Vestibular 2022
REDAÇÃO
LÓGICA ELEMENTAR
CONHECIMENTOS GERAIS
INSTRUÇÕES
1.

Só abra a prova quando o fiscal autorizar.

2. Você deverá fazer uma REDAÇÃO respeitando a proposta apresentada e resolver 20
questões de LÓGICA ELEMENTAR e 10 questões de CONHECIMENTOS GERAIS, todas
de múltipla escolha. Para cada questão de múltipla escolha, há 5 alternativas, e apenas
uma deve ser preenchida a caneta (azul ou preta).
3. Você receberá um caderno de resposta no qual deverá redigir a versão final de sua REDAÇÃO.
Você também receberá um formulário de respostas para as questões de LÓGICA ELEMENTAR
e CONHECIMENTOS GERAIS. NÃO disponibilizaremos outro caderno/talão no caso de
rasura ou dano causado pelo candidato. Leia atentamente as instruções presentes no
formulário.
4. A duração total da prova é de 3 horas.
5. Você poderá deixar a sala portando este caderno de questões depois de decorrido o
tempo de 1 hora e 30 minutos a partir do horário de início da prova.
Será obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o período em que o candidato
permanecer no campus da FACAMP. A máscara só poderá ser retirada rapidamente no momento
da identificação do candidato e quando ele estiver se alimentando.

ADMINISTRAÇÃO, DESIGN DIGITAL, DIREITO, ECONOMIA, PROPAGANDA E MARKETING, RELAÇÕES INTERNACIONAIS
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA MECÂNICA

PROPOSTA DE REDAÇÃO
O psicanalista Luiz Carlos Brant, professor de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG, afirmou: “Vivemos em
uma era de antropofagia tecnológica, em que somos devorados pela tela e, o que é pior, oferecemos em sacrifício nossas noites de sono, nossas férias e dias de folga”. É perceptível a quantidade de horas que, a cada dia
mais, temos dedicado a smartphones e tablets. Isso é mais gritante e tem sido apontado como mais danoso
para os chamados “nativos digitais”.
A partir da leitura da coletânea dada a seguir e dos seus conhecimentos, redija uma dissertação, na modalidade
escrita padrão da língua portuguesa, sobre o tema: O uso da tecnologia na infância e na adolescência.

Texto 1
“Mal que celular faz a crianças é tão grave que até investidores da Apple estão aflitos”1
Empresas acionistas da Apple publicaram uma carta pública que pede à marca para ajudar os pais a limitarem o
uso de smartphones pelos filhos, criando mais tecnologias que auxiliem nesse controle. O texto agrupa dados sobre os riscos do uso excessivo de celulares e evidencia a dificuldade que pais têm em restringir o uso do aparelho.
(...) o documento traz uma série de dados que embasam a preocupação:
Menos atenção na sala de aula
Um estudo conduzido recentemente (...) descobriu que 67% dos mais de 2.300 professores entrevistados
acreditam que o número de estudantes que se distraem negativamente pelas tecnologias cresceu, e 75% disseram que a habilidade de se concentrar nas tarefas educacionais decaiu. Ainda mais grave, 90% dos educadores
afirmaram que o número de estudantes com problemas emocionais subiu, e 86% apontaram o aumento de problemas sociais na geração que trocou a hora da brincadeira pela tela do celula.
Risco maior de suicídio
Um estudo publicado no livro iGen (...) mostrou que adolescentes que passam mais de três horas por dia em dispositivos eletrônicos são 35% mais propícios a se suicidar do que aqueles que passam uma hora. No caso dos que
passam mais de 5 horas, o risco sobe para 71%.
Chance elevada de depressão
Uma pesquisa ainda apontou que a chance de ter depressão é maior nos usuários excessivos: jovens do último
ano do ensino fundamental com esse perfil têm risco 27% maior de desenvolver o transtorno. Outro estudo (...)
contatou que usar muitas redes sociais está relacionado à depressão e ansiedade na juventude.
Menos empatia
Outro dado interessante: crianças que ficam mais de 5 dias sem os dispositivos móveis sentem mais empatia e
compreendem melhor os sentimentos e emoções.

