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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 
1. Mantenha sobre a mesa sua Carteira de Identidade e o Comprovante de Inscrição. 
2.  Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da 

prova. 
3. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.  
4. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser 

dado. 
5. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas, pois o uso do 

lápis, na folha de respostas e na versão final da redação, anula a prova. Você poderá utilizar lápis e 
borracha apenas para suas anotações no caderno de prova. 

6. Ao início da prova, o aplicador informará o tempo concedido para a realização dela. 
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis: volte a elas, se lhe sobrar tempo. 
8. Preencha claramente os dados na folha de respostas, colocando o curso escolhido, escrevendo seu 

número de inscrição e assine no espaço reservado. 
9. Assinale as respostas na folha de respostas, preenchendo todo o círculo que contém a letra 

escolhida da questão pertinente da seguinte forma: 
10. Será anulada a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de 

respostas.  
11. Serão anuladas as respostas rasuradas, emendadas ou múltiplas para uma mesma questão.  
12. Utilize a última página como rascunho da redação.  
13. Certifique-se do tema da redação, lendo o texto motivador. 
14. Ao término da prova, entregue ao aplicador da prova o Caderno de Prova, a Folha de Respostas e a 

Folha de Redação. Verifique se preencheu corretamente os dados de identificação. 
15. Você poderá usar o verso da folha de instruções para matrícula, para copiar as suas respostas, para 

posterior conferência, se quiser. 
16. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto dos demais candidatos 

que estejam prestando o vestibular. 
17. Somente poderá ausentar-se da sala durante a prova, acompanhado do fiscal volante. 
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REDAÇÃO 
 
Com base na leitura dos textos motivadores e em suas reflexões sobre o tema, escreva uma dissertação 
argumentativa em norma padrão da língua portuguesa apresentando seu ponto de vista sobre: “O 
imediatismo da sociedade atual e a dificuldade em lidar com frustrações”. 
Para atender à proposta, seu texto deverá apresentar: título, ponto de vista bem definido, argumentos 
que sustentem seu ponto de vista e conclusão. 
Limite: 20 a 25 linhas (não ultrapasse o final da 25.a linha); 
Sua redação será anulada se você: 
- reproduzir algum dos textos motivadores ou parte deles; 
- fugir ao tema; 
- escrever um texto que não seja uma dissertação argumentativa; 
- ultrapassar o número de linhas estabelecido (entre 20 e 25); 
- apresentar letra ilegível. 

Textos motivadores 
 
Texto 1: LIDANDO COM FRUSTRAÇÕES 

Vocês já pensaram que grande parte de nossos problemas e insatisfações estão ligados ao fato de 
não sabermos lidar com nossas frustrações? Frustração é a não satisfação de uma expectativa que 
mantínhamos. A realidade contraria o esperado. É comum que uma frustração venha acompanhada de 
uma manifestação agressiva de quem passou por ela. Quando as pessoas não estão com os “pés no 
chão”, criam em suas mentes possibilidades mirabolantes que, no decorrer do tempo, não se 
concretizam. As decepções vão aumentando e, consequentemente, as insatisfações também. 

O imediatismo também é um forte colaborador para alimentar frustrações e revoltas. Quer-se algo 
tempestivamente. Observem que isso não ocorre só com as crianças, mas principalmente com os 
“adultos”, que não podem respeitar o tempo para que as coisas aconteçam, não querem cumprir as 
etapas necessárias para que se tenha a conquista do desejado. 

Para tudo existe um tempo, assim como a forma de se conquistar. Os fins não justificam os meios. 
Se isso fosse verdade, após a conquista viria a satisfação, o que não ocorre. E então, em vez de criarmos 
expectativas para serem frustradas, olhá-las em suas possibilidades será criar condições de realizá-las. 
Lidar com frustrações e estarmos preparados para enfrentarmos as dificuldades e obstáculos que a vida 
nos apresenta. 

ANTOLINI, P. S. Disponível em:  http://somostodosum. ig.com.br/clube/artigos.asp?id=27641. Acesso em 29 de maio de 2017. 

