra. O restante deverá ser pago em 24 prestações 
mensais iguais e consecutivas. Sabendo que a primeira prestação será paga um mês 
após a compra e que o juro composto é de 10% ao ano, o valor total pago em reais 
pelo imóvel, incluindo o sinal será de: 
 
a) R$ 90500,00 
b) R$ 95600,50 
c) R$ 92500,00 
d) R$ 90000,00 
e) R$ 85725,30 
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05. Carlos é o caixa da bilheteria do cinema da cidade. Os 
ingressos custam R$ 8,00 sendo que algumas pessoas como estudantes, ido- sos e 
pessoas conveniadas ao cinema pagam a metade do valor. Ontem Carlos esqueceu de 
marcar o valor que cada pessoa pagou, mas ele sabe que 120 pessoas pagaram pela 
sessão e arrecadou um total de R$ 760,00. O número de pessoas que pagaram meia 
entrada foi: 

a) 70 
b) 40 
c) 60 
d) 50 
e) 80 

 
06. ANULADA 
07. ANULADA  
 

 

 
 
11. Uma obra necessita de vigilantes para o turno da noite durante exatamente 36 

noites. Se para cada noite são necessários 2 vi- gilantes, quantos devem ser 
contratados de modo que o mesmo par de vigilantes não se repita? 
a) 16 b) 8 c) 18  d) 14  e) 9 
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12. Numa progressão aritmética (PA) de nove termos, a 
soma dos dois primeiros termos é igual a 20 e a soma do sétimo e oitavo termo é 
140. A soma de todos os termos desta PA é: 
a) S = 405 
b)    S = 435 
c) S = 320 
d)    S = 395 
e) S = 370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

 
01. 

Sabe-se que 1, a e b são raízes do polinômio p(x) = x3– –11x+26x–16, e que a > b. 

Nessas condições, o valor de ab+log a é: 
 
a) 193/3 
b) 19 
c) 67 
d) 64 
e) 49/3 
 
02. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. No 
cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas 
algumas semanas, houve a de- sistência de um aluno e a média das idades caiu 
para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da tur- ma 
fez aniversário, a idade do aluno que desistiu é igual a: 

a) 45 anos. 
b) 37 anos. 
c) 47 anos. 
d) 27 anos. 
e) 35 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
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04. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a 
tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham o antígeno A, 235 tinham o 
antígeno B e 225 não possu- íam nenhum dos dois. Escolhendo ao acaso um destes 
alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possua os dois antígenos, é 
de: 
a) 45%  b)   47% c) 15%  d)   23% e) 30% 

 
05. O capital de R$ 360,00 foi dividido em duas partes, A e B. A quantia A rendeu em 6 
meses o mesmo que a quantia B rendeu em 3 meses, ambas aplicadas à mesma taxa 
no regime de juros simples. Nessas condições, pode-se afirmar que: 

a) A=3B b) A=B  c) B=2ª d) B=3ª  e) A=2B 
 

06. Um cone reto, de altura H e área da base B, é seccionado por um plano paralelo à 
base. Consequentemente, um novo cone com altura H/3 é formado. Qual a razão entre 
os volumes do maior e o do menor cone, o de altura H e o de altura H/3? 

a) 9  b) 18  c) 3  d) 27  e) 6 
 
07. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de R$ 600,00 utilizando cédulas de um, 
dez e vinte reais, num total de 49 cédulas, de modo que a diferença entre as 
quantidades de cédulas de dez e de um real seja a nove unidades. Nesse caso, a 
quantidade de cédulas de vinte reais de que a pessoa precisará será igual a: 

a) 19 b) 10  c) 20  d) 29  e) 21 
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12. 
Aumentando-se um número x em 75 unidades, seu logaritmo na base 4 aumenta em 2 
unidades. Pode-se afirmar que x é um número: 
a) divisor de 8. b) irracional. 
c) maior que 4. d) múltiplo de 3. 
e) menor que 1. 
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2011 

 
01. Em uma turma a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média 

aritmética das notas das mulheres é 8 e das notas dos homens é 6. Se o número 
de mulheres excede o de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de 
alunos da turma é 

a) 4. 
b) 8. 
c) 12. 
d)   16. 
e) 20. 

 
02. Para que as retas de equações 2x – ky = 3 e 3x + 4y = 1 sejam perpendiculares, 
deve-se ter 
a) k = 3/2. 
b) k = 2/3. 
c) k = –1/3. 
d)    k = –3/2. 
e) k = 2. 

 
03. Um terreno de forma triangular tem frentes de 20 metros e 40 me - tros, em ruas 
que formam, entre si, um ângulo de 60º. Admitindo-se  3 1,7 , a medida do perímetro 
do terreno, em metros, é 
a) 94. 
b) 93. 
c) 92. 
d)  91. 
e) 90. 

 
04. A média aritmética de n números é 29. Retirando-se o número 12 a média 
aumenta para 30. Podemos afirmar que o valor de n será  
 
a) 17. b) 11.  c) 42. d)   41.  e) 18. 

 
05. Um par de coturnos custa na loja “Só Fardas” R$ 21,00 mais barato que na loja 
“Selva Brasil”. O gerente da loja “Selva Brasil”, observando essa diferença, oferece um 
desconto de 15% para que o seu preço iguale o de seu concorrente. O preço do par de 
coturnos, em reais, na loja “Só Fardas” é um número cuja soma dos algarismos é 
a) 9. 
b) 11. 
c) 10. 
d)   13. 
e) 12. 
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06. Três amigos, Abel, Bruno e Carlos, juntos possuem um 
total de 555 figurinhas. Sabe-se que Abel possui o triplo de Bruno menos 25 figurinhas, 
e que Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 figu- rinhas. Desses amigos, o que 
possui mais tem 

a) 250 figurinhas. 
b) 365 figurinhas. 
c) 275 figurinhas. 
d) 325 figurinhas. 
e) 300 figurinhas. 

 

    
 
    08. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido. Esse tanque está 
completamente cheio com 8 dm³ de água e 56 dm³ de petróleo. Petróleo e água não se 
misturam, ficando o petróleo na parte superior do tanque e a água na parte inferior. 
Sabendo que o tanque tem 12 m de profundidade, a altura da camada de petróleo é 

a) 10 m. 
b) 9 m. 
c) 8 m. 
d) 7 m. 
e) 6 m. 

 
    09. A reta y = mx + 2 é tangente à circunferência de equação (x – 4)² + y² =4. A soma 
dos possíveis valores de m é 

a) 0. 
b) 4/3. 
c) –4/3. 
d)   –3/4. 
e) 2. 

 
10. ANULADA 

 
11. ANULADA 
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2012 

 

 
 

04. Dobrando-se a altura de um cilindro circular reto e triplicando o raio de sua base, 
pode-se afirmar que seu volume fica multipli- cado por 
a)    6 b) 12 
c)    18 d) 9 
e) 36 
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2013 

 
01. Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas 

de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos? 
a) 17,2 anos 
b) 18,1 anos 
c) 17,0 anos 
d) 17,5 anos 
e) 19,4 anos 

 

           
04. 
Identifique a alternativa que apresenta a frequência absoluta (f i) de um elemento (xi) cuja 

frequência relativa (f r) é igual a 25 % e cujo total de elementos (N) da amostra é igual a 

72. 
a)    18. b)  36. 
c)    9. d)  54. 
e) 45. 
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07. O número de anagramas diferentes com as letras da palavra MILITAR que não 
possuem consoantes consecutivas que se pode obter é: 
 
a) 60 b) 72 c) 120 d)   186 e) 224 
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08. Sabendo-se que uma matriz quadrada é invertível se, e 
somente se, seu determinante é não-nulo e que, se A e B são duas matrizes quadradas 
de mesma ordem, então det (A.B) = (det A).(det B), pode-se concluir que, sob essas 
condições 

a) se A é invertível, então A.B é invertível. 
b) se B não é invertível, então A é invertível. 
c) se A.B é invertível, então A é invertível e B não é invertível. 
d) se A.B não é invertível, então A ou B não é invertível. 
e) se A.B é invertível, então B é invertível e A não é invertível. 

 
09. A probabilidade de um jogador de futebol marcar o gol ao cobrar um pênalti, é 
de 80%. Se esse jogador cobrar dois pênaltis consecutivos, a probabilidade dele 
fazer o gol, em ambas as cobranças, é igual a: 
a) 16% 
b) 20% 
c) 32% 
d)   64% 
e) 80% 
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01. Sejam f a função dada por f (x) = 2x + 4 e g a função dada por g(x) = 3x – 2. A 
função fog deve ser dada por 
a) f (g(x)) = 6x 
b) f (g(x)) = 6x + 4 
c) f (g(x)) = 2x – 2 
d)   f (g(x)) = 3x + 4 
e) f (g(x)) = 3x + 2 

 
02. Identifique a equação exponencial. 

 

 a) 2 · X = 4 b) 2 + X = 4 c) X2 = 4 d) logx 4 = 2 e) 2X = 4 

 
 
 
 
 
 

 

A N O T A Ç Õ E S 



S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
7
0
 

 ESA 2001 A 2016  

            
 

05. O exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A 
prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 
para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, porém, a média apenas 
entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os 
candidatos a cabo? 
a) 3,9 b) 1,0 c) 6,0 d) 4,8  e) 5 
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08. Dados log 3 = a e log 2 = b, a solução de 4x = 30 é  
a) (2a + 1)/b b) (a + 2)/b c) (2b + 1)/a d)    (a + 1)/2b 
e) (b + 2)/a 

 
09.  As funções do 2o grau com uma variável: f(x) = aX2 + bX + c terão valor 
máximo quando 

a) a < 0 b) b > 0 c) c < 0 d) Δ > 0 e) a > 0 

 
10. A palavra “icosaedro”, de origem grega, significa “20 faces”. Sabendo que o 
icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, determine o número de 
vértices. 

a) 12 b) 42  c) 52  d) 8  e) 48 
 

11. 
Dados três pontos colineares A(x, 8), B(–3, y) e M(3, 5), determine o valor de x + y, 
sabendo que M é ponto médio de AB 
a) 3 b) 11  c) 9  d) –2,5  e) 5 

 
12. 
O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra RANCHO, de 
modo que se iniciem com vogal, é: 
a) 120 
b) 240 
c) 720 
d) 1440 
e) 24 
 
13. Em uma pirâmide reta de base quadrada, de 4 m de altura, uma aresta da base 

mede 6 m. A área total dessa pirâmide, em m2, é  
a) 144  b) 84  c) 48  d) 72  e) 96 
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01. A equação da circunferência de centro (1,2) e raio 3 é: a) x2 + y2 – 2x – 4y + 
14 = 0. 

b) x2 + y2 – 2x – 4y – 4 = 0. 

c) x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0. 

d)    x2  + y2 – 4x – 2y – 14 = 0. 

e) x2 + y2 – 2x – 4y – 14 = 0. 
 

