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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

04/03/2018

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 40 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Seca em Goiás deixa reservatório no nível mais baixo da his-
tória: 8%

Serra da Mesa é um dos maiores em volume de água da América
Latina. Cem famílias que viviam da produção de tilápias desativa-
ram tanques.

Não chove no norte de Goiás há mais de cem dias, e um
dos maiores reservatórios da América Latina chegou a um nível
baixíssimo. 

O que sobrou de água no reservatório criado há 19 anos
já não dá mais nem para criação de peixes. As cem famílias que
tiravam o sustento da produção de tilápias tiveram que desativar
os tanques e fechar o frigorífico montado para processar a carne.

A hidrelétrica de Serra da Mesa é capaz de produzir
energia para quase 7 milhões de consumidores, mas um dos
maiores reservatórios em volume de água da América Latina
chegou ao nível mais baixo da história: pouco mais de 8%.

Num ponto a água baixou tanto que há embarcações
encalhadas e a ponte que ligava os municípios de Uruaçu a Ni-
quelândia voltou a aparecer. Durante muitos anos ela ficou sub-
mersa e a estrutura pode ter sido comprometida. É por isso que
os carros não passam mais por ela.

Até 2013 os comerciantes viveram anos de prosperida-
de. Só em Uruaçu, eram dez restaurantes. A maioria fechou ou
está para alugar. Áreas de camping também fecharam e as pou-
sadas passam a maior parte do ano sem receber hóspedes.

Seu João levava visitantes para pescar no lago. Ago-
ra, sem os turistas, ele investiu na loja de artigos de pesca.
Mas só não fechou as portas porque metade das vendas é fei-
ta pela internet, para pescadores de outros estados.

“A última coisa que morre é esperança. Nós estamos na
expectativa que melhore, que este ano chova bastante para dar
uma melhorada, porque o trem tá feio”, afirmou o comerciante
João Filho de Freitas.

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/seca-
em-goias-deixa-reservatorio-no-nivel-mais-baixo-da-historia-8.html>. Aces-
so em: 18 jan. 2018.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o texto, a seca em Goiás gerou consequên-
cias negativas. Das consequências apresentadas, a maioria
é de natureza 

(A) política.

(B) econômica.

(C) cultural.

(D) jurídica.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No enunciado, “Serra da Mesa é um dos maiores em volu-
me de água da América Latina”, a concordância nominal
em destaque se justifica porque, no texto, “Serra da Mesa”
se refere ao 

(A) lago.

(B) nível. 

(C) reservatório.

(D) volume.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A maioria fechou ou está para alugar” (5° pa-
rágrafo),  a  conjunção  em  destaque  faz  conexão  entre
duas orações, estabelecendo entre elas uma relação 

(A) opositiva.

(B) conclusiva.

(C) aditiva.

(D) alternativa.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No último parágrafo, as aspas foram utilizadas para

(A) destacar expressões pouco usuais.

(B) enfatizar uso de jargões.

(C) abrir e fechar uma citação.

(D) alterar sentido de vocábulos específicos.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a
07.

COMUSA. Disponível em: 
<http://www.comusa.rs.gov.br/index.php/noticia-381/lancada-nova-
campanha-de-verao-da-comusa>. Acesso em: 18 jan. 2018.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos verbais e não verbais permitem classificar o
texto, quanto ao gênero, como uma

(A) crônica.

(B) tira.

(C) propaganda.

(D) pintura.

língua_portuguesa_médio



UFG/CS                                                                                       CONCURSO PÚBLICO                                                                          SANEAGO/2018

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A argumentação  do  texto  está  estruturada  explorando
principalmente

(A) a relação de causa e consequência.

(B) o uso de imagens impactantes.

(C) a apresentação de discurso de autoridade.

(D) o uso de palavras de ordem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à finalidade, o objetivo principal do texto é:

(A) informar a população que a água está acabando.

(B) prever que no futuro não será possível tomar banho.

(C) conscientizar a população para evitar o desperdício.

(D) esclarecer que a água é um bem insubstituível.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 08 a 10.