 
Texto 2: IMEDIATISMO 

O imediatismo hoje é, na maior parte dos casos, tido como um problema que envolve grande 
parte das pessoas. Imediatismo, de acordo com o dicionário, é um sistema que funciona sem mediação, 
sem um termo de passagem. Isso indica que aqueles que desejam resposta imediata querem sair de 
onde estão e chegar ao objetivo sem percorrer o caminho, sem mediação. A mediação é o caminho que 
se deve percorrer para sair de onde está e chegar ao objetivo final. Esse caminho prevê tempo, e, 
quanto maior o objetivo, provavelmente maior será o tempo para alcançá-lo. No entanto, na sociedade 
atual, é desejado que o caminho seja cada vez mais curto, para praticamente tudo, inclusive para as 
terapias. 

Pesquisas e mais pesquisas se colocam diante do desafio de produzir resultados cada vez 
maiores em menos tempo. A questão do imediatismo é típica de sociedades que têm como tônica o 
aumento da velocidade, onde o tempo parece cada vez menor para uma possibilidade cada vez maior 
de uso do mesmo. Se entendêssemos que a rapidez das motos, carros, aviões, trens, é apenas um dos 
sintomas de uma sociedade que está vivendo em alta velocidade, ficaria fácil perceber o imediatismo 
como sintoma. 
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É isso que acontece com um pai que procura uma escola de inglês com um método super 
revolucionário que ensina o conteúdo em três meses. O mesmo acontece com a mãe que procura uma 
clínica que faça com que ela fique com o visual de menina de academia em dois meses. O pai também 
entra na roda quando compra o carro que permite a ele fazer trechos cada vez maiores em menos 
tempo. A criança entra na velocidade dos pais ao pedir o vídeo game último lançamento, mas que em 
seis meses já está ultrapassado pois o console novo é dez vezes mais rápido. 

Mas como perceber se eu estou vivendo rápido demais? Alguns, muito provavelmente nem 
leem artigos tão longos, dizem que se pode dizer mais em menos linhas, é provável, pois estes mesmos 
querem viver mais em menos dias. São pessoas de vida resumida, sexo resumido, alimentação 
resumida, carinho resumido, onde o todo é muito longo e enfadonho. Para saber se estão indo rápido 
demais olhem para a velocidade do passo na rua: caminham rápido? É muito provável que estejam 
muito mais rápidos no pensamento, e o corpo tenta em vão acompanhar o pensamento. Você percebe o 
caminho entre sua casa e o trabalho? A estrada, os carros, as pessoas, a belíssima serra que é parte 
marcante de nossa paisagem? Posso ainda perguntar se tem feito caminhadas, é provável que diga que 
sim, mas falo de caminhadas a passos lentos, sentindo o friozinho do inverno, ouvindo o cantar dos 
pássaros. Este tipo, provavelmente não. 

Desacelerar, acalmar as ideias, para muitas pessoas é a cura para problemas como ansiedade, 
depressão, pânico. Desacelerar pode trazer a pessoa de volta ao corpo, ao espaço onde provavelmente 
a maior parte dos problemas desaparece. Pergunte-se a você mesmo: onde estão seus maiores 
problemas? No corpo? É provável que não. O pensamento, pelas possibilidades que apresenta, pode 
tanto criar grandes maravilhas como causar grandes estragos. O aumento de velocidade, assim como 
num carro, pode causar grandes problemas. 

Para que isso não lhe aconteça preste atenção ao seu limite de velocidade: se estiver sendo 
imediatista, pode ser que seu limite tenha chegado. Ao observar o mundo se vai perceber que entre um 
bom inverno e o verão há a bela primavera. Se pulássemos direto do inverno para o verão perderíamos 
toda a beleza das flores. 

SEFSTROM, R. A. Disponível em: http://www.filosofiaclinicasc.com.br/artigo/ imediatismo-199. Acesso em 30 de maio de 2017. 

 
 

QUESTÕES OBJETIVAS 
 
1. Qual é a oração sem sujeito? 
A (   )  Falaram bem de você ontem! 
B (   )  Ninguém se apresentou. 
C (   )  Precisa-se de bibliotecários. 
D (   )  A tarde estava chuvosa. 
E (   )  Vai haver uma investigação. 
 