02. Duas esferas de raios 3 cm e 2 51 cm fundem-se para formar uma esfera maior. 
Qual é o raio da nova esfera? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

03. O grau do polinômio (4x – 1) · (x2 – x – 3) · (x + 1) é: 
a) 6. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 2. 

 
04. Sabendo que x pertence ao 4º quadrante e que cos x = 0,8, pode- se afirmar que 
o valor de sen 2x é igual a: 
a) 0,28. b) –0,96. c) –0,28.  d) 0,96. e) 1. 

 
05. Sendo n um número natural, n! equivale a n · (n – 1) · (n – 2) · 
... · 2 · 1 e ainda 0! = 1 e 1! = 1, então identifique a afirmativa verdadeira. 
a) 5! = 120. 
b) 4! = 10. 
c) 3! = 7. 
d)    2! = 3. 
e) 6! = 600. 

 
06. Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis, mas 
devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a 
alternativa que apresenta a função inversa de f (x) = x + 3. 

a) f (x)–1 = x – 3. 

b) f (x)–1 = x + 3. 

c) f (x)–1 = –x – 3. 

d)   f (x)–1 = –x + 3. 

e) f (x)–1 = 3x. 

a) 2 78. 

b) 2 36. 

c) 2 68. 

d) 2 104. 

e) 2 26. 
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07. Utilizando os valores aproximados log2 = 0,30 e log3 = 0,48, encontramos para log 
3 12 o valor de: 
a) 0,33. b) 0,36. c) 0,35. d)   0,31. e) 0,32. 

 

08. O conjunto solução da equação x3 – 2x2 – 5x + 6 = 0 é:  
a) S = {–3; –1; 2}. 
b) S = {–0,5; –3; 4}.  
c) S = {–3; 1; 2}. 
d)   S = {–2; 1; 3}. 
e) S = {0,5; 3; 4}. 

 
09. Uma herança de R$193.800,00 será repartida integralmente entre três herdeiros 
em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades: 30 anos, 35 anos 
e 37 anos. O herdeiro mais velho receberá: 
a) R$70.500,00. 
b) R$70.300,00. 
c) R$57.000,00. 
d)   R$66.500,00. 
e) R$90.300,00. 

 
10. Em uma Progressão Aritmética com 6 termos, temos que a soma de seus termos 
é igual a 102 e seu último termo é 27. Com base nessas informações, a razão dessa 
progressão é: 

a) 3. B) 5.      c) 11. D) 4. E) 7. 
 

11. Em uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1,87 e a razão é 0,004, temos 
que a soma dos seus dez primeiros é igual a: 
a) 18,88. 
b) 9,5644. 
c) 9,5674. 
d) 18,9. 
e) 18,99. 

 
 

12. 
Sejam as funções reais dadas por f (x) = 5x + 1 e g(x) = 3x – 2. Se 
m = f (n), então g(m) vale: a) 15n + 1. 
b) 14n – 1. 
c) 3n – 2. 
d) 15n – 15. 
e) 14n – 2. 
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2004 

 
Pobres Palavras 

 
Lendo um romance tropecei na palavra inexorável. É uma das que mantenho desconhecidas, 

desde rapazola quando peguei gosto de ler. Desconhecida porque mesmo já tendo lido inexorável 
muitas vezes, nunca quis saber o sentido. Parece uma palavra em desuso, dessas que ficam lá nos 
velhos armazéns da língua, coberta de poeira, até que alguém pega e coloca numa frase como uma 
roupa no varal. O leitor é quem recolhe essas roupas, uma por uma, menos as que, como inexorável, 
a gente não sabe o que é, deixa pra lá, para que volte sozinha ao armazém e fique lá mofando até 
que... Bem, desta vez, fiquei com pena da pobre inexorável, fui ao dicionário. E inexorável é 
implacável. Eu já desconfiava disso, tantas vezes li que o destino é inexorável, e fiquei feliz porque o 
significa - do justifica a pompa da palavra. Porque a primeira vez que fui ao dicionário desvendar 
uma palavra, foi inenarrável (olha outra pomposa aí) decepção. 
 

Era a palavra inconsútil. Em prosa e poesia, volta e meia lá vi- nha a inconsútil. Que diabo 
será, pensava eu, esperando um dia de- cifrar o enigma pela própria leitura, tantos inconsúteis se 
cruzando que produziriam um dia à luz do entendimento. Mas que nada, lá vinha mais e mais 
inconsútil e menos eu sabia o que seria. Um dia, já na casa dos quarenta a barba começando a 
grisalhar, não aguentei mais aquelas três décadas de ignorância e fui ao dicionário. É inconsútil é 
apenas “sem costura”. Tantos mantos inconsúteis que não consegui ver algo em comum entre eles 
para achar o sentido da palavra, e eram apenas mantos sem costura... Fiquei acabrunhado (esta, nem 
pomposa e é atrapalha da mesmo). 
Outro dia, numa festa o cartunista Jota disse que sou idiossincrático, que era outra das minhas 
ilustres desconhecidas.. 
  – Mas que é idiossincrático. Jota? Eu não sei. 
  – Gozador. 

Fiquei sem saber se eu era um gozador ou se idiossincrático é gozador, o que daria no 
mesmo. Chegando em casa, fui direto ao dicionário, e continuo sem saber o que é idiossincrático, 
a não ser que entenda o que idiossincrasia: “disposição particular do tempe - ramento e constituição 
em virtude da qual, cada indivíduo sente inversamente os efeitos da mesma causa”. A definição 
me deixou mais ignorante: fora isso, só diz que a palavra vem do grego. 
Lembro do professor Antonio Rosinski, no Instituto Filadél- fia, tentando nos motivar a aprender 
sufixos e prefixos gregos e latinos. O Velho Antônio (em paródia a Belo Antonio) era neuró- tico 
de guerra e as vezes explodia, dizia que quem gostava de ser burro, devia puxar carroça e outras 
pérolas pedagógicas. Hoje, ele teria muito sucesso apenas dizendo que, sabendo sufixos e 
prefixos gregos e latinos, a gente pode acertar boa parte das perguntas do Show do Milhão. 
Lembro o poeta Glauco Mattoso jantando em minha casa em São Paulo e me dizendo que 
Glauco vem do grego, significa verde. E Mattoso devia ser português, falei mas por que o “t ” 
dobrado? Glauco tinha óculos fundo-de-garrafa, perguntou se eu não sabia que ele tinha 
glaucoma. Não, não sabia. 
Pois é, sou glaucomatoso – que é como se chama uma pes- soa com glaucoma. 
O “t ” dobrado é só pra fazer um charme. 
Tirou da doença o nome artístico. Deve haver alguma pa- lavra pomposa para designer (olha 
outra) isso. Por conseguinte (mais uma), lembro de inelutável. Esta foi mantida desconhecida com 
carinho e desvelo, mas acho que chegou a hora, é inevitável saber o que é inelutável. Vou ao 
dicionário, e inelutável é inevi- tável. Diante disso, sem querer parecer idiossincrático, e por mais 
inexorável que pareça, mas tão inelutável. Como eram inconsú- teis os mantos do tempo em que 
mão existia máquina de costura, fico por aqui. 

(Pellegrini, Domingos. Ladrão que rouba ladrão e outras crônicas. In. Para Gostar de Ler. Editora Àtica. São Paulo 2002 
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01. A palavra que apresenta o mesmo fonema em relação a letra 
“ x” em inexorável é: 

a) táxi 
b) exame 
c) paixão 
d) máxima 
e) texto  

 
02. Sobre a conversa do cartunista Jota com o narrador, pode-se afirmar que a 

comunicação foi prejudicada porque: 
a) Jota não queria que o narrador soubesse o significado da palavra. 
b) o sentido pretendido pelo locutor não foi alcançado pelo interior. 
c) o diálogo foi inadequado à situação de comnicação, pois ocor- reu numa festa. 
d) saber ou não o significado de diossincrático, para o narrador, daria no mesmo”. 
e) ambos desconhecem o significado da palavra objetivo do diálogo. 

 
03. Em “ Glauco tinha óculos fundo-de-garrafa... ” as palavras sublinhadas são 

respectivamente: 
a) um substantivo simples no plural e um adjetivo que, pelas regras gramaticas, não 
deve ser flexionado. 
b) um substantivo simples e um advérbio, que é invariável em número. 
c) um substantivo no plural e um adjetivo composto que, por in- correção gramatical, 
não foi pluralizado. 
d) um substantivo simples e um adjetivo composto, ambos no singular. 
e) dois substantivos, um simples e outro composto. 

 
04. “ Em “ O velho Antônio (em paródia a Bela Antonio) era neurótico de guerra e às 

vezes explodia... ” a expressão sublinhada quer dizer que o professor: 
a) acreditava, na época, nas estratégias rígidas de guerra para estimular seu alunos. 
b) conviveu, direta ou indiretamente, com a guerra e isto lhe deixou marcas 
explosivas no temperamento. 
c) tem atitudes semelhantes à daqueles que já foram à guerra. 
d) era idoso e, por isso, muito rígido, como se devia ser em tempos de guerra. 
e) imprimia a seus alunos uma disciplina muito rígida. 

 
05. Conforme experiência do narrador, a respeito do significado das palavras: 

a) só por meio do dicionário é que conseguimos decifrar o sen- tido das palavras. 
b) o sentido de uma palavra só nos virá “a luz do entendimen - to” se observarmos o 
quanto elas se cruzam na poesia e na prosa. 
c) só conseguiremos entender o sentido de um adjetivo, se pro - curarmos o 
substantivo correspondente. 
d) para entender o sentido de uma palavra, é preciso entender a sua origem. 
e) por meio do dicionário, nem sempre conseguimos decifrar o sentido de uma 
palavra. 

 
06. E, “ Glauco tinha óculos fundo-de-garrafa, perguntou se eu não sabia que ele tinha 

glaucoma ”, as palavras sublinhadas são respectivamente: 
a) conjunção integrante e conjunção integrante. 
b) conjunção integrante e pronome relativo. 
c) conjunção condicional e pronome relativo. 
d) pronome reflexivo e conjunção integrante. 
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07. Em “ Tantos mantos inconsúteis e eu não conseguia ver 
algo em comum entre eles... ” , a conjunção “ e” tem o mesmo significado que 
em: 

a) “... foi mantida desconhecida com carinho e desveio...” 
b) “... fui direto ao dicionário, e continuo sem saber o que é dios- sincrático...” 
c) “... para que volte sozinha ao armazém e fique lá mofando até que...” 
d) “... era neurótico de guerra e às vezes explodia...” 
e) “...jantando em minha casa em São Paulo e me dizendo...” 