PREDESTINAÇÃO

Tinha no nome seu destino líquido: mar, rio e lago.
Pois chamava-se Mário Lago.
Viu a luz sob o signo de Piscis.
Brilhava no céu a constelação de Aquário.
Veio morar no Rio.
Quando discutia, sempre levava um banho.
Pois era um temperamento transbordante.
Sua arte preferida: água-forte.
Seu provérbio predileto: "Quem tem capa, escapa".
Sua piada favorita: "Ser como o rio:
seguir o curso sem deixar o leito".
Pois estudava: engenharia hidráulica.
Quando conheceu uma moça de primeira água.
Foi na onda.
Teve que desistir dos estudos quando
já estava na bica para se formar.
Então arranjou um emprego em Ribeirão das Lajes.
Donde desceu até ser leiteiro.
Encarregado de pôr água no leite.
Ficou noivo e deu à moça uma água-marinha.
Mas ela o traiu com um escafandrista.
E fugiu sem dizer água vai.
Foi aquela água.
Desde então ele só vivia na chuva
Virou pau de água.
Portanto, com hidrofobia.
Foi morar numa água-furtada.
Deu-lhe água no pulmão.
Rim flutuante.
Água no joelho.
Hidropsia.
Bolha d’água.
Gota.
Catarata.
Morreu afogado. 

FERNANDES, Millôr. Trinta anos de mim mesmo. Editora Círculo do Livro:
São Paulo, 1975. p. 50.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O nome do protagonista Mário Lago é um elemento que ga-
rante a coerência do título “Predestinação” com o texto, o
que se pode afirmar, portanto, que o nome dado ao persona-
gem é fruto de uma

(A) composição por aglutinação.

(B) derivação por parassíntese.

(C) composição por justaposição.

(D) derivação por regressão.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figurativização no texto se constrói por meio do uso de
diversas metáforas. Em “estava na bica para se formar”, a
metáfora denota um sentido de

(A) espaço.

(B) tempo.

(C) modo.

(D) dúvida.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O humor do texto é construído por meio do jogo entre pa-
lavras denotativas e conotativas.  O principal  recurso de
sentido usado, portanto, foi a

(A) polissemia.

(B) ironia.

(C) intertextualidade.

(D) ambiguidade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indústria do cimento brasileira, na tentativa de reduzir a
emissão de gases de efeito estufa nas fábricas, vem subs-
tituindo os combustíveis fósseis não renováveis por com-
bustíveis alternativos com menor grau de emissão, como
as biomassas e os resíduos. A queima de resíduos em for-
nos de cimento é conhecida como coprocessamento. So-
mente em 2015, foram coprocessados cerca de um milhão
de toneladas de resíduos industriais, como os óleos, as
tintas, os plásticos, dentre outros. Isso representa cerca
de 10% do consumo energético total da indústria do ci-
mento. De acordo com esses dados, quantos quilos de re-
síduos industriais deveriam ter sido coprocessados para
suprir todo o consumo energético da indústria do cimento
no ano de 2015? 

(A) 105 

(B) 106

(C) 109

(D) 1010

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As vendas de Natal em 2017 nos shopping centers cres-
ceram 6% em relação a 2016, movimentando R$ 51,2 bi-
lhões [O Estado de S. Paulo, 27/12/2017, p. B1]. De acor-
do com essas informações, o valor movimentado, em bi-
lhões, pelos shopping centers com as compras de Natal
em 2016 foi, aproximadamente, de

(A) R$ 45,13

(B) R$ 48,20 

(C) R$ 48,30 

(D) R$ 50,14

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um estudante está concorrendo a uma bolsa de estudos e,
para isso, será submetido a alguns testes nas disciplinas de
Português,  Matemática  (Mat),  Geografia  (Geo),  História
(Hist), Biologia (Bio), Língua Estrangeira (LE), Física (Fis) e
Química (Qui). Após realizar os testes de todas as discipli-
nas, exceto Português, suas notas foram as seguintes:

Mat Geo His Bio LE Fis Qui 

8,9 8,7 8,6 9,0 9,1 8,7 8,2 

Antes de aplicar o último teste, foi divulgado pela escola
que concorreriam às bolsas apenas os candidatos com mé-
dia aritmética, de todas as disciplinas, acima de 8,8. Neste
caso, para que este estudante possa concorrer à referida
bolsa de estudos, a nota N a ser obtida por ele, no teste de
Português, deverá satisfazer a seguinte inequação:

(A) N ≥ 8,7

(B) N ≥ 8,9

(C) N ≥ 9,0

(D) N ≥ 9,2 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio



UFG/CS                                                                                       CONCURSO PÚBLICO                                                                          SANEAGO/2018

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O proprietário de uma empresa, com capacidade de fabri-
cação de 700 unidades diárias de dado produto e venda
ao público por R$ 50,00 cada unidade, decidiu, após análi-
se de mercado, fazer investimentos em equipamentos e
funcionários objetivando aumentar seu faturamento. Feito
isso, ele percebeu que a cada unidade produzida, além de
sua capacidade anterior à expansão, o preço de cada uni-
dade produzida era R$ 2,00 inferior ao preço anterior à ex-
pansão. Neste caso, a função que descreve o valor arre-
cadado com a venda do referido produto, em função da
quantidade  adicional  x,  produzida  após  a  expansão  da
produção, é dada por

(A) V(x) = - 2x2 - 1350x + 35000 

(B) V(x) = - 2x2 + 1350x + 35000

(C) V(x) = x2 - 1400x + 35000

(D) V(x) = - x2 - 100x + 35000

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o quadro a seguir.

Segundo a projeção da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), a produção de soja na atual safra deverá al-
cançar  109,2  milhões  de  toneladas,  4,3%  abaixo  de
2016/2017. A produtividade média esperada para a tempo-
rada pela estatal é de 52 sacas por hectare.

VALOR ECONÔMICO, São Paulo, 27 dez. 2017, p. B8.

De acordo com essas informações,  considerando que a
saca de soja é de 60 quilos, a área plantada, em milhões
de hectares, será de

(A) 3,5

(B) 35

(C) 350

(D) 2.100

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prefeitura de uma cidade deseja construir uma pista de
atletismo em volta de um campo de futebol, compreenden-
do  duas  regiões  retangulares  e  dois  semicírculos,  com
centro  sobre dois  lados do campo de futebol,  conforme
descrito na figura abaixo.

De acordo com estas informações, o valor numérico da
área da região exterior ao campo de futebol e interior à
pista de atletismo, em m², é igual a

(A) 6 (140+147π )  

(B) 4 (420+361π )

(C) 12(140+147π )

(D) 8 (420+361 π )

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um rapaz estacionou seu carro próximo a uma feira e foi
fazer compras. Ao retornar, percebeu que o carro estava
amassado por causa do choque de outro veículo. Com a
ajuda dos “flanelinhas”, descobriu algumas características
do outro veículo, cuja placa é formada pelas letras ABC e
quatro números, sendo que o primeiro número é par e o
último, 7. Para fazer uma pesquisa e tentar descobrir qual
foi o veículo que chocou-se contra o seu carro, esse rapaz
deverá conferir quantas placas de veículos?

(A)    500

(B)    600

(C) 1.500

(D) 3.500

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria comprou 1,5 kg de tomate e 2 kg de batata e
pagou R$ 10,30. Sabendo que a diferença entre os preços
dos quilos da batata e do tomate era de R$ 0,60, os pre-
ços do quilo do tomate e da batata foram, respectivamen-
te:

(A) R$ 2,20 e R$ 3,60

(B) R$ 2,60 e R$ 3,20 

(C) R$ 2,70 e R$3,30 

(D) R$ 2,80 e R$ 3,05

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que o número 13 é primo. A soma dos vinte pri-
meiros múltiplos positivos não nulos de 13 é:

(A) 2.600

(B) 2.730

(C) 2.860

(D) 5.460

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta as estimativas para o valor do
dólar americano para o final  do ano de 2018, feitas por
analistas de algumas instituições financeiras.

Estimativas para o câmbio

 Taxa em reais por dólar – fim de 2018 

Banco de Tokyo 3,5 

BNP Paribas 3,2 

BofA 3,3 

Crédit Agricole 3,3 

Crédit Suisse 3,3 

Itaú Unibanco 3,5 

J.P. Morgan 3,2 

Santander 3,5 

UBS 3 

Votorantim 3,4 

 VALOR ECONÔMICO, São Paulo, 27 dez. 2017, p. C1 (Adaptado).