1 LOTÉRIO, Lígia. “Mal que celular faz a crianças é tão grave que até investidores da Apple estão aflitos”. Disponível em: <https://www.
vix.com/pt/saude/554196/mal-que-celular-faz-a-criancas-e-tao-grave-que-ate-investidores-da-apple-estao-aflitos>. Acesso em 23 set.
2021. Texto adaptado.
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Texto 2
“Exagero de tecnologia deixa crianças e adolescentes desconectados do mundo real”2
O Brasil já conta com 22 milhões dos chamados nativos digitais, nascidos e criados a partir da década 1980, na era
dos games e da internet. (...) Segundo estudiosos, muitos jovens já apresentam sintomas de vício em eletrônicos,
como a queda no rendimento escolar, a insônia e o nervosismo sem causa aparente.
O uso patológico dos videogames já é mencionado na quinta edição do Manual estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais, espécie de cartilha da psiquiatria, lançada em janeiro. A “dependência de internet” está a um
passo de se tornar a mais nova classificação psiquiátrica do século XXI. (...)
Na balança
Especialistas recomendam uso equilibrado, para que jovens aproveitem as tecnologias sem problemas decorrentes de exagero.
Vantagens do uso moderado:
Maior facilidade de aprendizado.
Desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras.
Melhora na capacidade de orientação espacial.
Pode facilitar a socialização.
Favorece a comunicação e a busca de informações.
Uso de chats (comunicadores instantâneos) beneficia indivíduos mais tímidos e introvertidos.
Desvantagens do uso excessivo:
Dependência do jogo ou rede social, com dificuldade para interromper o uso.
Aumento do isolamento social.
Piora nos rendimentos escolares e acadêmicos. Prejuízo na rotina.
Baixa autoestima e menor satisfação com a vida diária.
Prejuízos físicos do usuário problemático, como secura do olho, insônia e desconforto musculoesquelético.

Texto 33

2 MACEDO, Jorge. “Exagero de tecnologia deixa crianças e adolescentes desconectados do mundo real”. Disponível em: <https://www.
em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-desconectados-do-mundo-real.shtml>. Acesso em 23 set. 2021. Texto adaptado.
3 Disponível em: <https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/09/atividade-sobre-o-texto-como-saber-se-o.html.>. Acesso em:
22 set. 2021.
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PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR
QUESTÃO 1
Se Alfredo ama Rebeca, ele vai se casar com ela e não vai comprar uma casa. Caso eles se case, não comprará a casa. Mas,
de fato, ele comprou uma casa. Logo, pode-se dizer que
A) Alfredo vai se casar com Rebeca.
B) Alfredo não vai comprar uma casa.
C) Alfredo vai se casar com Rebeca e vai comprar uma casa.
D) Alfredo ama Rebeca.
E) Alfredo não ama Rebeca.

QUESTÃO 2
Três estudantes estão almoçando juntos em um restaurante. O primeiro almoça nesse restaurante a cada 10 dias, o segundo
a cada 15 dias, o terceiro a cada 6 dias. Sabendo que a data do último encontro foi 12/03/2019, pergunta-se: quantas vezes
eles terão se encontrado novamente até 20/10/2019?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

QUESTÃO 3
Neville Isdell construiu sua reputação na Coca-Cola como diretor de operações do grupo nas Filipinas, nos anos 80. À época, a
empresa detinha 30% do mercado local e era inferior, em todos os aspectos, à rival PepsiCo. O executivo irlandês sinalizou suas
intenções ao comparecer a uma convenção com uniforme de combate e lançar uma garrafa de Pepsi contra a parede. Quando
deixou o país, cinco anos depois, a Coca-Cola duplicara sua fatia de mercado, deixando para trás a Pepsi.
O que se conclui a partir da leitura do texto acima?
A) O mercado nas Filipinas reproduzia uma situação mundial.
B) Conquistar 90% do mercado filipino foi um resultado decisivo para a Coca-Cola.
C) A PepsiCo, nos anos 80, apresentava melhor desempenho do que a Coca-Cola.
D) A situação da Coca-Cola só era inferior à da PepsiCo nas Filipinas.
E) A disputa pelo mercado filipino foi considerada uma guerra.