 
08. Quanto à palavra sublinhada em “ ... tantos inconsúteis se cruzando que 

produziriam um dia a luz do entendimento. ” Pode-se dizer que: 
a) ocorre, aí, um caso de derivação imprópria, processo comum de formação de palavras. 
b) o autor, por não saber ainda o significado da palavra, atribui- 
-lhe o gênero masculino. 
c) “ inconsúteis”, aí abarca não só esta, mas também outras pa - lavras difíceis. 
d) o autor criou um neologismo, já que a palavra, originalmen- te, é um adjetivo. 
e) ironicamente, o autor atribui à palavra sentido contrário, se associarmos “cruzamento” à 
“costurando”. 

 
09. Duas vezes aparece no texto o verbo lembrar: “ Lembro do professor Antônio 

Rosinski...” e “ Lembro o poeta Glauco Maltoso...”. Segundo as normas de 
regência verbal. 

a) ambas as construções estão erradas. 
b) ambas as construções estão corretas. 
c) apenas a primeira está correta. 
d) a única forma verbal correta seria: Lembro-me do professor (poeta). 
e) somente a segunda está correta. 

 
10. No terceiro parágrafo do texto, “ decifrar o enigma” significa: 

a) entender o significado. 
b) vencer o medo. 
c) consultar o dicionário. 
d) não envelhecer antes da hora. 
e) gostar de ler poesia. 
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UM AMIGO DE INFÂNCIA 

 
Aos treze anos da minha idade, e três da sua, separamo-nos, o meu cajueiro e eu. Embarco 
para o Maranhão, e ele fica. Na hora, porém, deixar a casa, vou levar-lhe o meu adeus. 
Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. A resina transparente e 
cheirosa corre-lhe do caule ferido. Na ponta dos ramos altos abotoam os primeiros cachos 
de flores miúdas e arroxeadas como pequeninas unhas de criança com frio. 

- Adeus, meu cajueiro! Até a volta! 
Ele não diz nada, e eu vou-me embora. 

Da esquina da rua, olho ainda, por cima da cerca, a sua folha mais alta, pequenino lenço 
verde agitado em despedida. E estou em São Luís, homem-menino, lutando pela vida, 
enrijando o corpo no trabalho bruto e fortalecendo a alma no sofrimento, quando recebo 
uma comprida lata de folha acompanhando uma carta de minha mãe: “Receberás com esta 
uma pequena lata de doce de caju, em calda. São os primeiros cajus do teu cajueiro. São 
deliciosos e ele te manda lembranças...” 
Há se bem me lembro, uns versos de Kipling, em que o Ocea- no, o Vento e a Floresta 
palestram e blasfemam. E o mais desgra- çado dos três é a floresta, porque, enquanto as 
ondas e as rajadas percorrem terras e costas, ela, agrilhoada ao solo com as raízes das 
árvores, braceja, grita, esgrime com os galhos furiosos, e não pode fugir, nem viajar... 
Recebendo a carta de minha mãe, choro, sozinho. Choro, pela delicadeza da sua ideia. E 
choro, sobretudo, com inveja do meu cajueiro. Por que não tivera eu, também, raí- zes 
como ele, para me afastar nunca, jamais, do quintal em que havíamos crescido juntos, da 
terra em que eu, ignorando que o era, havia sido feliz? 

Humberto de Campos 

 
01. Assinale a alternativa em que o verso tenha a mesma transitivida - de que no 

fragmento “Levar-lhe o meu adeus”. 
a) Embarco para o Maranhão. 
b) O Vento e a Floresta palestram e blasfemam. 
c) Aperto-o de encontro ao meu peito. 
d) Ele te manda lembranças. 
e) As rajadas percorrem terras e costas. 

  
02. Os pronomes oblíquos substituem, por vezes, muito elegante - mente, os 

possessivos. Assinale a alternativa em que isso ocorre. 
a) Na hora de deixar a casa, vou levar-lhe o meu adeus. 
b) Aos treze anos da minha idade e três da sua, separamo-nos, o meu cajueiro e eu. 
c) Por que não tivera eu raízes para me não afastar nunca do quintal...? 
d) A resina transparente e cheirosa corre-lhe do caule ferido. 
e) Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. 

 
03. A prosopopeia, também chamada personificação, é uma figura de linguagem 

que consiste em atribuir a seres inanimados, e está presente no texto. Assinale 
a alternativa que traz um fragmento em que o autor empregou esta figura. 

a) São deliciosos e ele te manda lembranças. 
b) E choro, sobretudo, com inveja do meu cajueiro. 
c) Recebendo a carta de minha mãe, choro, sozinho. 
d) São os primeiros cajus do teu cajueiro. 
e) Abraçando-me ao seu tronco, aperto-o de encontro ao meu peito. 
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04. No período “ e choro, sobretudo, com inveja do meu 
cajueiro”. A expressão grifada exerce a função sintática de: 

a) objeto direto. 
b) objeto indireto. 
c) predicativo do sujeito. 
d) adjunto adnominal. 
e) complemento nominal 

 
05. No último parágrafo, há um paralelismo entre o narrador e a Flo - resta. Em 

relação a isso, é correto afirmar que: 
a) apenas a Floresta se queixa: o narrador não expressa seus sentimentos. 
b) ambos são infelizes pelos mesmos motivos. 
c) ambos são infelizes, embora por motivos opostos. 
d) nenhum dos dois gosta de ficar preso ao seu lugar de origem. 
e) o narrador é feliz e a Floresta infeliz, pelos mesmos motivos. 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta o termo e sua correta clas - sificação 

sintática presente no fragmento “Na ponta dos ramos mais altos abotoam os 
primeiros cachos de flores miúdas...” 
a) mais altos – adjunto adverbial. 
b) cachos – objeto direto. 
c) na ponta dos ramos – sujeito. 
d) abotoam – verbo transitivo direto e indireto. 
e) de flores miúdas – adjunto adnominal. 

 
07. No período “Embarco para o Maranhão, e ele fica”, há uma con - junção. Esta 

palavra, que normalmente indica adição, neste frag - mento assume um outro 
valor. Assinale a alternativa que traz este vocábulo com o mesmo valor que no 
período destacado. 
a) esgrime com galhos furiosos, e não pode fugir. 
b) são deliciosos ele te manda lembranças. 
c) o meu cajueiro e eu. 
d) as ondas e as rajadas percorrem terras e costas. 
e) flores miúdas e arroxeadas. 

 
08. ”Na hora, porém, de deixara casa, vou levar-lhe o meu adeus. “Sobre este 

período, é correto afirmar que: 
a) o verbo “levar” tem um único complemento. 
b) a conjunção pode ser deslocada sem alterar o sentido da frase. 
c) o verbo “vou” indica a ocorrência de sujeito indeterminado. 
d) todas as vírgulas empregadas são optativas. 
e) e palavra “adeus” foi empregada como interjeição. 

 
09. No fragmento “Choro, pela delicadeza da sua ideia”, a delicade - za aí citada 

significa que: 
a) a mãe, sem o saber, deixa o filho muito feliz, pois ele ansiava por notícias. 
b) os doces de caju são delicados e deliciosos, diferentes dos de São Luís. 
c) o doce agora lhe fará companhia e diminuirá suas saudades do cajueiro. 
d) a mãe sabia que o filho adorava cajus em calda, especial- 

 mente os feitos por ela. 
e) a mãe se mostra sensível e conhecedora do afeto do filho pelo cajueiro. 
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10. Os fragmentos “a sua folha mais alta” e “uma comprida 
lata de folha” apresentam, cada um, a palavra “folha”. No contexto das frases, é 
correto afirmar que esta palavra exemplifica a ocorrência de: 

a) parônimos, pois são palavras iguais na escrita ou parecidas na pronúncia. 
b) homônimos, sendo que, no primeiro caso, é adjetivo e, no segundo, substantivo. 
c) antônimos, pois são palavras iguais, mas de sentidos opostos. 
d) polissemia, ou seja, a mesma palavra empregada com signi- ficações diferentes. 
e) sinônimas, pois são palavras distintas, de sentido igual ou aproximado. 

 
REDAÇÃO – ESA – 2005 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 

 
“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, 
no fim terás o que colher.” 

(Cora Coralina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007 

 
 

FESTA 
 

Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental olha o crioulão de roupa limpa e 
remendada, acompanhado de dois meninos de tênis branco, um mais velho e outro mais 
novo, mas ambos com menos de dez anos. 
Os três atravessam o salão, cuidadosa mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos 
fundos, onde há seis mesas desertas. 
O rapaz de cabeça pelada vai ver o que eles querem. O homem pergunta em quanto fica 
uma cerveja, dois guaranás e dois pãezinhos. 

— Duzendo e vinte. 
O preto concentra-se, aritmético, e confirma o pedido. 

— Que tal o pão com molho? - sugere o rapaz. 
— Como? 
— Passar o pão no molho de almôndega. Fica muito mais gostoso. 

O homem olha para os meninos. 
— O preço é o mesmo – informa o rapaz. 
— Está certo. 
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Os três sentam-se numa das mesas, de forma canhestra, como 
se o estivessem fazendo pela primeira vez na vida. 
O rapaz de cabeça pelada traz as bebidas e os copos e em seguida, num pratinho, os dois 
pães com meia almôndega cada um. O homem e (mais do que ele) os meninos olham para 
dentro dos pães, enquanto o rapaz cúmplice se retira. 
Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até a boca, depois 
cada um prova o seu guaraná e morde o primeiro bocado do pão. 
O homem toma a cerveja em pequenos goles, observando criteriosamente o menino mais 
velho e o menino mais novo ab- sorvidos com o sanduíche e a bebida. 
Eles não têm pressa. O grande homem e seus dois meninos. E permanecem para sempre, 
humanos e indestrutíveis, sentados naquela mesa. 

Wander Piroli 
 

01. Em “E permanecem para sempre, humanos e indestrutíveis, sen - tados naquela 
mesa.” Temos: 

a) três adjuntos adverbiais e dois predicativos. 
b) um adjunto adverbial, um aposto e um predicativo. 
c) dois adjuntos adverbiais e três predicativos. 
d) um adjunto adverbial e um aposto. 
e) dois adjuntos adverbiais e dois predicativos. 

