
TO Graduado 2022/2

PROVAS QUESTÕES DATA/TURNO
Língua Portuguesa 01 a 10 04/09/2022

(Domingo)
das 09h15min às 13h15min

Matemática 11 a 20
Conhecimentos Gerais 21 a 30

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

01. Neste caderno, constam trinta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua 
Portuguesa, dez questões de Matemática e dez questões de Conhecimentos Gerais.
02. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de 
sala que o substitua.
03.Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras 
ou qualquer outro material.
04. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com 
outros candidatos.
05. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento 
do cartão de respostas oficial.
06. Você receberá um cartão de respostas oficial.
• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que 
será utilizado para a correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O 
CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
07. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e nos 
cartões de respostas poderá implicar anulação de sua prova.
08. Você deve permanecer na sala, no mínimo 1 hora, antes de entregar a prova.
09. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala e lhe entregue a prova objetiva e o cartão 
de respostas oficial.
10.Todas as normas do edital que regem este processo seletivo devem ser cumpridas 
rigorosamente.
 

Nome do candidato

Número da sala

Nº da identidade

Assinatura

Universidade Estadual do Tocantins - Unitins
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Texto para responder as questões de 1 a 6.

À espera do amor

Aproximava-se da porteira do cinema.
- Ela chegou?
- Quem?
- Minha namorada.
- Como vou saber quem é?
- Verdade, você não a conhece. E devem entrar aqui centenas de pessoas.
- Por dia? Milhares, principalmente num filme como esse! Não sei o que viram nele.
- História de amor. Todo mundo gosta.
- Amor! Como se alguém ainda acreditasse no amor.
- Eu acredito. Por isso estou aqui, à espera de minha namorada.
- Há meses você vem todos os dias. Meses!
Ficou aqui, sempre com o rabo do olho na entrada do cinema. Terminou a primeira sessão, nada. A 
segunda, tudo igual. Antes da terceira - porque eram sessões corridas, normais, sempre que havia um 
filme de sucesso - houve uma troca de porteiros. Chegou o sujeito carrancudo que sempre desconfiava 
dele e, um dia, tinha chegado a chamar o segurança para expulsá-lo. Tudo tinha se resolvido. O porteiro 
acenou:
- Continua a espera?
- Sempre!
- Não entendo, juro que não entendo.
- Porque nunca amou.
- Quem disse?
- Veja sua cara! Amarrada, amargurada, tem o olhar triste e fundo. Cadê a alegria de quem ama?
- Gosto muito.
- Gostar não é amar.
- Achei que fosse a mesma coisa.
- Amar é tudo.
- E gostar?
- Gostar é gostar. Amar é amar. Gostar é trinta por cento do sentimento. Amar é cem por cento.
- Você é estranho. Não te entendo. Diz coisas complicadas.
- Amar é simples.
- Fico te olhando, você vem todos os dias, à espera dessa namorada que nunca aparece.
- Vai aparecer.
- Por que não liga para ela?
- Não tenho o número!
- Namora e não tem o número?
- Não namoro ainda. Vou namorar.
- O quê?
- Vou namorar. O dia em que ela chegar e entrar por essa porta, vou saber que é ela.
- Como? Como é que sabe?
- Sabendo. É olhar e sentir. O coração acelera, a gente começa a suar, o estômago sobe para a garganta, 
a respiração fica ofegante, as pernas ficam bambas, as unhas tremem.
- As unhas tremem?
- É a melhor coisa. Tão bom viver assim... Você se sente desaparecer.
- Desaparecer?
- Some. E quando percebe, você é o outro. Está naquele que ama. Inteiro por dentro, uma coisa só. 

LÍNGUA PORTUGUESA
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Daquele momento em diante, dois viram um.
- Sei, sei...
Nesse momento, ele se afastou para deixar entrar uma jovem morena, de olhos miúdos e um riso que se 
esparramava pelo rosto. Ele começou a suar.
Os dois se olharam, e ele percebeu que, após meses e meses, tinha acontecido. O coração acelerou.
A espera tinha terminado. As unhas tremeram.
Ela continuou olhando e também sentiu. O estômago subiu à garganta. E o porteiro ficou assombrado, 
quando, em lugar de duas pessoas, viu entrar apenas uma no cinema.
Onde estava a outra? Quem entrou piscou maliciosamente para ele.
- Entendeu? - perguntou.
O porteiro fez que sim... Era o amor...

