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BL01H08

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências Humanas.

01) (H070151F5) Leia o texto abaixo.

Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe para o Brasil 4 a 5 milhões de 
falantes africanos extraídos de duas regiões subsaarianas: a região banto, situada ao longo da 
extensão sul da linha do equador, e a região oeste-africana ou sudanesa, que abrange territórios 
que vão do Senegal à Nigéria. [...] 

CASTRO, Yeda Pessoa de. Das línguas africanas ao português brasileiro. In: IILP. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2w4wL5e>.
Acesso em: 15 ago. 2018. Fragmento.

Esse texto, ao retratar o tráfico transatlântico para o Brasil, remete 
A) à diversidade cultural da população negra.
B) à negociação para manter a escravidão.
C) ao conflito local estimulado pela metrópole.
D) ao desenvolvimento do consumo colonial.

02) (H070063F5) Leia o texto abaixo.

Companhias de Comércio

  [...] a primeira a ser criada foi a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1649) e seu objetivo 
era referente às primeiras necessidades dos colonizadores [...]. Fornecia escravos e garantia 
a locomoção do açúcar no território europeu, mantinha o auxílio à resistência de Pernambuco 
contra os invasores da Holanda e apoiava a recuperação da agricultura de cana-de-açúcar na 
região nordeste após os tumultos com os holandeses.

Disponível em: <http://migre.me/sRYZH>. Acesso em: 2 fev. 2016. Fragmento.

Com base nesse texto, a instituição retratada foi responsável por 
A) criar uma relação financeira igualitária entre as nações europeias.
B) desenvolver a economia da sociedade colonial portuguesa da época.
C) estabelecer a tranquilidade política entre colonos e africanos.
D) garantir a continuidade dos negócios com os povos indígenas.
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03) (H070071F5) Observe a imagem abaixo.

Mineração de ouro entre os séculos XVIII e XIX

Disponível em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2624>. Acesso em: 4 fev. 2016.

Essa imagem demonstra que a atividade de mineração na colônia foi realizada por meio da
A) escravidão.
B) indústria.
C) manufatura.
D) servidão.

04) (H060119F5) Leia a narrativa abaixo.

[...] Ao desembarcarem na costa da Etiópia, no leste da África, em meados do século 16, os 
portugueses foram surpreendidos com o que viram. [...] os navegadores encontraram ali igrejas 
cuja arquitetura rivalizava com as europeias tanto em escala quanto em nível de sofisticação. Em 
vez dos selvagens e hereges que ocupavam o imaginário popular da época, os europeus foram 
apresentados a um país [...] que praticava o cristianismo havia mais de um milênio [...].

BRETANHA, Bárbara. Cristianismo na África: portugueses confundiram a Etiópia com um reino lendário no século XVI. 
Disponível em: <http://migre.me/rgbQn>. Acesso em: 21 ago. 2015. Fragmento.

Essa narrativa mostra que a relação inicial entre europeus e africanos na Etiópia ocorreu
A) pelo conflito.
B) pelo comércio.
C) pela religião.
D) pela lei.
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05) (H070174F5) Leia o texto abaixo.

A chamada Guerra Guaranítica foi mais um dos conflitos que ocorreram no Brasil entre os 
portugueses e indígenas por conta de diversos fatores, [...] como a escravização que os europeus 
impunham aos nativos. A Guerra Guaranítica, em específico, foi uma guerra que envolveu não só 
os portugueses e os indígenas, mas também os espanhóis. Iniciou-se no século XVIII, logo após 
a assinatura do chamado Tratado de Madri no ano de 1750 [...].

BRITO, Karine Ferreira. Guerra Guaranítica. In: InfoEscola. Disponível em: <https://bit.ly/2Pdj3VJ>. Acesso em: 27 ago. 2018. Fragmento. 

Esse texto retrata uma relação dos europeus sobre os indígenas, conhecida como
A) diálogo.
B) dominação.
C) emancipação.
D) resistência.

06) (H080084F5) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <http://historianailhadomiriti.blogspot.com.br/2011/03/diaspora-africana_23.html>. Acesso em: 16 set. 2015.

Esse mapa histórico destaca qual característica do processo da Diáspora Africana?
A) Deslocamento de escravizados.
B) Processo migratório espontâneo dos escravizados.
C) Substituição dos escravizados pelos imigrantes.
D) Uniformidade étnica dos escravizados.