 
02. “Festa”, o título do conto, representa, no contexto, um(a): 

a) passeio corriqueiro. 
b) evento solene. 
c) diversão, apesar da simplicidade. 
d) refeição rotineira. 
e) degustação de comidas diferentes. 

 
03. Do trecho “E permanecem para sempre, humanos e indestrutí - veis, sentados 
naquela mesa.”, pode-se inferir que o homem e seus dois meninos representam. 

a) lutas humanas constantes contra o preconceito. 
b) fragilidades humanas em seus aspectos físicos e psicológicos. 
c) características universais imanentes ao ser humano. 
d) estruturas familiares em que paternalismo está presente. 
e) características biológicas imutáveis do ser humano. 

 
04. A opção em que está incorreto o emprego da vírgula é: 

a) Lá fora, a chuvada despenhou-se por fim. 
b) Como é que tu te chamas, ó rapaz? 
c) A sua fronte, a sua boca o seu riso, as suas lágrimas, en- chem-lhe a voz de 
formas e de cores... 
d) Ou elas tocavam, ou jogávamos ou três ou então lia-se algu- ma coisa. 
e) Abrem-se lírios, e jasmins, e rosas. 

 
05. Quanto a posição da sílaba tônica, as palavras “aguardam”, “bal - cão”, 
“pãezinhos” e “indestrutíveis” são, respectivamente: 

a) paroxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. 
b) paroxítona, paroxítona, proparoxítona, proparoxítona. 
c) paroxítona, oxítona, proparoxítona, oxítona. 
d) oxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona. 
e) paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona. 
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06. Assinale a alternativa que completava corretamente os 
períodos: A jovem tinha devoção ___ Virgem Maria. Fomos ___ São Luis, onde 
passamos ___ pé, cavalo de charrete. Estavam nisto 
quando a costureira chegou casa da baronesa. 

a) à – a – a – a – a. 
b) à – à – a – a – a. 
c) à – a – a – a – à. 
d) à – a – à – a – à. 
e) a – à – a – à – à. 

 
07. Em “Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até 
a boca ”, temos duas orações com predicados, 
respectivamente: 

a) verbo-nominal / verbo-nominal. 
b) verbal / nominal. 
c) nominal / verbal. 
d) verbal / verbo-nominal. 
e) verbal / verbal. 

 
08. Em “o preto concentra- se, aritmético, e confirma o pedido.”, a palavra se é 
empregada como: 

a) palavra expletiva. 
b) pronome reflexivo recíproco. 
c) parte integrante do verbo. 
d) índice de indeterminação do sujeito. 
e) pronome apassivador. 

 
09. Nas palavras viandante, cinema e televisão temos, respectiva - mente, um 
processo de: 

a) composição por aglutinação / redução / hibridismo. 
b) composição por aglutinação / composição por justaposição / redução. 
c) redução / hibridismo / composição por justaposição. 
d) composição por justaposição / hibridismo / composição por aglutinação. 

 e) hibridismo / redução / composição por justaposição. 
 

10. Assinale a alternativa que apresenta vocábulos com a mesma tonicidade. 
a) vaso, olho, passos, cama, mulher. 
b) virtual, limpeza, pozinho, angina, pesteado. 
c) travesseiro, vestido, escada, perdidos, sombrinha. 
d) palha, velho, amor, porta, piolhos. 
e) quimono, menino, herdeiro, corredor, cozinheira. 

 
11.  No trecho “Os três atravessam o salão, cuidadosa mas reso- lutamente...”, os 
vocábulos grifados são classificados, quanto a morfologia, respectivamente, em: 

a) numeral e advérbio. 
b) advérbio e aposto. 
c) substantivo e adjetivo. 
d) locução adjetiva. 
e) substantivo composto. 
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12. Nas expressões “rapaz de cabeça pelada ” e “crioulão 
de roupa limpa ”, os termos em destaque são exemplos de: 

a) locução adverbial de modo. 
b) adjetivo composto. 
c) locução prepositiva. 
d) locução adjetiva. 
e) substantivo composto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 

 
01. Assinale a opção em que as palavras sejam acentuadas respecti- vamente, pelas 

mesmas regras que justificam a acentuação das palavras pólvora, rodapé e 
miúda. 
a) cerâmica – abricó – distraído. 
b) pó – saúde – guaraná. 
c) pé – farmácia – saúde. 
d) pelo – preá – escritório. 
e) horrível – guiné – sofá. 

 
02. Assinale a incorreta concordância. 

a) Conhecem-se algumas pessoas que envelhecem mal. 
b) Como quem se afoga e se asfixia numa câmara de gás. 
c) São cobertas a pele, a escrita e o gesto pelo rancor. 
d) Conheço uma as pessoas que envelhece mal. 
e) Somos nós, seres humanos, quem não sabe envelhecer bem. 

 
03. As sílabas estão corretamente separadas na opção: 

a) abs – tru – sa, er – ra – do. 
b) en – cai – xan – do, diá – ri – o. 
c) ine – vi – tá –veis, as – fixi – na – do. 
d) cá – psu – la, su – a – vê. 
e) su – ce – sso, cí – tri – cos. 

 
04. Assinale a alternativa que contém o tema central do texto: 

a) Abnegação. 
b) Renúncia. 
c) Cumplicidade. 
d) Onipotência. 
e) Amizade. 
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05. A palavra do texto que indica, pela primeira vez, que a 
moça tinha perdido alguém da família: 

a) doente. 
b) reclusa. 
c) espantados. 
d) chorar. 
e) enlutada. 

 
06. Todas as formas são rizotônicas na opção: 
a) diria, tiveram, conheço. 
b) deveria, ficam, acabou. 
c) morrem, ficam, queixam. 
d) estão, teriam, desejados. 
e) plainar, morrendo, enferrujam. 

 
07. Em “E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a 

minha história em um só segundo.”, os dois pon - tos foram empregados para: 
a) introduzir uma citação. 
b) anunciar a fala da personagem no discurso direto. 
c) introduzir uma oração apositiva. 
d) introduzir uma oração objetiva direta. 
e) introduzir uma enumeração. 

 
08. As palavras aquela, reencontrassem, história, chinês e ne- nhum, apresentam, 
respectivamente, a seguinte quantidade de letras e fonemas: 
a)    6 – 5; 14 – 12; 8 – 7; 6 – 5; 6 – 5. 
b)    6 – 5; 14 – 11; 8 – 7; 6 – 5; 6 – 4. 
c) 6 – 6; 14 – 14; 8 – 8; 6 – 6; 6 – 6.  
d)    6 – 5; 14 – 13; 8 – 7; 6 – 5; 6 – 4. 
e)    6 – 6; 14 – 13; 8 – 8; 6 – 5; 6 – 5. 
 
09. Na frase “Valeu a pena ter vivido até hoje”, o sujeito de ‘valeu’ é: 

a) ter vivido. 
b) a pena. 
c) um chinês. 
d) oculto. 
e) indeterminado. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio com a mesma classificação 
do advérbio destacado em negrito “... e ficassem alegremente espantadas de vê-la 
tão alegre.” 

a) ”o marido bastante aborrecido com a mulher”. 
b) ” todos tratassem melhor seus empregados”. 
c) ”ela também risse muito”. 
d) ” Ontem ouvi um sujeito contar uma história”. 
e) ”sempre está de luto e sozinha”. 
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11. Todos os vocábulos são cognatos na opção: 
a) velhice – envelhecer – envilecer. 
b) amargos – amargura – amaríssimo. 
c) silente – silenciável – selênico. 
d) cítricos – citara – acidez. 
e) atividades – ação – ágio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

 

 

A N O T A Ç Õ E S 



S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
8
6
 

 ESA 2001 A 2016  

01. ANULADA 
 

02. No período “Não esqueçam que só nós temos um canal aberto para lá (...) e 
que pode ser tornar vital se nada der certo.” (linhas 31 a 32), a oração destacada 
é: 

a) Subordinada adverbial consecutiva 
b) Subordinada adverbial concessiva 
c) Subordinada adverbial causal 
d) Subordinada adverbial condicional 
e) Subordinada adverbial comparativa 

 
03. O fato de o barco salva-vidas ter virado deveu-se: 

a) ao excesso de peso no barco 
b) ao tubarão, que conseguiu acertar o barco e derrubá-lo 
c) à agitação no barco 
d) à empáfia do Natalino 
e) à falta de um critério 

 
04. De acordo com a narrativa “Critério”, pode-se afirmar que: 

a) diante de situações de risco, o instinto de autopreservação prepondera 
b) discussões levam a um consenso, por isso essa ideia é com- provada na 
narrativa 
c) o instinto de sobrevivência conduz as pessoas a se apoiarem umas nas 
outras 
d) as pessoas, mesmo diante da ameaça da morte, apegam-se a atitudes 
democráticas 
e) os critérios vão ao encontro de visões do mundo universais 

 
05. Em qual das alternativas abaixo, a expressão em destaque não 
representa uma circunstância adverbial? 

a) “Os mais velhos imediatamente se uniram num protesto.” (linha 11) 
b) “Recebeu olhares de censura da primeira classe.” (linha 42) 
c) “(...) o barco salva-vidas virou e todos, sem distinção de classes, foram 
devorados pelos tubarões.” (linhas 73 e 74) 
d) “É preciso dizer que esta discussão se dava num canto do barco salva-
vidas...” (linhas 35 e 36) 
e) “A proposta foi rebatida com veemência pelas mulheres.” (linha 06) 

 
06. Marque a alternativa cuja relação entre os elementos não se pro- cessa por 
meio de antítese: 

a) crentes e ateus (linha 58) 
b) gordos e magros (linha 58) 
c) velhos e jovens (linha 57) 
d) minoria e maioria (linha 59) 
e) poetas e atletas (linha 58) 
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07. Do trecho “contemplavam a antropofagia como único 
meio de so- brevivência.” (linhas 03 e 04), pode-se compreender que os náufra- 
gos: 

a) aguardavam, pacientemente, que o comandante do transa- tlântico resolvesse à 
situação 
b) refletiam sobre a necessidade do sacrifício de alguns para saciar a fome de outros 
c) olhavam para o céu à espera de uma solução divina que im- pedisse a antropofagia 
d) meditavam sobre a necessidade de haver mais bolachas na- quele transatlântico 
e) pensavam sobre a coragem daqueles que sobreviviam co- mendo bolachas 