Utilizando os dados apresentados nesta tabela, a diferen-
ça entre a média e a mediana destes dados é:

(A) - 0,18

(B) - 0,08 

(C) 0,02 

(D) 0,20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mouse serve para guiar uma seta (ponteiro) na tela do
computador.  É necessário  o  uso  de botões  para que o
usuário informe ao computador que ações ele deseja exe-
cutar.  O  botão  direito,  se  configurado  para  um usuário
destro, quando acionado,

(A) apresenta uma janela denominada menu suspenso
ou menu rápido.

(B) apresenta as mesmas opções de quando é feito um
clique duplo com o botão esquerdo. 

(C) permite selecionar ícones,  textos,  figuras e acionar
comando dos aplicativos.

(D) permite rolar a página, mover e manipular objetos e
obter configurações adicionais.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A renomeação de um arquivo ou pasta no Windows 10 po-
derá ser feita de várias maneiras, e o procedimento é o
mesmo para qualquer um dos gerenciadores de arquivos,
seja ele o Meu Computador ou o Explorador de Arquivos.
Para fazer a renomeação é necessário:

(A) selecionar o arquivo ou pasta; abrir o menu Editar e
clicar em Renomear; digitar o novo nome; com o bo-
tão acionador do mouse, clicar no arquivo ou teclar
Enter para confirmar a ação.

(B) selecionar o arquivo ou pasta; abrir o menu Início e
clicar em Renomear; digitar o novo nome; com o bo-
tão  acionador  do  mouse,  clicar  em qualquer  lugar
limpo da janela ou teclar Enter para confirmar a ação.

(C) dar um clique com o botão acionador do mouse so-
bre o nome do arquivo ou pasta e clicar em Renome-
ar; digitar o novo nome; com o botão acionador do
mouse, clicar em qualquer lugar limpo da janela ou
teclar Enter para confirmar a ação.

(D) selecionar o arquivo ou pasta; apertar a tecla F2; di-
gitar o novo nome; com o botão auxiliar do mouse,
clicar  no  arquivo  ou  teclar  Enter  para  confirmar  a
ação. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os editores de texto são aplicativos que possuem o recur-
so da Autocorreção. No processo de composição de um
texto,  podem  ocorrer  erros  ortográficos  e  gramaticais.
Para chamar a atenção do usuário, eles são sublinhados.
Em um texto, uma palavra sublinhada de vermelho 

(A) indica um erro gramatical de acordo com o dicionário
nativo do editor de textos.

(B) indica o não reconhecimento do vocábulo pelo corre-
tor ortográfico.

(C) pode ser adicionada ao dicionário utilizando a opção
Adicionar ao dicionário por meio de um clique duplo
com o botão acionador.

(D) pode ser ignorada utilizando a opção Ignorar por in-
termédio de um clique duplo com o botão acionador.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações contidas em um computador são vistas
sob a forma de arquivo. Os arquivos são identificados por
um nome, um ponto (.) e uma extensão. A extensão refe-
rencia a origem do arquivo. Os arquivos gerados em um
editor de textos por meio de software livre ou de software
comercial podem ter as extensões:

(A) .docx, .ods, .odf, .tiff

(B) .doc, .docx, .odf, .rtf

(C) .doc, .ods, .rtf, .txt 

(D) .docx, .odf, .tiff, .txt

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As teclas de atalho ou “combinação de teclas”  no Win-
dows 10 são funções que podem ser acessadas usando
apenas  o  teclado  do  computador,  sem  a  utilização  do
mouse. Algumas delas são de grande importância na rapi-
dez para a realização de alguns trabalhos, que seriam ex-
tremamente  demorados  com  o  uso  apenas  do  mouse.
Uma dessas combinações é a das teclas Ctrl+Shift+clique
com botão acionador do mouse que, quando feita em um
navegador de internet, é utilizada para 

(A) abrir  um link em uma aba nova, sem trazê-la para
frente. 

(B) abrir um link em aba nova, trazendo-a para a frente.