QUESTÃO 4
Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Se Lauro falou a verdade, há um
leão feroz nesta sala. Ora, não há um leão feroz nesta sala. Logo:
A) Nestor e Júlia disseram a verdade
B) Nestor e Lauro mentiram
C) Raul e Lauro mentiram
D) Raul mentiu ou Lauro disse a verdade
E) Raul e Júlia mentiram
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QUESTÃO 5
Numa corrida de automóveis, o primeiro corredor dá a volta completa na pista em 10 segundos; o segundo, em 11 segundos
e o terceiro em 12 segundos. Quantas voltas terá dado cada um, respectivamente, até o momento em que passarão juntos
na linha de saída?
A) 66, 60 e 55
B) 62, 58 e 54
C) 60, 55 e 50
D) 50, 45 e 40
E) 40, 36 e 32

QUESTÃO 6
Manoel recebeu as seguintes instruções para sua viagem:
I. Siga à esquerda e retorne se, e somente se, seu destino for Albuquerque.
II. Se seu destino for Albuquerque, siga à direita.
III. Siga à esquerda.
IV. Retorne ou siga para a colônia de férias.
Sabe-se que Manuel obedeceu a todas as instruções. Logo,
A) seu destino era Albuquerque.
B) seu destino não era Albuquerque e ele seguiu para a colônia de férias.
C) chegou a Albuquerque, seguindo à esquerda.
D) seguiu sempre em frente e à direita.
E) retornou.

QUESTÃO 7
No início da década de 1940, Abraham Maslow desenvolveu sua teoria sobre a hierarquia das necessidades humanas, a partir
da qual é possível inferir o que motiva cada pessoa. Segundo Maslow, o princípio básico da motivação está fundamentado no
fato de que uma necessidade satisfeita não é um motivador de comportamento. A partir dessa visão, o progresso das pessoas
seria causado por seu esforço para satisfazer suas próprias necessidades. Quando uma necessidade prioritária é satisfeita,
ainda que não o seja à saciedade, outras sempre surgem e ocupam o primeiro lugar na lista de prioridades.
O que se conclui a partir da leitura do texto acima?
A) O que motivaria as pessoas seriam, na realidade, as necessidades insatisfeitas.
B) O que motivaria as pessoas seria, na realidade, o desejo de progredir na vida.
C) O que motivaria as pessoas seria, na realidade, sua capacidade de eleger prioridades.
D) O que motivaria as pessoas seria, na realidade, a ausência de necessidades insatisfeitas.
E) O que motivaria as pessoas seriam, na realidade, as necessidades satisfeitas.
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QUESTÃO 8
Sete pessoas comeram duas pizzas. Cada uma das pizzas estava dividida em dez pedaços iguais. Sabendo-se que cada uma
das pessoas comeu ao menos um pedaço da pizza, que não sobraram pedaços e, ainda, que cada uma só comeu pedaços
inteiros sem deixar restos, pode-se ter certeza de que
A) uma delas comeu, no mínimo, três pedaços.
B) alguém comeu quatro pedaços.
C) uma delas comeu somente um pedaço.
D) todas comeram dois pedaços.
E) algumas comeram dois pedaços e as demais comeram três.

QUESTÃO 9
Considere as seguintes sentenças:
I. Os gatos são pretos e os cachorros são brancos.
II. Se todos os gatos são brancos, não há gatos na varanda.
III. Não é verdade que os cachorros são pretos e que há gatos na varanda.
Admitindo-se que todas as sentenças sejam verdadeiras, é CORRETO afirmar que
A) os gatos são pretos ou os cachorros são brancos.
B) não há gatos na varanda.
C) todos os gatos estão na varanda.
D) os cachorros são pretos.
E) os gatos são brancos.

QUESTÃO 10
Em uma amostra retirada de um lote de feijão, constatou-se que 3/7 deles eram feijão branco e o resto era feijão preto. Sabe-se que a diferença entre as quantidades de sacos de um e outro tipo de feijão é 120. O número de sacos de feijão branco
era, portanto:
A) 840
B) 480
C) 360
D) 240
E) 120