 
08. Por causa do risco de morte, os  passagei- 

ros do transatlântico não agiam mais com ___ , 
e o medo era _________ no semblante de todos. 
A alternativa que completa a sentença adequadamente é: 

a) eminente, descrição, fragrante 
b) eminente, discrição, fragrante 
c) iminente, discrição, fragrante 
d) iminente, discrição, flagrante 
e) eminente, descrição, flagrante 

 
09. Em “a proposta foi rebatida com veemência pelas mulheres.” (li- nha 06) e 

“Recebeu olhares de censura da primeira classe.” (linha 42), os termos 
sublinhados podem ser substituídos, respectiva- mente, sem alterações de 
sentido, por: 

a) cautela / ternura 
b) preocupação / consentimento 
c) sinceridade  / dúvida 
d) tristeza  / compaixão 
e) impetuosidade / reprovação 
 

10. ANULADA  
 
11. Em qual alternativa a palavra QUE exerce função sintática? 

a) “Temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidade de sobreviver de 
forma natural do que os outros” (linhas 21 a 23) 
b) “Somos, teoricamente, os que têm mais tempo para viver (...)” (linhas 16 e 17) 
c) “Não esqueçam que só nós temos um canal aberto para lá disse um metafísico, 
apontando para o alto (...)” (linhas 31 e 32) 
d) “O fim desta pequena história admonitória é que, com toda agitação, o barco salva-vidas 
(...)” (linhas 72 e 73) 
e) “É preciso dizer que esta discussão se dava num  canto  do  barco salva-vidas (...)” (linhas 
35 e 36) 

 
12. Marque a alternativa em que o termo grifado pertença à mesma classe 
gramatical do vocábulo destacado em “Com a empáfia de quem sabia que era o 
único indispensável a bordo.” (linhas 70 e 71) 

a) “(...) quando a situação chega a este ponto. (...)” (linhas 56 e 57) 
b) “(...) que ocupavam todo o resto da embarcação (...)” (linhas 38 e 39) 
c) “(...) Mas a maioria avançou sobre a minoria (...)”(linhas 62 e 63) 
d) “(...) Até que um deles perdeu a paciência e, já que a fome era grande, 
inquiriu.” (linhas 39 e 40) 
e) “Primeiro os mais velhos — sugeriu um jovem” (linha 10) 
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2010 

 
ELA TEM ALMA DE POMBA 

 
Que a televisão prejudica o movimento da pracinha Gerônimo Monteiro, em 

todos os Cachoeiros de Itapemirim, não há dúvida. Sete horas da noite era hora de 
uma pessoa acabar de jantar, dar uma volta pela praça para depois pegar a sessão das 
8 no cinema. 
Agora todo mundo fica em casa vendo uma novela, depois outra novela. 

O futebol também pode ser prejudicado. Quem vai  ver  um jogo do Cachoeiro F.C. 
com o Estrela F.C., se pode ficar tomando cervejinha e assistindo a um bom Fla-Flu, ou a 
um Internacional x Cruzeiro, ou qualquer coisa assim? 
Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não há dúvida. Eu mesmo confesso 
que lia mais quando não tinha televisão. Rádio, a gente pode ouvir baixinho, enquanto 
está lendo um livro. Televisão é incompatível com livro — e com tudo mais nesta 
vida, inclusive a boa conversa, até o making love. 
Também acho que a televisão paralisa a criança  numa  ca-  deira mais do  que  o  
desejável.  O  menino  fica  ali  parado,  vendo e ouvindo, em vez de sair por aí, chutar 
uma bola, brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer para fazer. Por exemplo: 
quebrar o braço. 

Só não acredito que televisão seja “máquina de amansar doido”. 
Até acho que é o contrário; ou quase o contrário: é máquina de amansar doido, distrair 
doido, acalmar, fazer doido dormir. 
Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode 
fazer é que não existe nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco, sem 
um botão para desligar. Mas quando um pai de família o utiliza, isso pode produzir o 
ódio e rancor no peito das crianças e até de outros adultos. 
Quando o apartamento é  pequeno, a  família é  grande, e  a TV é só uma — então 
sua tendência é para ser um fator de rixas intestinais. 

— Agora você se agarra nessa porcaria de futebol... 
— Mas você não tem vergonha de acompanhar essa besteira de novela? 

— Não sou eu não, são as crianças! 
— Crianças, para a cama! 

Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos do- entes, aos velhos, aos 
solitários. Na grande cidade — num apar- 

tamentinho de quarto e sala, num casebre de subúrbio, numa orgulhosa mansão — a 
criatura solitária tem nela a grande distra- ção, o grande consolo, a grande companhia. 
Ela instala dentro de sua toca humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas, a emoção, o 
“suspense”, a fascinação dos dramas do mundo. 
A corujinha da madrugada não é apenas a companheira de gente importante, é a grande 
amiga da pessoa desimportante e só. Da mulher velha, do homem doente... É a amiga 
dos entreva- dos, dos abandonados, dos que a vida esqueceu para um canto... ou dos 
que estão parados, paralisados, no estupor de alguma desgraça... ou que no meio da 
noite sofrem o assalto das dúvidas e melancolias... mãe que espera filho, mulher que 
espera mari- do... homem arrasado que espera que a noite passe, que a noite passe, que 
a noite passe... 

(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. São Paulo: Círculo do Livro.) 
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01. O recurso sonoro utilizado na composição de poemas 
que consis- te na repetição de um mesmo fonema consonantal é a(o): 

a)rima. B) aliteração. C) paralelismo. D) paronomásia. E) assonância. 
 

02. 
Depois de citar vários exemplos de como a televisão pode preju- dicar as pessoas, o narrador 
utiliza uma frase que revela seu real posicionamento. Essa frase é: 

a) Televisão é incompatível com livro – e com tudo mais nessa vida, inclusive a 
boa conversa, até o making Love. 
b) Só não acredito que a televisão seja “máquina de amansar doido”. 
c) Também acho que a televisão paralisa a criança numa cadei- ra mais do que 
o desejável. 
d) Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doen- tes, aos velhos, 
aos solitários. 
e) Quando o apartamento é pequeno, a família é grande, e a TV é só uma – 
então sua tendência é para ser um fator de rixas intestinais. 

 
03. De acordo com a visão proposta pelo texto, pode-se afirmar que: 

a) quem assiste à televisão não precisa ler livros. 
b) os maridos só ficam em frente à TV quando há jogo de futebol. 
c) a TV pode ser um meio de consolo para os solitários. 
d) só as crianças e os velhos perdem tempo vendo televisão. 
e) as mulheres só ficam em frente à TV para assistir a novelas. 

 
04. Assinale a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por 
outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre 
eles. 
a) Metáfora. b) Antonomásia   c) Catacrese. d) Hipérbole. e) Sinédoque. 

 
05. Apesar dos inconvenientes apontados, o olhar do autor para com a TV é 

de: 
a) indiferença, pois não é a TV a causadora dos males do homem. 
b) complacência, pois ela é paliativo para as dores do homem. 
c) antipatia, pelos prejuízos causados a crianças, jovens e adultos. 
d) muita simpatia, por ela servir de companhia aos solitários, doentes. 
e) melancolia, pois, apesar dos malefícios, ela veio para ficar. 

 
06. Assinale a opção correta: 

a) Trissilábica, a palavra maioria apresenta um tritongo e um hiato. 
b) Trissilábica, a palavra existem apresenta um ditongo. 
c) Paroxítona, a palavra gratuito apresenta um hiato. 
d) Proparoxítona, a palavra rubrica recebe acento gráfico. 
e) Paroxítona, a palavra nobel não é acentuada graficamente. 

 
07. 
Assinale a frase e classifique o termo destacado: Era necessário 
que atravessássemos o rio. 

a) Conjunção integrante. 
b) Pronome indefinido. 
c) Conjunção subordinativa consecutiva. 
d) Partícula expletiva. 
e) Pronome relativo. 
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08. 
Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas cor- retamente. 

a) Pesquisar – analizar – sintetizar – popularizar – sensibilizar. 
b) Macacheira – alcachofra – chuchu – berinjela. 

 c) Herege – obsessão – assessor – trapézio – laje. 
d) Marquize – contagio – espontâneo – jiló – estiagem. 
e) Agiota – lambugem – cocheira – casulo – congestão. 

09. 
Os textos dramáticos podem ser definidos como aqueles em que: 

a) uma “voz particular” pertence a um personagem que conta a história. 
b) a “voz narrativa” exalta os feitos de um povo e de um herói. 
c) a “voz narrativa” está entregue a um narrador onisciente. 
d) a “voz narrativa” está entregue às personagens. 
e) uma “voz particular” manifesta a expressão do mundo interior. 

 
10. 
Escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução ver- bal na frase não 
corresponde à norma culta da Língua Portuguesa. 

a) Caso não façam o exercício, eles se haverão com o professor. 
b) Não havia mais mudanças na economia do país. 
c) Futuramente, não mais haverão existido mudanças. 
d) No futuro, não haverá desemprego, doença e analfabetismo. 
e) Sempre poderão haver novas respostas para o problema. 

 
b)  

A palavra invitrescível é um adjetivo que  significa  “que  não  pode ser transformado em vidro” 
e, considerando os seus ele- mentos constituintes/morfemas, é CORRETO afirmar que: 

a) apresenta vogal de ligação. 
b) escivel é um morfema desinencial. 
c) contém dois afixos: in-escível. 
d) em vitres tem-se a significação básica. 
e) vitrificável e envidraçar lhe são cognatas. 

 
c)  

Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. 
a) O homem de quem lhe falei estava à cavalo. 
b) Estarei sempre a disposição dos senhores. 
c) Ele disse que viria à partir de hoje. 
d) Ela saiu do escritório as pressas. 
e) Nas férias, iria à terra dos meus sonhos. 
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2011 

 
01. 
O texto apresenta ingredientes da fórmula do sucesso, porém um desses ingredientes 
não está diretamente relacionado à aquisição prévia de conhecimentos. Esse 
ingrediente é a(o) 

a) formação profissional. 
b) qualidade valorizada. 
c) seleção dos melhores. 
d) aperfeiçoamento de conhecimentos. 
e) persistência. 

 
02. 
O resgate de momentos históricos no 1º e 2º parágrafos do texto é utilizado com a 
finalidade prioritária de 

a) noticiar as novas descobertas relacionadas ao assunto em questão. 
b) ampliar nossos conhecimentos relacionados à construção de navios. 
c) mostrar que há muito tempo o sucesso tem fórmula. 
d) apresentar dados estatísticos sobre resultados do passado. 
e) minimizar o papel do profissional frente aos resultados. 