07) (H050032RJ) No período colonial, os habitantes do Brasil eram obrigados a consumir os produtos 
manufaturados da metrópole portuguesa, e não podiam comercializar com outros Estados sem a 
permissão de Portugal.
Essa relação entre Colônia e Metrópole é conhecida como
A) economia de subsistência.
B) economia feudal.
C) liberdade comercial.
D) pacto colonial.
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08) (H060007F5) Leia a narrativa abaixo.

As sociedades africanas – As formas de organização

Algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, [...] Outras eram agrupamentos 
muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o 
suficiente para o sustento da família e do grupo. [...]

Nas aldeias, que eram a forma mais comum de os grupos se organizarem, havia algumas 
famílias, cada uma com seu chefe, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia [...]. O chefe 
era o responsável pelo bem-estar de todos os que viviam na sua aldeia [...]. As suas decisões 
eram tomadas em colaboração com outros líderes da aldeia, chefes das várias famílias que dela 
faziam parte.

 Disponível em: <http://brainly.com.br/tarefa/37046>. Acesso em: 20 set. 2013. Fragmento.

De acordo com essa narrativa, nas sociedades africanas antigas, as aldeias eram governadas por um
A) chefe, auxiliado por outros líderes daquela comunidade. 
B) conselho de chefes, formado pela união das aldeias.           
C) líder, representante do conjunto das aldeias.
D) rei, auxiliado por seus funcionários e soldados. 

09)  (H070045I7) Leia o texto abaixo.

Economia colonial – Cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia

[...] O plantio da cana-de-açúcar foi realizado em grandes propriedades rurais denominadas 
de latifúndio monocultor [...]. Essas propriedades também ficaram conhecidas como engenhos, 
porque, além das plantações, abrigavam as instalações apropriadas e os equipamentos 
necessários para o refino do açúcar: a moenda, a caldeira e a casa de purgar. 

Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo ao empreendimento 
colonial, os engenhos introduziram a forma mais aviltante de exploração do trabalho humano [...]. 

CANCIAN, Renato. Economia colonial – Cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia. UOL Educação, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/38GB7Rr>. 
Acesso em: 12 mar. 2020. Fragmento.

Com base nesse texto, parte significativa do trabalho no Brasil Colônia foi estabelecida por meio da
A) aceitação da diversidade religiosa no território.
B) mão de obra escrava vinda de outro continente. 
C) implantação da variedade de alimentos que eram produzidos.
D) ampliação da cidadania dos recém-chegados de outros continentes.
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10) (H070201F5) Leia o texto abaixo.

[...], a descoberta de metais preciosos pela administração colonial portuguesa só aconteceu 
no fim do século XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração inaugurou uma nova fase 
da história do Brasil colonial. 

Desde então, a chegada dos portugueses [...] motivou um processo de povoamento das regiões 
interioranas no país. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica 
(1580-1640), quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes 
a desbravarem os sertões. Foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas 
foram descobertas na região de Minas Gerais [...].

SOUSA, Rainer. Economia Mineradora. In: Mundo Educação. Disponível em: <https://goo.gl/qum2Dr>. Acesso em: 1 fev. 2018. Fragmento.  

Esse texto trata de um processo econômico da história do Brasil que teve como elemento fundamental
A) a cana-de-açúcar.
B) a madeira.
C) o café.
 D) o ouro.

11) (G080294F5) Observe o mapa abaixo.

Brasil: migrações internas na década de 1970

Disponível em: <https://bit.ly/2rfws66>. Acesso em: 19 dez. 2016. *Adaptado para fins didáticos. 

De acordo com esse mapa, de qual região do Brasil partiram os maiores fluxos de migrantes na década 
de 1970?
A) Nordeste.
B) Norte
C) Sudeste.
D) Sul.
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12) (G070189F5) Leia o texto abaixo.

O clima é semiárido, com temperaturas médias anuais compreendidas entre 27ºC e 29ºC e com 
médias pluviométricas inferiores aos 800 mm. A rigidez climática [...] é conferida principalmente 
pela irregularidade na distribuição destas chuvas no tempo e no espaço. [...] 