QUESTÃO 11
Determine quantos passageiros viajam em um certo ônibus, sabendo que, se dois passageiros ocupassem cada banco, 26
ficariam em pé, e que, se 3 passageiros ocupassem cada banco, 2 ficariam vazios.
A) 90
B) 40
C) 35
D) 32
E) 30
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QUESTÃO 12
Cinco amigos – Abel, Deise, Edgar, Fábio e Glória – foram lanchar, e um deles resolveu sair sem pagar. O garçom percebeu o
fato, correu atrás dos amigos que saíam do restaurante e chamou-os para que prestassem esclarecimentos. Pressionados,
informaram o seguinte:
“Não fui eu nem o Edgar”, disse Abel.
“Foi o Edgar ou a Deise’’, disse Fábio.
“Foi a Glória”, disse Edgar.
“O Fábio está mentindo”, disse Glória.
“Foi a Glória ou o Abel”, disse Deise.
Considerando que apenas um dos cinco amigos mentiu, pode-se concluir que quem resolveu sair sem pagar foi:
A) Abel.
B) Deise.
C) Edgar.
D) Fábio.
E) Glória.

QUESTÃO 13
No final do século XVIII, surgiram na França alguns políticos que preconizavam a necessidade de garantir a igualdade a todos
os membros da sociedade, ainda que, para isso, fosse necessário tolher a liberdade deles. Por oposição, também surgiram
aqueles que afirmavam que a democracia somente seria plenamente expressa se fosse conferida irrestrita liberdade a todos,
de maneira que cada cidadão respondesse individualmente por seus próprios atos – ainda que, em virtude disso, a igualdade
entre os membros dessa sociedade fosse quebrada. Por questões puramente ideológicas, os políticos com preocupações
similares passaram a se distribuir em grupos, e os representantes do primeiro se reuniam no lado esquerdo da Assembleia
Francesa, enquanto os do segundo se concentravam no lado direito. Vêm daí as denominações que, até hoje, identificam os
políticos ou partidos como sendo "de direita" ou "de esquerda".
Qual das alternativas a seguir, se verdadeira, estaria em maior desacordo com a conclusão do texto acima?
A) Nos países parlamentaristas, o primeiro-ministro é escolhido entre os deputados do partido majoritariamente votado.
B) Para os partidos de esquerda, a prioridade é a promoção de ações que diminuam a desigualdade e suas consequências nefastas.
C) Para os partidos de direita, a prioridade é a promoção da livre iniciativa e das liberdades individuais.
D) A classificação dos políticos em grupos está frequentemente associada à sua conduta em relação apenas à honestidade.
E) As denominações "progressistas" e "conservadores" são mais apropriadas para caracterizar posições políticas.

QUESTÃO 14
Considere a sequência de quadros, em que cada quadro é dividido em nove casas numeradas, dispostas em linhas e colunas,
da seguinte maneira:
A posição que o número 2006 ocupa no quadro é
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A) linha 1 e coluna 3.
B) linha 2 e coluna 2.
C) linha 2 e coluna 3.
D) linha 3 e coluna 1.
E) linha 3 e coluna 2.

QUESTÃO 15
O preço de certa mercadoria sofre anualmente acréscimo de 100%. Supondo que o preço atual seja R$ 100,00, daqui a três
anos, será de:
A) R$ 300,00
B) R$ 400,00
C) R$ 500,00
D) R$ 600,00
E) R$ 800,00

QUESTÃO 16
Cada uma das três amigas – Ana, Bia e Carla – gosta de apenas uma das seguintes frutas: maçã, banana e pera, não necessariamente nessa ordem. Ana gosta de pera, Bia não gosta de pera e Carla não gosta de banana. Se apenas uma dessas três
informações for verdadeira e se cada uma das três amigas gostar de uma fruta diferente, então as frutas de que Ana, Bia e
Carla gostam são, respectivamente,
A) banana, pera e maçã.
B) pera, maçã e banana.
C) maçã, banana e pera.
D) pera, banana e maçã.
E) banana, maçã e pera.

QUESTÃO 17
“Hoje é quarta-feira ou hoje é quinta-feira, e hoje é quarta-feira ou hoje é dia de feira no supermercado”. Dito de outra forma,
A) “se hoje é quarta-feira, hoje é dia de feira no supermercado”.
B) “se hoje é dia de feira no supermercado, hoje é quarta-feira e não é quinta-feira”.
C) “se hoje não é quarta-feira, hoje é quinta-feira e é dia de feira no supermercado”.
D) “hoje não é quarta-feira e não é quinta-feira”.
E) “se hoje é quinta-feira, hoje não é o dia de feira no supermercado”.