(C) abrir  uma nova  aba em branco,  sem trazê-la  para
frente.

(D) abrir  uma nova aba em branco, trazendo-a para a
frente.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento.

Verossimilhança e evidência são a matéria-prima da pós-
verdade.  Sua enunciação repetida  por  muitos,  sua ex-
pressão em imagens e memes antecipam o que quere-
mos ver acontecer. Sua simples difusão e circulação, a
quantidade de cliques e visualizações são o que dão legi-
timidade ao conteúdo que é exposto. A visibilidade máxi-
ma, o compartilhamento, o engajamento em comentários
e  cliques  são a  forma de  legitimação  da  pós-verdade.
Algo  que  não  necessariamente  aconteceu,  mas  que  a
simples enunciação e circulação massiva produz um efei-
to de verdade. 

BENTES, Ivana. A memética e a era da pós-verdade. Revista Cult. Dis-
ponível  em: <https://revistacult.uol.com.br/home/a-memetica-e-a-era-da-
pos-verdade/>. Acesso em: 21 jan. 2018. (Adaptado).

Pós-verdade foi escolhida em 2016 a palavra do ano pelo
Oxford Dictionaries porque tem sido muito utilizada para
explicar  um fenômeno mundial  atual.  De acordo  com o
texto, ela se refere à 

(A) valorização e afirmação da verdade pela possibilida-
de de verificação dos acontecimentos noticiados.

(B) aceleração da divulgação de fatos verdadeiros pelas
redes de comunicação em escala mundial. 

(C) construção e circulação de fatos e notícias em que a
verdade é de importância secundária.

(D) democratização da notícia em que os usuários parti-
cipam do processo de difusão da verdade. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Esta-
dos Unidos em 2016 deixou o mundo apreensivo porque
em sua campanha prometia ações que poderiam indispor
os EUA com os governos de diversas nações. Entre ou-
tras promessas, Donald Trump afirmou que iria construir
um muro na fronteira sul do país, para impedir a entrada
de imigrantes ilegais vindos do México; disse que barraria
a  entrada  de  refugiados,  especialmente  muçulmanos;
ameaçou iniciar uma guerra comercial com a China e re-
ver a participação dos EUA em acordos de livre-comércio.
Essas promessas representam um desafio ao paradigma
da globalização, pois rompe com a ideia de um mundo no
qual deveria prevalecer a 

(A) solidariedade entre nações, com a luta pela pacifica-
ção das regiões onde ocorrem grandes conflitos. 

(B) integração econômica e cultural,  com o livre  movi-
mento de pessoas, mercadorias e capitais. 

(C) afirmação do territorialismo, com a delimitação e a
proteção do território enquanto área e população.

(D) luta pela igualdade de direitos e oportunidades para
todas as pessoas no âmbito político, econômico e so-
cial. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento.

O movimento Marcha das Vadias surgiu no Canadá por-
que, em janeiro de 2011, na Universidade de York, um
policial, falando sobre segurança e prevenção ao crime,
afirmou que “as mulheres deveriam evitar se vestir como
vadias, para não serem vítimas de ataque”.

Disponível em: <https://marchadasvadiascwb.wordpress.com/conheca-a-
marcha/porquevadias/>. Acesso em: 20 jan. 2018. (Adaptado).

De acordo com o texto, o movimento social que se espa-
lhou por diversas partes do mundo surgiu da reação de in-
dignação de uma fala que 

(A) criminaliza as relações heterossexuais.

(B) condena a erotização da figura feminina.

(C) transfere a culpa da agressão para a vítima.

(D) atribui o comportamento ilícito a pessoas recatadas.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades” é o cerne do conceito de

(A) coletivização dos meios de produção.

(B) desenvolvimento sustentável.

(C) administração participativa.

(D) liberalismo econômico.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento.

Não apenas o planeta, mas também a cosmosfera, por
onde circulam satélites, estações espaciais, resíduos de
lixo cósmico ali lançados, é cada vez mais uma paisagem
colonizada. Um extraterrestre que observasse a Terra ve-
ria alguns sinais de atividade exercida por um organismo
muito ativo, o Homo sapiens. Ao redor do planeta, há um
cinturão de resíduos cósmicos, satélites, restos de naves
espaciais. Nos oceanos, ilhas de lixo e plástico flutuantes
decorrentes da atividade humana marcam a paisagem. 