Disponível em: <https://goo.gl/DW7v4z>. Acesso em: 31 jan. 2017. *Adaptado: Reforma ortográfica.

Esse texto apresenta qual domínio morfoclimático brasileiro?
A) Araucárias.
B) Caatingas.
C) Cerrados.
D) Pradarias.

13) (G070198F5) Observe os mapas abaixo.

Brasil – Século XVI: Capitanias Hereditárias

Disponível em: <http://migre.me/w6jZH>.  Acesso em: 21 fev. 2017. 
*Adaptado para fins didáticos.

Brasil – Século XXI: Densidade demográfica 

Disponível em: <http://migre.me/w6k5E>.  Acesso em: 21 fev. 2017. 
*Adaptado para fins didáticos.

Esses mapas mostram que a população brasileira ficou concentrada
A) de forma uniforme desde o início da colonização pelos espanhóis.
B) de modo semelhante nas faixas de terras do início da ocupação territorial.
C) na região litorânea como resultado do processo histórico de ocupação.
D) no interior do território como resultado da colonização pelos espanhóis.

14) (G090861F5) Leia o texto abaixo.

[...] população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, 
da caça, do roçado e do extrativismo [...]. Por conta dos aspectos geográfi cos do país, é na 
Amazônia que está a maior parte dessa população. [...] aprenderam a viver em um meio repleto 
de limitações e desafi os impostos pelo rio e pela fl oresta. [...]

O rio possui um papel fundamental [...]. É através dele que são estabelecidas as ligações entre 
as localidades com a utilização de jangadas e barcos como o único meio de transporte. [...]

MORIM, Júlia. In: Fundação Joaquim Nabuco. 2014. Disponível em: <https://bit.ly/2MGcTM8>. Acesso em: 10 jun. 2019. Fragmento.

Esse texto descreve uma territorialidade exercida pelas comunidades
A) ciganas.
B) quilombolas.
C) ribeirinhas.
D) seringueiras.
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15) (G080104F5) Observe as imagens abaixo.

Disponível em: <http://migre.me/rlovl>. Acesso em: 29 jul. 2015.

Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php>. Acesso em: 29 jul. 2015.

A partir da análise desses mapas, conclui-se que a maior concentração dos arranjos populacionais 
brasileiros se encontra na região
A) Centro-Oeste.
B) Nordeste. 
C) Norte.
D) Sudeste.
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16) (G070145F5) Observe a tabela abaixo.
FORMALIZAÇÃO

Estados com mais haitianos com vínculo formal de trabalho

2011       2012       2013

São Paulo             24         522        2.167

Paraná                    4         256        1.824

Santa Catarina        0           75        1.281

Amazonas           475         695           716

Rondônia             219         403           541

Total                    814      4.117      14.579
Disponível em: <https://goo.gl/TXVdQq>. Acesso em: 11 set. 2017. *Adaptado para fins didáticos.

De acordo com essa tabela, o aumento do número de imigrantes haitianos em Santa Catarina está 
relacionado à 
A) disponibilidade de emprego no setor secundário da economia.
B) falta de mão de obra especializada nas atividades industriais. 
C) política de auxílio financeiro aos imigrantes oriundos do Haiti. 
D) proximidade cultural do povo do Haiti com a população sulista.  

17) (G070081I7) Leia o texto abaixo.
Mares de Morros

Os mares de morros representam um domínio morfoclimático (que reúne relevo, clima, 
vegetação e hidrografia) presente no Brasil, o qual é formado pela união de diversas elevações.

O nome está associado a um grande conjunto de morros arredondados formados pelo intenso 
processo de erosão. De tal maneira, o termo “mar” está relacionado com a semelhança dos 
morros e das ondas do mar. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/36HzumM>. Acesso em: 7 nov. 2019. Fragmento. 

Qual imagem retrata o domínio morfoclimático descrito nesse texto?

A)

Disponível em: <https://bit.ly/2NnABAd>. Acesso em: 7 
nov. 2019.

B)

  Disponível em: <https://bit.ly/2JYVhg2>. Acesso em: 
7 nov. 2019.

C)

Disponível em: <https://bit.ly/2CnmYe6>. Acesso em: 7 
nov. 2019.