QUESTÃO 18
Para passar totalmente uma ponte de 100 m de comprimento, um trem de 200 m, a 60 km/h, leva:
A) 6 s
B) 8 s
C) 10 s
D) 12 s
E) 18 s
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QUESTÃO 19
Em meados dos anos 80, John Lasseter fez uma aposta arriscada. Animador recém-formado, ele tinha aquilo que qualquer
profissional da área ambicionava: um emprego nos estúdios Disney. Contudo, seduzido por uma novidade em que poucos
tinham fé, a animação digital, ele se transferiu da empresa número l do setor para um ateliê que dava os primeiros passos no
uso do computador para produzir desenhos. Era, de fato, um negócio de visionários, e logo esse estúdio incipiente chamado
Pixar se tornaria propriedade de Steve Jobs, empreendedor então demitido da companhia que ele mesmo fundara, a Apple.
Vista em retrospectiva, a manobra de Lasseter foi uma jogada de mestre: Jobs recuperou o controle da Apple, e a Pixar é hoje
a principal e a mais criativa usina de animação do mundo.
Qual das seguintes alternativas pode ser inferida a partir da leitura do texto acima?
A) Lasseter acreditou que poderia seguir o exemplo de Jobs e tornar-se o homem forte da Pixar.
B) Por causa de Lasseter, a Pixar, outrora um pequeno ateliê, tornou-se a principal empresa do mundo no mercado de
animação.
C) Lasseter avaliou que, mais do que a Disney, a Pixar oferecia potencial para o alcance de seus objetivos profissionais.
D) Antes um pequeno ateliê que atuava em uma área incipiente, a Pixar se tornou uma empresa maior do que a concorrente
Disney.
E) Lasseter atingiu seu objetivo de tornar-se dirigente da principal empresa de animação do mundo.

QUESTÃO 20
57 estudantes responderam a uma pesquisa, cuja pergunta central era: “Se você tivesse uma camiseta, tênis ou boné, qual
(ais) peça (s) você usaria para sair à noite?”. Analisando as respostas, constatou-se que:
· 15 pessoas usariam tênis;
· 18 usariam boné;
· 3 usariam camiseta e tênis;
· 6 usariam tênis e boné;
· 4 usariam boné e camiseta;
· 1 usaria as três peças; e
· 15 pessoas não usariam nenhuma dessas três peças.
Quantos estudantes usariam somente camiseta, sem boné e sem tênis?
A) 21
B) 18
C) 15
D) 12
E) 9
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21
O movimento #BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam) surgiu de grandes manifestações nas ruas que acabaram ganhando também as redes sociais. Esse enorme apoio ao movimento antirracista envolveu esportistas e importantes nomes
do meio artístico e cultural. Trata-se de uma pressão e cobrança sobre autoridades para que resguardem vidas negras. Qual
o fato que motivou essa mobilização da sociedade em geral?
A) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos.
B) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por policiais nos EUA.
C) A morte do jovem negro Trayvon Martin, morto com um único tiro no peito, enquanto voltava para casa depois de ter
comprado doces.
D) A morte do adolescente brasileiro João Pedro Mattos, 14 anos, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas costas
por policiais.
E) O desaparecimento de Ali Richard Seymour, de 20 anos, após uma blitz policial nos arredores de Washington, capital dos EUA.

QUESTÃO 22
Segundo a Acnur (Alto Comissariado da ONU para Refugiados), das 140.774 pessoas em situação de deslocamento forçado
registradas no Brasil, o maior contingente, 95%, são da Venezuela. Destas, 46,7% são mulheres, das quais 31% são menores
de idade e 3%, idosas. Segundo Rosana Baeninger, pesquisadora da Unicamp, é possível notar a presença significativa de
mulheres em todas as fases da migração da Venezuela para o Brasil. A partir de 2018, com a piora da crise humanitária na
Venezuela, intensifica-se a chegada de imigrantes de renda mais baixa pela fronteira amazônica. “É uma migração absolutamente familiar, e a presença feminina é muito vinculada a isso”, afirma a pesquisadora.
MANTOVANI, F. Diário de uma Refugiada. Jornal Folha de São Paulo, Mundo, 13 dez. 2020, p. A13. Adaptado.
Qual estado brasileiro é considerado a porta de entrada dessa população refugiada em migração por via terrestre?
A) Roraima.
B) Rondônia.
C) Amazônia.
D) Mato Grosso.
E) Acre.