2. Assinale a frase que apresenta erro de concordância: 
A (   )  Ela fez um delicioso bolo. 
B (   )  As crianças esqueceram dos brinquedos em casa. 
C (   )  Nessa carteira só há duas notas de cinco reais. 
D (   )  Já estou na fila há duas horas. 
E (   )  Meus tios vieram me visitar nas férias.   

 

http://www.filosofiaclinicasc.com.br/artigo/
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3. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(   )  A palavra “QUE” pode ser classificada como pronome possessivo. 
(   )  O verbo intransitivo é aquele que necessita de um complemento acompanhado de 

preposição. 
(   )  A palavra “tristeza” é um substantivo abstrato. 
(   )  O plural de “degrau” é degrais. 
(   )  O substantivo composto é formado por mais de um radical. 

A (   )  F, V, V, F, V 
B (   )  V, V, F, V, F 
C (   )  F, F, V, F, V 
D (   )  F, F, V, V, F 
E (   )  F, F, F, F, V 
 
4. De acordo com as regras ortográficas vigentes, estão corretas as seguintes alternativas: 

I. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 
II. As palavras joia, assembleia, plateia e ideia deixaram de ser acentuadas após o último 

acordo ortográfico. 
III. As palavras “troféu” e herói” continuam sendo acentuadas. 
IV. O trema foi abolido da língua portuguesa, até mesmo nos nomes próprios. 
V. A palavra a seguir deve ser separada por hífen: anti-inflamatório. 

A (   )  Apenas I, II, IV e V estão corretas; 
B (   )  Apenas II, III e V estão corretas; 
C (   )  Apenas I e III estão corretas; 
D (   )  Apenas II e IV estão corretas; 
E (   )  I, II, III, IV e V estão corretas. 
 
5. Em relação à literatura brasileira, é correto afirmar: 
A (   )  Canção do exílio, um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira, foi escrito por 

Gonçalves de Magalhães. 
B (   )  O Realismo foi marcado pelo uso de uma linguagem culta, em estilo metafórico e poético. 
C (   )   A figura do herói romântico era problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas. 
D (   )  Duas características marcantes da primeira geração romântica são o nacionalismo e o indianismo. 
E (   )  O Naturalismo é uma corrente literária contemporânea do Romantismo. 
 
6. O Romantismo brasileiro fez do índio um símbolo de nacionalidade. Sobre essa fase do Romantismo, 

é INCORRETO afirmar: 
A (   )  No indianismo elementos como a depressão, o desejo pela morte e o envolvimento em questões 

políticas e sociais são bastante comuns. 
B (   )  O indianismo foi uma forte tendência do Romantismo brasileiro. Nessa fase, Gonçalves Dias foi 

destaque na poesia, e José de Alencar foi destaque na prosa. 
C (   )  No indianismo, o índio era retratado como o “bom selvagem”. 
D (   )  Os textos produzidos nesse período tinham estilos variados, pois cada poeta criava sua própria 

linguagem. No entanto todos tinham uma preocupação comum: definir um perfil da cultura 
brasileira, tendo o nacionalismo como traço essencial. 

E (   )  A natureza tem lugar de destaque nos textos românticos dessa fase.   
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Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/brazil-president-struggles-protests-leaked-recording 

 
7. O vocábulo “struggles”, retirado da notícia acima, pode ser compreendido como: 
A (   )  estrangula 
B (   )  se esforça 
C (   )  estraga 
D (   )  consegue 
E (   )  faz truque 
 
Lee el siguiente fragmento de la poesía del poeta español Antonio Machado.  

“Cantares”  

Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre el mar. 
 

[…] 
 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
 

Al andar se hace camino 
al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar... 
 

Hace algún tiempo en ese lugar 
donde hoy los bosques se visten de espinos 

se oyó la voz de un poeta gritar 
"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar..." 
 

Golpe a golpe, verso a verso... 
 

Murió el poeta lejos del hogar. 
Le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar. 
“Caminante no hay camino, 
Se hace camino al andar…” 
 

Golpe a golpe, verso a verso… 
 

Cuando el jilguero no puede cantar. 
Cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar. 
"Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar..." 
 

Golpe a golpe, verso a verso…. 