D)

Disponível em: <https://bit.ly/2WPCF7l>. Acesso em: 7 
nov. 2019.
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18) (G070144I7) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/3aYshPT>. Acesso em: 5 maio 2020.

Esse mapa, com dados sobre os povos ciganos instalados no Brasil representa a
A) distribuição uniforme dessa população ao longo do território.
B) localização do tipo de acampamento como forma de manifestação cultural.
C) ocorrência de conflitos territoriais entre os acampamentos temporários.
D) territorialidade como forma de expressão dessa população.

 19) (G080059I7) Leia o texto abaixo.

Origens do Povo Brasileiro

A população brasileira é bastante miscigenada1. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos 
grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do 
povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus 
e asiáticos. [...]

*Vocabulário:
1miscigenada: mistura entre diferentes povos/etnias.

FREITAS, Eduardo de. Origens do Povo Brasileiro. Brasil Escola, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/2whgkWN>. 
Acesso em: 28 fev. 2020. Fragmento.

Com base no processo descrito nesse texto, o Brasil apresenta qual característica em seu território? 
A) Diversidade cultural.
B) Falta de moradias.
C) Pequena população.
D) Variedade de idiomas.

X0801
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20) (G070074I7) Observe o mapa abaixo.

Estados mais populosos ou com muita gente
(acima de 10 milhões de habitantes)
Estados mais ou menos populosos ou com muita gente
(2 milhões a 9.999.999 de habitantes)
Estados menos populosos ou com pouca gente
(abaixo de 2 milhões de habitantes)

Distrito Federal

Brasil

100 300 500 km

200 4000

SUL

SUDESTE

NORDESTE
NORTE

CENTRO-OESTE

Porto Alegre

Florianópolis

Curitiba

São Paulo

Campo
Grande

Rio Grande do Sul
10.179.801

Santa Catarina
5.333.284

São Paulo
36.966.527

Mato Grosso do Sul
2.075.275

Goiás
4.994.897

Mato Grosso
2.498.150

Tocantins
1.155.251

Rondônia
1.377.792

Acre
557.337

Amazonas
2.840.889

Roraima
324.152

Pará
6.188.685 Maranhão

5.638.381

Ceará
7.417.402

Paraíba
3.435.718

Pernambuco
7.910.992

Alagoas
2.817.903

Sergipe
1.779.522

Rio Grande
do Norte
2.770.730

Piauí
2.840.969

Amapá
475.843

Rio de Janeiro
14.367.225

Espírito Santo
3.093.171

Minas Gerais
17.835.488

Bahia
13.066.764

Paraná
9.558.126

Goiânia

Brasília
2.043.169

Palmas

Cuiabá

Porto Velho

Manaus

Boa Vista

Macapá

Belém São Luís

Teresina

Fortaleza

Natal

João Pessoa
Recife

Maceió

Aracaju

Rio
Branco

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Salvador

Vitória

Disponível em: <https://goo.gl/c64ofJ>. Acesso em: 11 nov. 2019. Adaptado para fins didáticos.

De acordo com esse mapa, qual região brasileira apresenta menor densidade demográfica?
A) Nordeste.
B) Norte.
C) Sudeste.
D) Sul.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências da Natureza.

21) (N060026E4) Algumas doenças graves como sarampo, paralisia infantil e tétano apresentaram redução 
no número de casos, nos últimos anos. 
Isso se deve
A) à vacinação da população, que previne o desenvolvimento da doença.
B) à distribuição de vitaminas, que fortalecem o organismo das pessoas.
C) às campanhas para colocar tampas nas caixas de água e cobrir pneus.
D) aos remédios distribuídos que curam pessoas que estavam infectadas.

22) (B070054I7) Leia o texto abaixo.

[...] a Savana brasileira estende-se por grande parte da região Centro-Oeste, Nordeste 
e Sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical continental, que, em razão da 
ocorrência de duas estações bem definidas – uma úmida (verão) e outra seca (inverno) –, possui 
uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e, 
geralmente, caducifólia (as folhas caem no outono). A fauna da região é bastante rica, constituída 
por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas, etc. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2Oq60SR>. Acesso em: 3 fev. 2020. Fragmento.

O bioma brasileiro abordado nesse texto é denominado
A) Amazônia.
B) Caatinga.
C) Cerrado.
D) Pampa.