QUESTÃO 23
Em 2021, o Afeganistão mudou mais uma vez sua história. No dia 15 de agosto, o grupo Talibã retomou o controle de Cabul,
capital do país. Sobre esse fato, qual das alternativas a seguir é INCORRETA?
A) Os EUA invadiram o Afeganistão, em 2001, após alegar que o grupo extremista Talibã dava suporte a AlQaeda e escondia
o líder terrorista Osama Bin Laden, segundo Washington, mentor intelectual dos atentados de 11 de setembro daquele ano.
B) O ex-presidente Barack Obama foi o responsável pela redução drástica da presença militar dos EUA e pelo acordo que
permitiu o retorno do Talibã ao poder.
C) O Talibã governou o Afeganistão de 1996 a 2001 e ganhou notoriedade ao pautar suas ações por uma interpretação rigorosa da Lei Islâmica (Sharia) dentro do movimento sunita.
D) Uma das preocupações da comunidade internacional são as possíveis violações de direitos humanos após a tomada de
poder do Talibã, principalmente no que se refere à violência e à opressão às mulheres.
E) A chegada do Talibã em Cabul foi concomitante a retirada das últimas tropas estadunidense dando fim a um ciclo de 20
anos de ocupação.
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QUESTÃO 24
Em de 6 janeiro de 2021, as redes de televisão transmitiram para o mundo uma multidão de pessoas invadindo o Capitólio,
prédio sede do Congresso dos Estados Unidos. O ato foi uma grande ameaça à democracia estadunidense, já que a invasão
foi protagonizada por grupos extremistas queriam impedir a nomeação de Joe Biden, recém-eleito. Além do discurso de
Donald Trump, derrotado nas eleições, que insuflou os atos, entre os manifestantes estavam pessoas ligadas às mais diversas vertentes do extremismo de direita nos EUA. Um dos grupos que vem se notabilizando por disseminar notícias falsas e
incentivar a violência é:
A) KKK (Ku Klux Klan), grupo racista e supremacista branco que prega a separação racial nos EUA.
B) QAnon, rede de notícias virtuais que dissemina teorias conspiratórias infundadas e se originou nos seguidores de sites
de extrema-direita dos EUA.
C) New Confederates, grupo sulista que defende sua separação dos EUA a fim de criar um país baseado na religião cristã,
família e propriedade.
D) AnCap Group, grupo autointitulado anarcocapitalista, que luta contra a presença do aparelho estatal.
E) Tea Party, facção mais conservadora do Partido Republicano, estruturada na defesa dos interesses da economia liberal capitalista.

QUESTÃO 25
O desmatamento na Amazônia foi o tema que levou o Brasil a ser citado em um debate eleitoral entre os candidatos à presidência norte-americana Joe Biden e Donald Trump. Biden declarou que, se eleito, "começaria imediatamente a organizar
o hemisfério e o mundo para prover US$ 20 bilhões para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a Amazônia. (...) A
comunidade internacional diria ao Brasil: aqui estão US$ 20 bilhões, pare de destruir a floresta. E, se não parar, vai enfrentar
consequências econômicas significativas”. A declaração reacendeu uma velha discussão: a de que potências globais teriam
planos de internacionalizar a Amazônia. Sob o tom de teses conspiratórias, não faltaram acusações acerca da cobiça das
grandes potências internacionais sobre a região, evocando-se, na maior parte dos casos, a defesa da soberania nacional.
Dentre tantos outros exemplos, uma falsificação de um livro didático norte-americano, no qual a Amazônia seria um território internacional, circulou no Brasil, como se fosse verdadeira, no início da década de 2000. Por outro lado, igualmente não
faltam apelos ao reconhecimento da Amazônia como um patrimônio da humanidade. Do ator norte-americano Leonardo
DiCaprio à ativista ambiental Greta Thunberg, inúmeras personalidades e movimentos ambientais pelo mundo engrossam o
coro em torno da importância da Amazônia para o futuro do planeta e da humanidade. Quando se aborda a Amazônia como
“Patrimônio da Humanidade”, qual das alternativas a seguir é INCORRETA?
A) A Amazônia é importante para o equilíbrio climático no cenário de combate ao aquecimento global que atinge a totalidade do planeta.
B) Amazônia apresenta alta biodiversidade em cenário de forte degradação global dos ecossistemas e extinção de espécies.
C) A Amazônia abriga, em seu território, povos indígenas e tradicionais com enorme diversidade cultural e linguística que
sofrem ameaças devido à expansão da fronteira agrícola.
D) A Amazônia é importante fonte de água doce, fundamental para a manutenção do equilíbrio de toda a floresta.
E) A relevância da Amazônia está fundamentada no fato de que parte dela, em território brasileiro, encontra-se no hemisfério norte, o que é importante para a geopolítica internacional.