(Antonio Machado - 1875-1939) 
Disponible en: http://www.encontrarse.com/notas/pvernotaphp3? nnota=28054. Accedido en: 29 mayo 2017. 
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8. Los versos en negrita “Murió el poeta lejos del hogar.” y “Al alejarse le vieron llorar.”, se 
pueden traducir al portugués, sin alterar su significado, como: 

A (   )  “Morreu o poeta lendo o lugar.” e “Ao lembrar-se vieram chorar.” 
B (   )  “Morreu o poeta sabendo do lugar.” e “Ao lembrar-se lhe vieram chorar.” 
C (   )  “Morreu o poeta longe do lar.” e “Ao afastar-se o viram chorar.” 
D (   )  “Morreu o poeta tendo o lugar.” e “Ao aleijar-se lhe vieram chorar.” 
E (   )  “Morreu o poeta vendo o lugar.” e “Ao afastar-se vieram chorar.” 
 
9. A distância focal da elipse definida pela equação     (𝑥 − 2)²

9
  +  (𝑦 + 1)²

4
  =  1  , é igual a: 

A (   )  2√5 
B (   )  √5 
C (   )  −√5 
D (   )  8√5 
E (   )  5 
 
10. O volume de um hexaedro regular, de aresta medindo 5 centímetros, é igual a: 
A (   )  125 cm³ 
B (   )  100 cm³ 
C (   )  75 cm³ 
D (   )  50 cm³ 
E (   )  25 cm³ 
 

11. O determinante da matriz:     𝐴 = �
2 −3 4
−1 0 7
5 6 0

�     , é igual a: 

A (   )  132 
B (   )  – 213 
C (   )  198 
D (   )  136 
E (   )  – 312 
 
12. Ao vir para a UNIUV um aluno percorre todos os dias o mesmo trajeto e, durante três dias 

consecutivos fez algumas medidas dos tempos gastos e das velocidades médias. No primeiro 
dia, com velocidade de 20 m/s, gastou um tempo tA. No segundo dia, com velocidade de 
30m/s, gastou um tempo tB. Se no terceiro dia o tempo gasto foi tC = (tA + tb)/2, qual a 
velocidade deste dia, em m/s? 

A (   )  15; 
B (   )  20; 
C (   )  24; 
D (   )  25; 
E (   )  30. 
 
13. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga de – 12,8 𝝁𝑪. Sabendo que a carga 

elementar vale 1,6x10-19 C, é correto afirmar que a esfera apresenta: 
A (   )  falta de 8x1013 elétrons; 
B (   )  excesso de 11,2x1013 elétrons; 
C (   )  falta de 11,2x1013 prótons; 
D (   )  excesso de 8x1013 elétrons; 
E (   )  falta de 2x1013 elétrons.   
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14. Os compostos orgânicos são constituídos por funções orgânicas que podem ser identificadas a 

partir dos grupos funcionais. Indique a afirmativa que apresenta o nome do grupo funcional 
da propanona: 

A (   )  hidroxila; 
B (   )  carboxila; 
C (   )  hidroxona; 
D (   )  butanila; 
E (   )  carbonila. 
 
15. A partir do conceito de ligações químicas, estão corretas as seguintes alternativas: 

I. O cloreto de sódio (NaCl) é um sal formado por ligação química entre um metal 
alcalino (1A) e um halogênio (7A) que conduz eletricidade quando dissolvido em 
água. 

II. As ligas metálicas são materiais formados por pelo menos um metal.  
III. Em uma ligação iônica, os átomos se unem para compartilhar seus elétrons de 

valência. 
IV. H2, CH4, NaI e H2O são constituídos por ligações covalentes. 
V. Para atingir a regra do Octeto, os átomos precisam doar oito elétrons de valência. 

A (   )  Apenas I, II, IV e V estão corretas; 
B (   )  Apenas II, III e V estão corretas; 
C (   )  Apenas I e II estão corretas; 
D (   )  Apenas II e IV estão corretas; 
E (   )  I, II, III, IV e V estão corretas. 
 