 
03. 
O vocábulo meritocracia aparece no oitavo parágrafo do texto. Considerando o 
contexto, o significado que melhor o substitui é 
a) agradecimento. b) honradez. 
c) merecimento. d) entusiasmo. 
e) altruísmo. 

 
04. 
Nas orações “a poetisa está emocionada” e “ela está à janela”, os predicados 
classificam-se, respectivamente, como 

a) verbal e verbal. 
b) nominal e nominal. 
c) verbo-nominal e verbo-nominal. 
d) verbal  e nominal. 
e) nominal  e verbal. 

 
05. 
Assinale a opção que segue o padrão culto da língua. 

a) seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes 
opções que evitem atos mal sucedidos. 
b) seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garan- tem suficientes 
opções que evitem atos mal sucedidos. 
c) seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garan- tem suficiente 
opções que evitem atos mal sucedidos. 
d) seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes 
opções que evitem atos mau sucedidos. 
e) seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficiente 
opções que evitem atos mau sucedidos. 

 
 



S A R G E N T O S  
 

 
 

 APOSTILA PROVAS ANOS ANTERIORES     ESA       
    PORTUGUÊS  

P
á
g
in

a
  
9
2
 

 ESA 2001 A 2016  

06. 
A alternativa em que podemos encontrar um exemplo de catacrese (figura de linguagem) 
é: 

a) aquela menina é um doce de pessoa. 
b) estou lendo fernando pessoa ultimamente. 
c) coloque dois dentes de alho na comida. 
d) estava triste e chorou rios de lágrimas. 
e) ela faz tortas como ninguém. 

 
07. 
Em “a  arte _________ é a expressão das contradições 
e do conflito espiritual do homem da época.”, Qual a alternativa que completa 
corretamente a lacuna? 
a) clássica b) barroca 
c) romântica d) árcade 
e) parnasiana 

 
08. 
A obra literária que marca o final do romantismo e o início do realismo no brasil é 

a) “suspiros poéticos e saudades”, de gonçalves de magalhães. 
b) “a moreninha”, de joaquim manoel de macedo. 
c) “o guarani”, de josé de alencar. 
d) “o ateneu”, de raul pompéia. 
e) “memórias póstumas de brás cubas”, de machado de assis. 
09. 
Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as alternativas abaixo estão de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa, exceto em: 

a) vossa excelência é generoso em dar-me vosso apoio. 
b) amigo, dá-me um cigarro. 
c) pedi-lhe um favor e ainda não tive resposta. 
d) ela nunca te revelou o que sentia. 
e) eles guardam as sobras e dão-nas para o cachorro. 

 
10. 
Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

a. a aluna estava meia desconfiada de suas colegas. 
b. compareceram menas pessoas do que esperávamos. 
c. na sala havia bastantes candidatos aguardando. 
d. é proibido a entrada de pessoas sem identificação. 
e. seguem anexos aos currículos as cópias dos documentos. 

 
11. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. 
O chefe perguntou-lhe ____ chegara atrasado, já antevendo  a explicação de sempre
 ___________________ o trem não cumpriu o horário; 
_____ o trânsito estava muito lento; e os engarrafamentos _____ 
passara eram infindáveis. 

a) por que - porque - porque - por que 
b) por que - por que - porquê - porque 
c) por que - por que - porque - porquê 
d) porquê - porque - por que - por que 
e) porque - por que - porque – porque 
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12. 
Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

a) disenteria – privilégio – excêntrico – superstição – empecilho 
b) imprescindível – pajem – discussão – estrupo – mendingo 
c) enxarcar – pesquisar – frustração – bugiganga – acumpuntura 
d) prazeirosamente – consciência – cônjuge – salchicha – exceção 
e) fingimento – encapuzar – beneficiente – aterrisagem – companhia 

 
13.  

Há um caso típico de palavra formada por composição em 
a) aguardente. 
b) pesca. 
c) amanhecer. 
d) perigosamente. 
e) repatriar. 
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2012 

 
POEMA TRANSITÓRIO 

 

 
 

01. 
A expressão “viajar indefinidamente”, no Texto de Interpretação, só NÃO significa 

a) passear de modo errante, a esmo. 
b) sair por aí sem definir o nome das pessoas conhecidas. 
c) viajar sem se preocupar com o tempo de chegar. 
d) não ter a preocupação de saber o lugar para onde se vai. 
e) aventura-se pelo mundo sem ter um objetivo definido. 

 
02. 
Levando em conta o contexto do poema (Texto de Interpreta- ção), em qual das 
alternativas há um sentido semelhante ao de “acomodo-me no meu lugar”? 

a) Satisfaço-me com o lugar que me dão. 
b) Adapto-me ao meio em que vivo. 
c) Limito-me a ficar pensativo. 
d) Entendo-me com minhas ideias.  
e) Ajeito-me no meu canto. 
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03. Em função do que é dito nos versos do poema (Texto 
de Interpre- tação), observa-se que o “eu lírico” 

a) deseja ser mau e mórbido, por isso faz suas viagens pelas estrelas. 
b) tem fome e pouco dinheiro, logo não gasta com comidas que não 
alimentam. 
c) viaja, não só fisicamente, mais também por meio de seus pensamentos. 
d) é um homem agitado, que leva uma vida de passageiro com luxo e 
mordomias. 
e) é uma voz que clama por tranquilidade e brada contra a po- luição do ar. 

 
04. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parassintética, res- 

pectivamente, a sequência: 
a) abdicar, pernoite, descer. 
b) suavisar,  dispneia, ensurdecer. 
c) superpor, forense, amanhecer. 
d) abotoar, ponteiro intravenoso. 
e) embainhar, sinfonia, bondosamente. 

 
05. Observe o vocábulo grifado na seguinte frase: “Há duas contri- buições 

fundamentais nesse encontro: uma mestiçagem do corpo e uma 
mestiçagem da cultura.” Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
foi empregada com esse mesmo sentido. 
a) Há de haver várias reclamações desse tipo. 
b) Ela há de chegar no horário. 
c) Há horas ouço a mesma história. 
d) Não a vejo há dias. 
e) Há um ano esperamos notícias. 

 
06. Sobre as obras e os autores do Realismo-Naturalismo no Brasil é correto 

afirmar que 
a) o teatro dessa época teve muitos adeptos dentre os quais podemos citar José 
de Alencar. 
b) Aluizio Azevedo e Machado de Assis produziram obras numa linha 
naturalista bem definida. 
c) Raul Pompéia é um autor significativo dessa época, porém suas obras 
mostram apenas traços impressionistas. 
d) o principal autor desse período é Adolfo Caminha que traba- lhou dentro de 
uma linha realista mais definida. 
e) a parte mais significativa da obra de Machado de Assis é representada por 
seus romances e contos. 

 
07. No período: “Dei-lhe de presente um computador moderníssimo para que 

pudesse trabalhar mais motivado.”, os vocábulos grifados são 
respectivamente, 
a) pronome relativo, locução adjetiva. 
b) pronome pessoal, locução adverbial. 
c) pronome demonstrativo, conjunção. 
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d) pronome pessoal, locução conjuntiva. 
e) pronome indefinido, interjeição. 

 
08. Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo 

motivo dos existentes, respectivamente nas palavras cos- méticos, 
laboratórios e países (Os acentos gráficos das palavras abaixo estão omitidos) 

a) rubrica, barbarie, juizes 
b) misantropo, cranio, ruim 
c) parafrase, arrogancia, saude 
d) ilusorio, melancia, raiz 
e) catastrofe, metonimia, gratuito 

 
09. “Invadiu a mente de Fabiano a lembrança de que a chuva poderia demorar 
demais”. O termo em destaque desempenha a função de 
a) sujeito. b) objeto indireto. c) adjunto adnominal. d) complemento 
nominal. e) adjunto adverbial. 

 
10. 
“A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de rosto regulares e narizes bem 
feitos; andam nus sem nenhuma cober- tura; nem se importam de cobrir nenhuma coisa, 
nem de mostrar suas vergonhas.” 
Essa passagem pertence à Carta de Pero Vaz de Caminha, primei- ro texto escrito no 
Brasil, no qual eram descritos a terra e o povo que a habitava. A respeito da Literatura 
Quinhentista, é correto afirmar que 

a) os textos quinhentistas fazem parte do movimento literário intitulado Poesia Pau-Brasil. 
b) toda essa produção está diretamente relacionada à intenção de catequizar os 
selvagens. 
c) a literatura da época está relacionada ao espírito aventureiro da expansão marítima 
e comercial portuguesa. 
d) os textos dessa época têm grande valor literário. 
e) registra apenas o choque cultura entre colonizadores e colo- nizados. 

 
10. Na frase “Poderia ouvir o fogo gemer.” há a seguinte figura de linguagem: 
a) eufemismo. b) oxímoro. c) prosopopeia. d) sinédoque. 
e) metáfora. 

 
11. Qual das alternativas abaixo é formada por ditongos decrescentes? 

a) colégio, não, imediatamente, história. 
b) inquietação, pouco, aumenta, grau. 
c) cair, compreensível, beijar, treino. 
d) imponderáveis, atuar, psicologia, seu. 
e) pouco, loteria, contrário, estratégia. 
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2013 

 
Falta de educação e velocidade ( Texto de Interpretação ) 

Os anjos da morte estão cansados de nos recolher, a nós que nos matamos ou somos 
assassinados no tráfego das estradas, cidades, esquinas deste país. Os anjos da 
morte estão exaustos de pegar restos de vidas botadas fora. Os anjos da morte 
andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. Os anjos da morte suspiram por 
todo esse desperdício. 
Não sei se as propagandas que  tentam  aos  poucos  aliviar  essa tragédia ajudam tanto 
a preservar vidas quanto as intermi- náveis, ricas e coloridas propagandas de cerveja 
ajudam a  beber mais e mais e mais, colaborando para uma parte dessa carnificina. Mas 
sei que estou no limite. Não apenas porque abro jornais, TV      e computador e vejo a 
mortandade em andamento, mas porque tenho observado as coisas em questão. 
Recentemente, dirigindo numa autoestrada, percebi um mo- torista tentando empurrar 
para o canteiro central um carro que seguia à minha frente na faixa esquerda, na 
velocidade adequada ao trajeto. Chegava provocadoramente perto, pertinho, pertís- 
simo, quase batia no outro, que se desviava um pouco lutando para manter-se firme 
no seu trajeto sem despencar. 