23) (N090492E4)  Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://s2.glbimg.com/YerAcRY8cP4JkvjbcqX8qXQru30=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/04/16/...-x-....jpg>. Acesso em: 18 
jan. 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Os sintomas descritos nesse texto são comuns em casos de 
A) conjuntivite.
B) gripe.
C) hepatite.
D) herpes.
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24) (N080352E4) Há uma extensa variedade de formas de vida encontradas no planeta Terra. Dentro 
dessa variedade, há seres com características morfológicas distintas, como, por exemplo, um grupo de 
organismos que possuem células sem carioteca.
Esse grupo de seres é denominado
A) autótrofo.
B) eucarionte.
C) heterótrofo.
D) procarionte.

25) (N080005G5) Os seres vivos podem ser classificados de acordo com o número de células presentes em 
seu organismo. 
Um exemplo de ser unicelular é
A) a bactéria.
B) a esponja.
C) o caramujo.
D) o vírus. 

26) (B070083I7) Leia o texto abaixo.

[...] Cerrado: é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa uma área de 2.036.448 km2. 
O Cerrado [...] apresenta uma grande quantidade de espécies endêmicas, ou seja, encontradas 
exclusivamente nesse local. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2K7pmJL>. Acesso em: 15 abr. 2020. Fragmento.

No bioma abordado nesse texto, as formações vegetais predominantes são
A) as florestas densas.
B) as plantas suculentas e cheias de espinhos.
C) os campos de gramíneas.
D) os troncos retorcidos e com cascas grossas.

27) (N050011C2) Em alguns grupos de seres vivos, os indivíduos passam pelo processo de metamorfose em seu 
ciclo de vida. A imagem abaixo mostra uma fase do desenvolvimento de um determinado grupo de animais.

Disponível em: <http://www.biologiaucs.blogspot.com>. Acesso em: 29 mar. 2011.

Nessa fase, a respiração é feita por meio 
A) de brânquias.
B) da narina.
C) da pele.
D) de pulmões.
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28) (N090314E4) Os micro-organismos dos gêneros Streptococcus thermophilus e Lactobacilos bulgaricus são 
utilizados na produção de iogurte. Eles são responsáveis pelo processo de fermentação e alimentam-se da 
lactose presente no leite, eliminando ácido lático. 
Esse tipo de fermentação é realizada por
A) bactérias.
B) fungos.
C) protozoários.
D) vírus.

29) (N070166E4) O termo Saúde Coletiva é utilizado para se referir à técnicas e conceitos que quando aplicados 
tem como objetivo promover melhorias na saúde de um grupo de pessoas ou da população em geral.
Uma atitude que promove a saúde coletiva da população é

A)

Disponível em : <http://omelhordevalinhos.com.
br/portal/wp-content/uploads/2012/08/vacinapolio.jpg>. Acesso 

em: 5 jun. 2013.

B)

Disponível em : <https://encryptedtbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRD8FDgcryjqvcCvuwJvI98FL1XBgga

ui6fEoQzO0LxmlCI_XV4lA>. Acesso em: 5 jun. 2013.

C)

Disponível em : <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag
es?q=tbn:ANd9GcQB9BDlv23Gi3ophfK8TCFbjUs3JOElK8wn

gY1SwlR-uLcnO4JbQw>. Acesso em: 5 jun. 2013.

D)

Disponível em : <https://encryptedtbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRD8FDgcryjqvcCvuwJvI98FL1XBgga

ui6fEoQzO0LxmlCI_XV4lA>. Acesso em: 5 jun. 2013.

30) (N090158E4) Leia o texto abaixo.

“Mal de Chagas assusta o Sul do país”

Cinco pessoas morreram após consumirem caldo de cana contaminado no estado de Santa 
Catarina.  A Doença de Chagas é motivo de muita preocupação no país, porque em regiões 
endêmicas já provocou muitas mortes. No início desse ano, pegou muita gente de surpresa no 
litoral de Santa Catarina, quando algumas pessoas, apresentaram os sintomas da doença. [...]

Disponível em: <http://pessoal.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0123.asp>. Acesso em: 7 mar. 2012. *Fragmento.

O micro-organismo que provoca o Mal de Chagas é um
A) fungo.
B) protozoário.
C) verme.
D) vírus.
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