RIBEIRO, M. A.; CAMARGO, E.; FRANCA, D. T.; CALANSAS, J. T.; BRANCO,
M. S. L. C.; TRIGO, A. J. Gestão da água e paisagem cultural.  Rev. UFMG,
Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p. 44-67, jul.-dez. 2013. 

De acordo com o texto, ao observar a Terra, um extrater-
restre verificaria que

(A) as intervenções humanas alteram profundamente o
patrimônio natural.

(B) o avanço tecnológico é utilizado para impedir a de-
gradação do meio ambiente. 

(C) a corrida espacial criou novos espaços para deposi-
tar o lixo produzido na Terra. 

(D) a exploração do espaço sideral contribuiu para o acú-
mulo de poluição das águas.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento.

De acordo com o Portal Brasil: “As perspectivas de es-
cassez e degradação da qualidade dos recursos hídricos
do planeta colocaram no cerne das discussões globais as
necessidades de adoção do planejamento e do manejo
integrado dos recursos hídricos.”

Disponível  em:  <http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/recursos-
hidricos>. Acesso em: 22 jan. 2018.

Uma estratégia  recomendada para minimizar  os proble-
mas dos recursos hídricos apontados no texto e utilizada
pela Saneago é:

(A) ampliar o assoreamento dos rios.

(B) prevenir a deteriorização dos mananciais.

(C) priorizar a exploração dos aquíferos subterrâneos. 

(D) intensificar o sistema de captação de águas pluviais.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil,  Paraguai e
Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, com vistas a
criar o Mercado Comum do Sul (Mercosul), cujo objetivo
primordial é a integração dos Estados-partes por meio de
políticas de 

(A) monitoração das produções nacionais. 

(B) criação de empresas transnacionais. 

(C) intensificação dos fluxos migratórios.

(D) redução de tarifas alfandegárias.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2018, a atual Constituição Brasileira faz trinta anos.
Promulgada em 5 de outubro de 1988, tornou-se o princi-
pal símbolo 

(A) do resgate da democracia e dos avanços na conquis-
ta da cidadania.

(B) da organização do Poder Executivo e da adoção do
parlamentarismo. 

(C) da centralização governamental e da dissolução do
sistema partidário.

(D) do início da estrutura federalista e da criação da au-
tonomia dos estados. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento. 

O Brasil é o único país que, além de combinar a propor-
cionalidade,  o  multipartidarismo  e  o  “presidencialismo
imperial”,  organiza  o  Executivo  com base em grandes
coalizões.  A  esse  traço  peculiar  da  institucionalidade
concreta  brasileira  chamarei,  à  falta  de  melhor  nome,
“presidencialismo de coalizão”.

ABRANCHES, S. Henrique. O presidencialismo de coalizão: o dilema
institucional brasileiro. Dados, 31 (1), 1988, p. 21-22.

De acordo com o texto, o presidencialismo brasileiro é ca-
racterizado  

(A) pelo  empenho  das  forças  políticas  nacionais  para
promover o fortalecimento partidário. 

(B) pelo  afrouxamento das alianças regionais  para ga-
rantir a sustentação política nacional. 

(C) pela  busca  de  acordos  interpartidários  para  obter
apoio nas iniciativas governamentais. 

(D) pelo emprego do autoritarismo para impor decisões
unilaterais aos partidos políticos. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento do Relatório  da Violência de 2016 da
Pastoral da Terra.

Em 2016 foram registrados 61 assassinatos em conflitos
no campo. Isso equivale a uma média de cinco assassina-
tos por mês. Destes 61 assassinatos, 13 foram de indíge-
nas, 4 de quilombolas, 6 de mulheres, 16 foram de jovens
de 15 a 29 anos, sendo 1 adolescente. Nos últimos 25
anos o  número de  assassinatos  só  foi  maior  em 2003
quando foram registrados 73 assassinatos.

Disponível em: <https: www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdown-
loads/send/58-dados-2016/14059-violencia-os-recordes-de-2016-cpt-asses-
soria-de-comunicacao?option=com_jdownloads>. Acesso em: 23 jan. 2018.