[...] 
Atenção: os jovens são – em geral, mas não sempre – mais arrojados, mais 
imprudentes, têm menos experiência na direção. Portanto, são mais inclinados a 
acidentes, bobos ou fatais, em que a gente mata e morre. 
Mas há um número impressionante de adultos – mais ho- mens do que mulheres, 
diga-se de passagem, porque talvez se- jam biologicamente mais agressivos – 
cometendo loucuras ao dirigir, avançando o sinal, quase empurrando o veículo da 
frente com seu parachoque, não cedendo passagem, ultrapassando em locais 
absurdos sem a menor segurança, bebendo antes de dirigir, enfim, usando o carro 
como um punhal hostil [...]. 
Cada um se porta como quer – ou como consegue. Isso vem do caráter inato, 
combinado com a educação recebida em casa. Quando esse comportamento 
ultrapassa o convívio cotidiano e pode mutilar pais de família, filhos e filhas amados, 
amigos pre- ciosos, ou seja lá quem for, então é preciso instaurar leis férreas e 
punições comparáveis. Que não permitam escapadelas nem faci- litem cometer a 
infração com branda cobrança. Que não admitamdesculpas e subterfúgios, não 
premiem o erro, não pequem por uma criminosa omissão.Precisamos em quase tudo 
de autoridade e respeito, para que haja uma reforma generalizada, passando da 
desordem e do caos a algum tipo de segurança e bem-estar. [...] Autoridade justa, 
mas muito rigorosa, é o que talvez nos dei- xe mais lúcidos e mais bem-educados: 
em casa, na escola, na rua, na estrada, no bar, no clube, dentro do nosso carro. E os 
fatiga- dos anjos da morte poderão, se não entrar em férias, ao menos relaxar um 
pouco. 

Lya Luft 
 

01. Depreende-se da leitura do Texto de Interpretação que 
a) as propagandas contra a violência no trânsito são tão efica- zes quanto as 
de cerveja. 
b) motoristas inconsequentes e agressivos provocam  acidentes  de trânsito. 
c) somente a educação de qualidade reverterá o caos presente no trânsito. 
d) as mulheres não são capazes de violência no trânsito em fun- ção de sua 
natureza dócil. 
e) o consumo de álcool é a principal causa de acidentes no trân- sito. 
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02. No trecho do Texto de  Interpretação:  “Os  anjos  da  morte  
an-  dam fartos de  corpos  mutilados  e  almas  atônitas.”,  a  palavra  em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo de significado no contexto e respectivamente, 
por 
a) desesperançadas 
b) amaldiçoadas 
c) perplexas 
d) emocionadas 
e) abnegadas  

 
     03. Na conclusão do Texto de Interpretação, a autora 

a) mostra que nos últimos anos o consumo de álcool por meno- res tem 
aumentado muito. 
b) analisa cientificamente o que leva os jovens a serem mais imprudentes no 
volante. 
c) ressalta a importância de ações mais rígidas e justas contra motoristas 
infratores. 
d) critica a ineficácia das propagandas que tentam coibir o con- sumo de álcool. 
e) apresenta um Projeto de Lei para ajudar a diminuir o caos no trânsito. 

 
04. No período: “Espero que ele venha a São Paulo.”, a oração em destaque 
classifica-se sintaticamente como 

a) subordinada substantiva objetiva direta. 
b) subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) subordinada substantiva subjetiva. 
d) subordinada adjetiva restritiva. 
e) subordinada adjetiva explicativa. 

 
05. O poeta da Segunda Geração Romântica que soube utilizar, de  forma sensível 
e surpreendente, os temas e as formas estereotipa- dos do Ultrarromantismo, bem 
como poetizar figuras e imagens retiradas do cotidiano mais banal foi 

a) Gonçalves Dias 
b) José de Alencar 
c) Álvares de Azevedo 
d) Machado de Assis 
e) Castro Alves 

 
06. Analise a frase e classifique o termo destacado:”Era necessário 
que pedíssemos ajuda”. 

a) pronome relativo 
b) partícula expletiva 
c) conjunção integrante 
d) conjunção subordinativa consecutiva 
e) pronome indefinido 

 
07. Em: “Chegou a hora de a alegria aparecer”. ,os termos destaca- dos têm a 

função sintática de 
a) Objeto direto da 1ª oração. 
b) Objeto direto preposicionado da 2ª oração. 
c) Predicativo do sujeito da 1ª oração 
d) Aposto explicativo da 2ª oração 
e) Sujeito da 2ª oração. 
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08. Em “Todos os soldados viram, durante o combate, 
que os inimi- gos foram derrotados”, pode-se classificar a oração que foi 
subli- nhada como oração subordinada substantiva 

a) completiva nominal. 
b) predicativa. 
c) objetiva indireta. 
d) objetiva direta. 
e) apositiva. 

 
09. Em “O chão da rua está todo molhado; deve ter, pois, chovido muito”, a conjunção pois 
tem o sentido de 

a) explicação. 
b) adição. 
c) oposição. 
d) conclusão. 
e) causa. 

 
10. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da pa- lavra sótão. 

a) réptil. 
b) fáceis. 
c) lúmen. 
d) index. 
e) cônsul 

 
11. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da pa- lavra sótão. 

a) réptil. 
b) fáceis. 
c) lúmen. 
d) index. 
e) cônsul 

 
12. Na frase “A pessoa estava com tanta fome que comeu dois pra- tos”, encontra-se a 

seguinte figura de linguagem 
a) metáfora. 
b) eufemismo. 
c) hipérbole. 
d) metonímia. 
e) prosopopéia. 
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2014 

01. 
A expressão “dias de cão” só não se refere: 

a) a dias tipicamente escaldantes atualmente. 
b) à série de fatos vinculados à corrosão social e citados no texto. 
c) à época de temperaturas inclementes. 
d) à influência maligna da constelação de Cão Maior. 
e) ao verão de 2013-2014. 

 
02. 
Assinale o trecho em que o autor dá a entender que as expressões “calor do cão e dias de 
cão” não surgiram atualmente: 

a) “Ás noites abafadas e mal-dormidas seguem manhãs secas e tórridas”. (linha 1) 
b) “ Não é coincidência que as duas expressões se encontram nesta época de 
temperaturas inclementes”. “(linhas 8 e 9) 
c) “ Elas foram forjadas há mais de dois milênios, sob o sol mediterrâneo” (linha 9). 
d) “ Talvez seja exagero dizer que o verão brasileiro é a causa dos dias de cão.” 
(linha 22) 
e) “ Ou, para quem preferir, é tempo de procurar alguma luz na escuridão, como a 
das estrelas na noite escura” (linha 25) 

 
03. 
A respeito do vigoroso simbolismo criado pelos gregos, é correto afirmar que ele 

a) explica a relação causa-efeito existente entre o abafamento climático e o humor 
humano. 
b) está relacionado ao humor nos dias atuais. 
c) se vincula à natureza do ser humano. 
d) busca a explicação para o comportamento humano nos astros. 
e) procura explicar as alterações climáticas. 

 
04. 
Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo 
destacado na palavra “inverdades”: 

a) afônico 
b) iminente 
c) encéfalo 
d) anteposto 
e) introvertido 

 
05. 
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal: 

a) O bom cidadão obedece as leis e os regulamentos. 
b) O caçador visou ao alvo, disparou o tiro, mas não acertou. 
c) Assistimos o desfile cívico ao lado do palanque das autoridades. 
d) Lembrei a resposta correta no último minuto de prova. 
e) O estabelecimento de ensino já informou aos alunos das notas das provas 
finais. 
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06. 
Na frase: “Faria isso mil vezes novamente, se fosse preciso.”, encontra-se a seguinte figura 
de linguagem 

a) metáfora. 
b) hipérbole. 
c) eufemismo. 
d) antítese. 
e) personificação. 

 
07. 
Marque a alternativa que apresenta informação correta sobre autor e obra 
representativos da literatura brasileira 

a) Aluísio de Azevedo escreveu “O Cortiço”, obra em que fica evidente a 
zoomorfização das personagens. 
b) Machado de Assis escreveu “Dom Casmurro”, romance idealista sobre a 
experiência do amor inacessível. 
c) Raul Pompéia escreveu “Lira dos Vinte Anos”, e é um representante do mal-do-
século no Romantismo. 
d) Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo religioso 
para catequizar os indígenas. 
e) Olavo Bilac escreveu “Navio Negreiro” e “Vozes da África”, poemas com 
evidentes intenções abolicionistas. 

 
08. 
A forma fixa caracterizada por versos heroicos ou alexandrinos dispostos em duas 
quadras e dois tercetos é chamada: 

a) haicai. 
b) oitava. 
c) soneto. 
d) décima. 
e) espinela. 

 
09. 
Assinale a opção em que todas as palavras têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal: 

a) alemã, ombro, penumbra, elefante 
b) campo, ímã, órfã, cantado 
c) bomba, andar, combate, cambada 
d) mundo, inchado, empresa, âmbar 
e) pombo, chumbo, planta, plantio 

 
10. 
A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é: 

a) Come-se bem neste restaurante. 
b) Precisa-se de operários. 
c) A maior parte das reservas florestais foi destruída. 
d) O menino feriu-se. 
e) Poucos viram o acidente 
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11. 
O tipo de sujeito presente na oração “Todas as profissões têm sua visão do que é 
felicidade” é : 

a) Sujeito oculto. 
b) Sujeito indeterminado. 
c) Sujeito simples. 
d) Sujeito composto. 
e) Oração sem sujeito. 

12. 
No período “ Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça”, os 
vocábulos em destaque são, respectivamente 

a) adjetivo e substantivo. 
b) pronome indefinido e adjetivo 
c) pronome adjetivo e substantivo. 
d) substantivo e adjetivo. 
e) advérbio de intensidade e substantivo. 

 
REDAÇÃO – ESA – 2014 

Elabore um texto dissertativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, sobre 
o tema do parágrafo abaixo abordando as causas, consequências e possíveis soluções para 
combater o problema. Dê um título para a sua redação. 
“Até a segunda metade do século 20, a desnutrição foi o nosso principal problema de saúde 
pública; hoje, é a obesidade. Cerca de 10% dos brasileiros adultos são obesos, e outros 30% 
estão acima do peso saudável. Portanto cerca de 50 milhões de pessoas deveriam perder peso 
para evitar doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, reumatismos e 
alguns tipos de câncer.” 