16. Os seres vivos podem ser organizados de acordo com as relações de alimentação existentes 

entre eles. Essas relações são representadas por meio cadeias alimentares. Em uma cadeia 
alimentar formada por: I-grama, II-vaca, e III-microrganismos saprófitos (fungos e bactérias). 
Os organismos representados por I, II e III correspondem correta e respectivamente: 

A (   )  I=Produtor, II=Consumidor e III=Consumidor; 
B (   )  I=Consumidor, II=Produtor e III=Decompositor; 
C (   )  I=Produtor, II=Consumidor e III=Produtor;  
D (   )  I=Consumidor, II=Consumidor e III=Produtor; 
E (   )  I=Produtor, II=Consumidor e III=Decompositor. 
 
17. As organelas celulares membranosas são estruturas especializadas, presentes em células 

eucarióticas. Sobre essas organelas, analise as seguintes informações:  
I. O Retículo Endoplasmático Rugoso (Granular) realiza síntese de proteínas. 
II. Os lisossomos têm a função de realizar fotossíntese. 
III. As mitocôndrias realizam o processo de respiração celular. 
IV. Os cloroplastos realizam a síntese de lipídeos nos vegetais. 
V. Os peroxissomos sintetizam carboidratos nas células animais. 

Das afirmações acima:  
A (   )  Apenas I, II e III estão corretas; 
B (   )  Apenas II, III e V estão corretas; 
C (   )  Apenas I e III estão corretas; 
D (   )  Apenas II e IV estão corretas; 
E (   )  I, II, III, IV e V estão corretas.   
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18. A tabela abaixo trata da população absoluta e da densidade demográfica dos países com 

maior extensão territorial. Avalie qual é a resposta correta: 

 
Fonte: http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia-brasil/exercicios-sobre-densidade-demografica-no-brasil.htm Acesso 

em: 21/05/2017. 

A (   )  A densidade demográfica da Rússia é considerada alta, pois o país apresenta uma população 
absoluta elevada.  

B (   )  A população absoluta da Índia é inferior à da China, porém seu território é menor, por esse 
motivo sua densidade demográfica é muito superior. 

C (   )  O Brasil pode ser considerado um país com elevada densidade demográfica, pois possui 
locais que apresentam uma quantidade muito grande de pessoas, como São Paulo por 
exemplo. 

D (   )  É possível que o Canadá aumente a sua população absoluta consideravelmente, inclusive 
superando países como a Índia e a China, devido a sua política de imigração. 

E (   )  Todos os países listados na tabela apresentam uma população absoluta elevada. 
 
19. Analise o mapa Brasil Regiões Geoeconômicas e marque a alternativa correta: 

 
(Adaptado de: Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2004, p. 160). 

 
A (   )  A região R2 representa o maior polo industrial brasileiro – O Nordeste, que possui grandes 

áreas de produção diversificada, sendo grande atrativo de população de outras regiões.  
B (   )  A R1 representa a região Centro-Sul, onde está localizado o maior centro industrial 

brasileiro, São Paulo. Todos os estados da Região Sul estão presentes nessa região e grande 
parte do Centro-oeste. 

C (   )  A R3, Amazônia, seria a região com maior destaque para atividades que envolvem a 
produção agrícola; está a frente das outras devido ao avanço da agropecuária. 

D (   )  As regiões R3 e R2 possuem basicamente as mesmas características. 
E (   )  O Centro-Sul será a região com maiores problemas de industrialização no futuro, pois quase 

todas as suas áreas estão ocupadas por população, não tendo para onde expandir.   

 

http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia-brasil/exercicios-sobre-densidade-demografica-no-brasil.htm
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20. A Guerra do Contestado é um exemplo histórico de conflitos que marcaram decisivamente a 

construção social de nossa república. Muitos dos problemas enfrentados atualmente pelas 
regiões mais pobres do sul do Brasil têm origem direta nesse conflito ocorrido no início do 
século XX. Qual alternativa representa uma causa direta para o início da Guerra do 
Contestado? 

A (   )  A disputa entre as autoridades militares do Paraná e Santa Catarina; 
B (   )  O crescimento das políticas públicas que visavam aumentar o acesso à terra dos pequenos 

produtores da região; 
C (   )  A concessão de terras para a construção da ferrovia, desequilibrando assim o acesso à terra 

e a produção agrícola entre os moradores da região; 
D (   )  As iniciativas bélicas dos tenentes que apoiariam Getúlio Vargas na Revolução de 1930; 
E (   )  As greves de 1917, que influenciaram os trabalhadores da região com as ideologias do 

partido comunista. 
 