Mencionados no Relatório da Violência de 2016, os confli-
tos no Brasil são consequência 

(A) do atraso econômico das populações tradicionais, re-
sultante da imobilidade histórica. 

(B) da grande diversidade regional,  decorrente  do pro-
cesso de ocupação territorial. 

(C) do isolamento das comunidades étnicas, fruto da fal-
ta de integração nacional.

(D) da alta concentração das estruturas fundiárias,  he-
rança do sistema colonial.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em suas andanças pela província de Goiás no início do
século XIX, o viajante francês Saint-Hilaire fez a seguinte
observação: 

O capelão de Jaraguá era mulato: já prestei homenagem
a sua cortesia; porém ele possuía algo desse servilismo
em que a sociedade brasileira  mantém os  homens de
sangue  mestiço,  o  que  esses  não  esquecem  jamais
quando estão em presença de brancos.

SAINT-HILARE. Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela pro-
víncia  de  Goiás.  Apud  PALACÍN,  L.;  MORAES,  Maria  Augusta
Sant’Anna. História de Goiás. 5ª.ed., Goiânia: Editora da UCG, 1989. p.
39. (Adaptado).

As palavras de Saint-Hilaire revelam um aspecto da socie-
dade brasileira do século XIX, a saber:

(A) a cordialidade como base das relações interpessoais.

(B) a distinção racial na manutenção da hierarquia social.

(C) o fundamento religioso da estruturação da comunida-
de. 

(D) o dinamismo na criação de novas formas de sociabili-
dade.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem.

Disponível  em:  <https://biblioi9.wordpress.com/2013/12/15/monumentos-his-
toricos-da-capital/>. Acesso em: 2 jan. 2018. 

A estátua  retratada  se  encontra  no  centro  de  Goiânia.
Inaugurada em 1942, é uma homenagem a um persona-
gem que contribuiu diretamente para 

(A) a transferência da capital de Goiás.

(B) a emancipação política de Vila Boa.

(C) a fundação do Arraial de Sant’Anna.

(D) a realização da Marcha para o Oeste. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Rio Meia Ponte é um dos rios mais importantes de Goiás
porque 

(A) abriga barragens que geram energia elétrica para as
regiões mais populosas do estado. 

(B) permite o transporte da produção agrícola do interior
para as regiões centrais do estado.

(C) recebe  o  esgoto  sem  tratamento  produzido  pelas
fábricas do entorno da capital do estado. 

(D) garante o abastecimento de água de alguns municí-
pios e das três maiores cidades do estado.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a tirinha.

ALVES. Cerrado em Quadrinhos. Disponível em: <https://www.facebook.com/cerra-
doemquadrinhos/photos/a.811748012256562.1073741828.807611319336898/1390
085394422818/?type=3&theater>. Acesso em: 22 jan. 2018.

Os quadrinhos criados pelo cartunista e geógrafo Evandro
Alves são ilustrações que comportam informações e críti-
cas sobre a exploração do Cerrado. Nesse contexto, na ti-
rinha apresentada, o objetivo de Alves é:

(A) enfatizar a capacidade humana para dominar a natu-
reza.

(B) ressaltar a degradação do meio ambiente pelo agro-
negócio. 

(C) destacar o desenvolvimentismo ecológico na ocupa-
ção do sertão.

(D) exaltar o uso de novas tecnologias para a produção
de alimentos. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem.

Disponível  em:  <https://g1.globo.com/goias/noticia/incendio-na-chapada-dos-
veadeiros-ja-e-o-maior-da-historia-diz-icmbio.ghtml>. Acesso em: 10 jan. 2018.

A imagem apresenta os dados de uma área atingida por
um grande incêndio em 2017. Trata-se de um Patrimônio
Natural da Humanidade, pois 

(A) contém uma das maiores biodiversidades do mundo.

(B) possui  um dos  maiores  conjuntos  de  cavernas  do
planeta. 

(C) abriga uma das formações vegetais mais recentes do
hemisfério sul. 

(D) recebe parte de uma das maiores florestas tropicais
do continente americano. 
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