(Drauzio Varela – Folha de São Paulo, 29/05/2004). 
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TEXTO DE APOIO 

 
A última gota 

A crise no Sistema Cantareira, que abastece quase 10 mi- lhões de pessoas na grande 
São Paulo e no interior, é um exemplo concreto de que o fornecimento de água pode ficar 
comprome- tido, também, em outros lugares do Brasil. Ainda que tenhamos uma visão 
otimista, os últimos episódios de seca no Sudeste e no Sul, que deixaram alguns 
reservatórios de água dessas regi- ões em níveis críticos, mostram claramente que há 
urgência na implantação de ações de conservação para a manutenção dos recursos 
hídricos no país. 
Atualmente, as duas maiores regiões metropolitanas do Su - deste – Rio de Janeiro e São 
Paulo – têm a provisão de água garantido, porque é realizada a transferência de grandes 
vazões de mananciais localizados em bacias hidrográficas próximas. Para o abastecimento 
da capital fluminense, é utilizada a bacia hidro - gráfica do Rio Paraíba do Sul, enquanto a 
capital paulista se serve da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As 
duas bacias são responsáveis pelas maiores reversões hídricas para os sistemas Guandu 
(RJ) e Cantareira (SP), respectivamente. São duas fontes que começam a ficar saturadas, 
porque servem a milhares de consumidores – ambas as regiões concentram grande 
densidade populacional, gerando consumo de água muito maior que a capacidade 
produtiva dessas bacias. Desse modo, fica mais próximo o risco de os consumidores 
abrirem as torneiras e não verem a água escorrer. 
Não podemos credenciar, porém, os motivos para a crise de abastecimento somente ao 
consumo excessivo e ao mau uso da água por parte da população. Seria ingênuo apontar 
esses dois fatores apenas, pois a questão é mais complexa, vai desde a falta de políticas 
públicas que incentivem a proteção dos mananciais de água ao desmatamento de áreas 
naturais, que altera o ciclo da água e a variabilidade de chuvas nas regiões em que antes elas 
predo- minavam. 

Está mais que na hora de todos os setores conscientizarem- 
-se de que o problema de escassez da água não é somente de São Paulo – é hoje o mais 
grave. Caso contrário, a nossa de- satenção pode ser a crucial. O desafio consiste em 
garantir o fornecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é 
previsto crescimento populacional e, consequen- temente, aumento das demandas de 
consumo. São necessários investimentos urgentes para a adequação dos sistemas 
produto - res de água, sobretudo no Sudeste, e planejamento para otimiza- ção de uso das 
fontes hídricas. Além disso, a proteção de áreas naturais é condição sine qua non, pois a 
qualidade e a quantidade de água produzida pela natureza dependem da manutenção da 
vegetação nativa. 

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br> (adaptado) 
 

01. Na conclusão, a autora deixa claro que para garantir o abastecimento de água 
a) as ações de efeito são investir, planejar e proteger. 
b) o essencial é adequar, otimizar e produzir. 
c) é urgente conscientizar, garantir e preservar. 
d) são necessários proteção e racionamento. 
e) urge investir para otimizar a distribuição de água no Sudeste. 
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02. De acordo com a introdução do texto, é imprescindível 
a) implantar ações de conservação para o uso dos mananciais de água. 
b) empreender ações de preservação com vistas à manutenção dos recursos 
hídricos. 
c) agir no sentido de explorar e esgotar o potencial hídrico. 
d) executar ações de recuperação e exploração dos mananciais. 
e) atuar no sentido de recuperação dos mananciais. 

 
03. A expressão latina sine qua non, levando em conta o contexto, significa 

a) impossível. 
b) inviável. 
c) improvável. 
d) indispensável. 
e) invariável. 

 
04. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo 

com a norma culta. 
a) Depois do acidente, passou à praticar esportes. 
b) Aquele aluno dedica-se à várias atividades extracurriculares. 
c) Os convidados chegaram ao local após às dez horas. 
d) O turista dirigiu-se à essa instituição para obter orientações. 
e) Esta é a obra à qual o jornalista se referiu em seu comentário. 

 
05. A alternativa que contém obra literária com forte apelo jornalístico sobre evento 

militar marcante na História do Brasil, ocorrido no sertão baiano, é: 
a) Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. 
b) Estrela da Vida Inteira, de Manuel Bandeira. 
c) São Bernardo, de Graciliano Ramos. 
d) Canaã, de Graça Aranha. 
e) Os Sertões, de Euclides da Cunha. 

 
06. No período “Nós nos tornamos pavões exibicionistas.”, encontra-se a seguinte 
figura de linguagem (figura de palavra): 

a) Comparação. d) Onomatopeia. 
b) Eufemismo. e) Metáfora. 
c) Prosopopeia. 

 
07. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula: 

a) Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. 
b) Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou à aula de Cálculo. 
c) Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. 
d) Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e 
borracha. 
e) Márcia, comprou, os últimos livros da Livraria Virtual. 

 
08. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do 
prefixo componente de desatentos. 

a) Antibiótico. d) Adjacência. 
b) Importação. e) Antebraço. 
c) Insatisfeito. 
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09. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir 
possuem funções morfológica e sintática idênticas. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente essas funções. “Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher.” 
a) pronome relativo; objeto direto. 

 b) conjunção subordinativa integrante; objeto direto. 
c) pronome relativo; sujeito. 
d) conjunção coordenativa explicativa; adjunto adnominal. 
e) preposição; sujeito. 

 
10. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância 
verbal é: 

a) A rede de coleta e de tratamento de esgoto possuem tubulações mais estreitas que as 
galerias pluviais nas ruas. 
b) Na sala de aula, haviam inúmeros quadros de artistas renomados. 
c) Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos 
extraordinários. 
d) Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. 
e) O técnico e o presidente da empresa chegou muito cedo ao local do acidente. 

 
11. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos 
próximos anos, uma vez que é previsto crescimento populacional e, consequentemente, 
aumento das demandas de consumo. A conjunção em negrito 

a) conecta orações integrantes. 
b) inicia uma oração coordenativa. 
c) expressa causa. 
d) denota finalidade. 
e) é indicadora de explicação. 

 
12. O movimento literário que se caracterizou pelo pioneirismo na busca pela 
nacionalização da literatura por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa 
terra, opondo-se ao Neoclassicismo, foi o: 

a) Clacissismo. 
b) Arcadismo. 
c) Romantismo. 
d) Parnasianismo. 
e) Simbolismo. 

 
REDAÇÃO – ESA – 2015 

 
“Seja como for, enquanto estiver latente, o Selfie ou qualquer outro modismo merece uma 
acurada reflexão, pois nem tudo na rede social deve ser encarado como brincadeira. Há coisas 
que, mesmo divertidas, escondem práticas perversas. Também não se devem criar pânicos 
desnecessários sobre tal fenômeno.” 

 
Disponível  em: <www.serfelizeserlivre.blogspot.com.br>. 

Acesso em 7 abr. 2015 às 10:55 
 
 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) 
linhas, refletindo sobre o tema acima abordando as práticas perversas e o uso consciente dessa 
prática. 

http://www.serfelizeserlivre.blogspot.com.br/
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01. Em todas as alternativas, há Orações Subordinadas Adverbiais, exceto: 

a) Estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. 
b) Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. 
c) Você terá um excelente desempenho desde que estude. 
d) Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. 
e) Não compareceu à aula ontem porque viajou. 

 
02. Segundo o autor do texto, qual é a principal consequência “do uso excessivo 

do celular”? 
a) Gasto financeiro excessivo. 
b) Desinteresse pelos estudos. 
c) Baixa produtividade no trabalho. 
d) Doenças incuráveis. 
e) Comprometimento das relações interpessoais. 

 
03. No final do texto “Vício em celular atrapalha vida afetiva e gera nomofobia”, 

conclui-se que: 
a) não há como solucionar o problema da nomofobia. 
b) a melhor solução para quem sofre de nomofobia é procurar atendimento médico. 
c) a melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer acompanhamento 
psicológico. 
d) os viciados em celular devem procurar companhia para não se sentirem sós. 
e) todos que sofrem de nomofobia têm a predisposição a vícios e a medos de ficar 
só. 

 
04. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma 

razão. 
a) parabéns, álbuns 
b) exército, jóquei 
c) hífen, também 
d) chapéu, herói 
e) lápis, país 

 
05. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo 

de composição. 
a) beija-flor; pernalta. 
b) amanhecer; desalmado. 
c) embora; segunda-feira. 
d) pé-de-meia; aguardente. 
e) tira-teima; madrepérola. 

 
06. “São exemplos de verbos impessoais: 
a) alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. 
b) amar, morrer, crescer e ser. 
c) haver, fazer, parecer e ser. 
d) correr, jogar, cantar e partir. 
e) anoitecer, chuviscar, nevar e falar. 
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07. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja 
um objeto indireto: 

a) Vou descobrir mundos. 
b) Já tenho seis gatos em casa 
c) Não recebo dinheiro há muito tempo. 
d) Não quero que fiques triste. 
e) Cantava para os amigos. 

 
08. São exemplos de verbos da 2ª conjugação: 

a) cantar, ficar, remar e amar. 
b) compor, depor, dever e temer. 
c) sorrir, partir, dormir. 
d) remar, receber, dever e dormir. 
e) fugir, ir, dormir e sorrir. 

 
09. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os 

termos destacados na frase seguinte: “Pertencem- te todos os documentos. ” 
a) Pronome oblíquo – sujeito. 
b) Objeto direto – objeto indireto. 
c) Objeto indireto – objeto direto. 
d) Objeto direto – sujeito. 
e) Objeto indireto - sujeito. 

 
10. Interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura; desejo de 
transcendência e integração cósmica; linguagem vaga, fluida que busca sugerir em 
vez de nomear. Essas são características que identificam as obras de autores 

a) naturalistas. 
b) parnasianistas. 
c) simbolistas. 
d) quinhentistas. 
e) realistas. 

 
11. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as 

lacunas da seguinte frase: 
“O  professor se referia  alunas dispostas     vencer qualquer obstáculo do dia  
 dia.” 

a) às – a – a. 
b) às – a – à. 
c) às – à – a. 
d) as – à – à. 
e) as – a – à. 

 
12. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma 

padrão. 
a) Devem haver outras formas de executar a missão. 
b) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. 
c) Não se admitirá exceções. 
d) Basta-lhe duas ou três oportunidades para vencer. 

 e) Fazia dez anos que ele não vinha a São Paulo. 
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REDAÇÃO – ESA – 2016 
 

“Muito deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira – e a maior parte das 
medidas precisará ter impacto direto sobre a criminalidade juvenil. A redução da maioridade pe- 
nal, contudo, não é o ponto focal do problema. 

 
Disponível  em:  <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/francisco - 

-borba/que-fazer-comestes-jovens-9a43kp3su31yokryx4ov66wgj>. 
Acesso em: 05 abr. 2016. 

 
 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) 
linhas, sobre o que deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira, discutindo o 
cometimento de crimes por menores e a redução da maioridade penal. 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/francisco