 
21. Além dos problemas da repressão e censura, o regime militar brasileiro trouxe também 

grande desestabilização econômica no país. Entre as décadas de 1960 e 1970 o Brasil 
experimentou uma média de 40% ao ano de inflação. Esse problema só foi aliviado com a 
criação do Plano Real, que trouxe a possibilidade de níveis de inflação mais estáveis para o 
país. Isso ocorreu no governo do presidente 

A (   )  Luiz Inácio Lula da Silva; 
B (   )  Fernando Collor de Melo; 
C (   )  Fernando Henrique Cardoso; 
D (   )  Dilma Rousseff; 
E (   )  Itamar Franco. 
 
 
22. Em 05 de novembro de 2015, ocorreu no município de Mariana, em Minas Gerais, o pior 

acidente da história da mineração brasileira. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma 
barragem (Fundão) da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. 
Como consequências desta tragédia é correto afirmar que: 

A (   )  Após o vazamento, um incêndio destruiu parte da favela. Foram contabilizados, 
oficialmente, 93 mortos; 

B (   )  O césio-137 deixou centenas de pessoas mortas contaminadas pelo elemento e outras 
tantas com sequelas irreversíveis; 

C (   )  Houve espalhamento de lama e rejeitos de mineração; 19 pessoas morreram; A vegetação 
nativa foi destruída; a bacia do Rio Doce foi poluída; 

D (   )  Uma série de deslizamentos e enxurradas destruiu casas nas regiões de encosta. Foram 
totalizadas aproximadamente 800 mortes; 

E (   )  Nenhum prejuízo ambiental foi detectado.   
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23. MC Melody, 10 anos, é conhecida por publicar vídeos de seus falsetes. Na noite do dia 18 de 

maio de 2017 a cantora publicou um vídeo no Facebook, no qual diz que sua carreira acabou 
devido aos comentários maldosos que vem recebendo nas redes sociais. Como é 
caracterizado o assédio virtual ou cyberbullyng? 

A (   )  É uma prática em que se exclui intencionalmente alguém de um grupo para que a pessoa 
fique alienada do que acontece nele. 

B (   )  É uma prática em que se espalham rumores ou histórias sobre alguém ou tornam públicas 
conversas que foram ditas em particular; 

C (   )  É uma prática realizada por adultos e que consiste na criação de um perfil falso nas redes 
sociais para se aproximar de menores de idade; 

D (   )  É uma prática que utiliza o contato físico para ferir a outra pessoa ou destruir algo de seu 
pertence; 

E (   )  É uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para dar 
apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis praticados por um indivíduo ou 
grupo com a intenção de prejudicar o outro. 

 
 
24. Acidentes de trânsito são a principal causa da morte de jovens segundo um relatório 

publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 19 de maio de 2017. Na maioria 
dos casos, os menores mortos nas estradas são usuários vulneráveis: pedestres, ciclistas ou 
motociclistas. Para chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortos e feridos 
no trânsito, foi criado um movimento denominado: 

A (   )  Novembro Azul; 
B (   )  Maio Amarelo; 
C (   )  Outubro Rosa; 
D (   )  Janeiro Verde; 
E (   )  Agosto Cinza. 
 
 
25. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país irá se retirar do acordo 

climático de Paris. A decisão foi anunciada dia 1 de junho de 2017. Do que trata esse acordo? 
A (   )  Centraliza-se na ideia do desenvolvimento sustentável, que deve ser colocada em prática 

durante este século, o objetivo é implantar medidas sociais, principalmente para os 
excluídos, além de questões como a mulher no contexto social, os jovens, e uma 
preocupação com a preservação da atmosfera e oceanos; 

B (   )  É um protocolo com o objetivo básico de reduzir a emissão de gases, e automaticamente 
diminuir o efeito estufa; 

C (   )  Teve o objetivo de avaliar e identificar os obstáculos que impediram os países de 
promoverem grandes avanços em relação aos compromissos assumidos na Rio-92; 

D (   )  É um tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima, que rege medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020; 

E (   )  Teve o objetivo de traçar metas mais ambiciosas do que as estabelecidas pelo Protocolo de 
Quioto quanto às emissões de gases do efeito estufa.   
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