QUESTÃO 26
Leia o texto a seguir.
O Brasil oficializou a sua saída do Pacto Global para a Migração, adotado por mais de 160 países-membros da ONU. A decisão de abandonar o acordo, cujo objetivo é tornar os fluxos migratórios mundiais mais seguros e ordenados, pode impactar
negativamente a reputação internacional brasileira. A justificativa de que o pacto fere a soberania do Brasil ao autorizar uma
imigração indiscriminada não encontra respaldado em evidências. (...) O Brasil está longe de ser destino prioritário para
imigrantes. Pelo contrário, para cada migrante internacional no Brasil, há pelo menos dois brasileiros no exterior, muitos dos
quais em situação de vulnerabilidade. Uma maior troca de informação com países de destino, que está entre as propostas
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do pacto, seria fundamental para garantir um tratamento digno a esses imigrantes. (...) A ausência de motivos pragmáticos
para a rejeição do documento aprovado no âmbito da ONU indica que o gesto faz parte de um objetivo mais amplo da atual
diplomacia brasileira, que visa a distanciar o país do multilateralismo".
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/12/opinion/1547304022_687377.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_CM&fbclid=IwAR3XAb8d3C1_ty66ldI9BIZPzZRUNHSf_CedrvYoAjIdaGrdGXOhS_L4pRU>. Acesso em: 20 out. 2021.

Sobre a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é CORRETO afirmar que:
A) Essa decisão não implica impactos negativos para os brasileiros no exterior, os quais compõem um contingente comparativamente menor em relação aos estrangeiros no Brasil.
B) A saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é resultante de uma tradicional adesão da diplomacia brasileira por
pautas marcadas pelo acolhimento humanitário.
C) A saída do Brasil do Pacto Global para a Migração pode incentivar restrições ainda maiores aos brasileiros no exterior,
notadamente em nações que integram a União Europeia.
D) A atual política migratória brasileira afasta o Brasil de nações comandadas por líderes populistas e de extrema direita,
como a Itália de Matteo Salvini e a Hungria de Viktor Orbán.
E) A atual política migratória da diplomacia brasileira aproxima o Brasil de nações comandadas por líderes liberais, como a
Alemanha de Angela Merkel e a França de Emmanuel Macron.

QUESTÃO 27
Os hábitos e costumes da população mundial estão mudando em função dos avanços tecnológicos. Esse processo vem sendo
denominado Quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0. Sobre essa revolução, assinale o que for INCORRETO.
A) Internet das Coisas, Big Data e Inteligência Artificial são alguns dos principais campos do conhecimento que caracterizam
a Revolução 4.0.
B) As revoluções tecnológicas no âmbito da chamada Revolução 4.0 promoverão o aumento do emprego qualificado no
mundo, revertendo a tendência de desemprego estrutural presente no capitalismo desde o século XX.
C) A integração à internet das diferentes tecnologias e o avanço digital ambientado na Terceira Revolução Industrial estão
na base da Revolução 4.0.
D) A fusão das tecnologias física, química e biológica, combinada às tecnologias da informação e da comunicação, designa
uma característica marcante da Revolução 4.0.
E) A robótica é um dos ramos do conhecimento que tem se destacado no âmbito da Revolução 4.0.

QUESTÃO 28
Com a necessidade do isolamento social devido à propagação da Covid-19 no mundo, o comércio eletrônico representou uma
opção de compras para o consumidor. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) As adaptações do consumo em meio à expansão da Covid-19 inauguraram o comércio a longa distância, isto é, o comércio
internacional.
B) Sob a perspectiva da pandemia, empresas com infraestrutura e serviços de comunicação eficientes têm ferramentas de
trabalho favoráveis para o seu crescimento na plataforma on-line.
C) A modalidade comércio eletrônico utiliza serviços logísticos terceirizados para efetivar sua atividade econômica.
D) Dentre as formas de acesso do consumidor aos produtos, compras realizadas por meio dos smartphones revelam a
flexibilidade tecnológica pelas quais muitas empresas estruturam o seu negócio.
E) O comércio eletrônico não estava previsto nas legislações de muitos países. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor,
de 1990, é complementado por regulamentações específicas para o regramento dessa modalidade de comércio.
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QUESTÃO 29
O mês de julho de 2020 apresentou o seguinte resultado comercial para a balança comercial brasileira: as exportações chegaram a US$ 19,56 bilhões, enquanto o total de produtos e serviços importados fechou em US$ 11,50 bilhões. No acumulado do
ano, as exportações brasileiras estão 6,4% menores do que no mesmo período (janeiro a julho) de 2019. No caso das importações, o recuo nos primeiros sete meses do ano é ainda maior, de 10,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado.
(Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Adaptado.)

De acordo com as informações do excerto e com seus conhecimentos sobre o comércio exterior brasileiro, assinale a alternativa CORRETA:
A) Em julho, o Brasil apresentou déficit comercial, consequência da alta nas importações de produtos eletrônicos do merca
do norte-americano devido às sanções chinesas.
B) Em julho, o Brasil apresentou superávit comercial, fruto da maior exportação de commodities devido à alta demanda dos
países asiáticos.
C) Nesse período, o Brasil apresentou superávit comercial, resultado dos ganhos na exportação para os EUA e para a União
Europeia.
D) Em julho, o Brasil apresentou superávit comercial, decorrente da elevada exportação de bens e produtos industrializados
devido à valorização do dólar em relação ao real.
E) Em julho, o Brasil apresentou déficit comercial, reflexo das perdas na importação de produtos de alto valor agregado
devido à desvalorização do real frente ao dólar.

QUESTÃO 30
Leia e responda
“Líderes de 15 países da Ásia-Pacífico selaram no domingo (15/11/2020) um dos maiores acordos comerciais da história, que
pretende reduzir as barreiras em uma área que cobre um terço da população e da produção econômica mundiais. A Parceria
Econômica Regional Abrangente (RCEP, na sigla em inglês) representa um grande passo para a integração econômica na
região e nasce após quase uma década de negociações. O RCEP inclui a maioria dos acordos existentes assinados pelos dez
membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) – Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar,
Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã – e os mescla em um único pacto multilateral com Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. (...) Ao combinar uma diversidade de acordos em um único, o RCEP traz a Ásia para mais perto de se
tornar uma zona comercial coesa, como a União Europeia ou a América do Norte, apesar de não se esperar que leve a grandes
reduções tarifárias gerais.”
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/paises-da-asia-pacifico-assinam-um-dos-maiores-acordos-de-livre-comercioda-historia.shtml>. Acesso em: 20 out. 2021.

O recém-firmado tratado de livre comércio mencionado no texto acima estabelece o RCEP como o maior bloco econômico do
mundo, com 30% do PIB mundial, tendo a China como principal signatário, o que pode representar um novo capítulo na sua
disputa comercial contra os Estados Unidos.
Assinale a opção CORRETA sobre o tratado abordado na notícia.
A) os EUA estão fora do tratado, pois, apesar de ser a maior potência militar do mundo, sua economia é pouco expressiva.
B) Com exceção da China, esse tratado reúne países de pouca importância econômica, não representando uma ameaça à
hegemonia dos EUA no mundo.
C) Os EUA não têm nenhum interesse nesses países da Ásia e Oceania, já que vêm praticando cada vez mais um isolacio- nismo
dentro da geopolítica internacional.
D) O tratado inclui tradicionais aliados dos EUA, como o Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, o que representa
um triunfo da diplomacia chinesa.
E) A China tem inimigos históricos e com pouca relação comercial nesse tratado, como o Japão e a Coreia do Sul, que podem
inviabilizá-lo em longo prazo.
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