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Olhar de descoberta. São Paulo: Melhoramentos, 2003.

1   Em que local os acontecimentos do texto se desenrolam?

A. Na casa do porteiro.
B. Na porta de um cinema.
C. No quintal da casa do homem que espera a namorada.
D. No hospital que atende pessoas cardíacas.
E. No estúdio de filmagem.

2   Leia o trecho a seguir para responder à questão.

“Chegou o sujeito carrancudo que sempre desconfiava dele e, um dia, tinha chegado a chamar 
o segurança para expulsá-lo. Tudo tinha se resolvido. O porteiro acenou:
- Continua à espera?
- Sempre!”

Nesse trecho, com a troca de porteiros, entrou um novo personagem, e o narrador conta um 
episódio ocorrido antes. A ordem dos acontecimentos do episódio foi:
(   ) Desconfiança do porteiro.
(   ) Tudo foi resolvido.
(   ) Chama o segurança para expulsar.
(   ) Eles conversam naturalmente.

A sequência correta dos acontecimentos, de cima para baixo, é

A. 1, 3, 2 e 4.
B. 1, 2, 3 e 4.
C. 4, 2, 1 e 3.
D. 3, 1, 4 e 2.
E. 3, 2, 4 e 1.

3    Segundo o personagem principal do texto, a pessoa quando está amando apresenta algumas 
características. Assinale a alternativa que possui somente informações emitidas pelo homem 
que procurava uma namorada sobre o que é amar.
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A. Alegria, cara amarrada, coração 
acelerado e respiração ofegante.
B. Respiração ofegante, suor excessivo, 
dor de estômago e tontura.
C. Coração acelerado, respiração ofegante 
e pernas bambas.
D. Unhas tremendo, suor excessivo, 
pernas bambas e dor de estômago.
E. Dor de garganta, pernas bambas, suor 
excessivo e cara amarrada.

4  No texto, predominam as sequências 
dialogais, caracterizadas por turnos de 
fala, que constituem uma conversa fluida 
e natural entre pessoas em torno de um 
determinado assunto. 

Qual das afirmativas apresenta um diálogo?

A. “-Como? Como é que se sabe?
- Sabendo. É olhar e sentir”.

B. “Nesse momento ele se afastou para 
deixar entrar uma jovem morena, de olhos 
miúdos e um riso que se esparramava pelo 
rosto”.
C. “Os dois se olharam e ele percebeu que 
após meses e meses tinha acontecido. O 
coração acelerou”.
D. “Ficou por ali, sempre com o rabo do 
olho na entrada do cinema. Terminou a 
primeira sessão, nada. A segunda, tudo 
igual”.
E. “Chegou o sujeito carrancudo que sem-
pre desconfiava dele e, um dia, tinha che-
gado a chamar o segurança para expulsá-
-lo”.

5  No texto, há diálogo do personagem 
principal com dois porteiros. Analise as 
afirmativas a seguir.

I. O segundo porteiro surpreende-se porque 
não existia namorada, o personagem estava 
à procura de uma.

II. Somente o segundo porteiro presencia 
a chegada da jovem morena e entende o 
que acontece entre ela e o personagem 
principal.

III. O primeiro porteiro não acredita no amor; 
e o segundo pensa que gostar e amar são 

sentimentos idênticos.

Pode-se afirmar que estão corretas

A. somente III.
B. somente I e II.
C. somente II e III.
D. somente I e III.
E. I, II e III.

6   Observe a sequência de perguntas do 
porteiro.

“- Como? Como é que se sabe?”

“- As unhas tremem?”

“- Desaparecer?”

Ao fazer essa sequência de perguntas, 
pode-se afirmar que o porteiro pretendia

A. manter o diálogo, porque ambos 
concordavam em todos os assuntos 
abordados.
B. manter o contato verbal para não 
ouvir o barulho que vinha do cinema.
C. descobrir como fazer para que suas 
unhas parassem de tremer.
D. obter mais informações, já que se 
espanta com as explicações do homem.
E. conhecer melhor o homem que ficava 
na porta do cinema.

Texto para responder as questões de 
7 a 10.

Nóis é Jeca, mas é joia 
Juraildes da Cruz

Andam falando que nóis é caipira

Que a nossa onda é montar a cavalo

Que a nossa calça é amarrada com imbira

Que a nossa valsa é briga de galo

Andam falando que nóis é butina

Mais nóis num gosta de tramóia

Nóis gosta é das menina

Nóis é jeca mais é joia

Mais nóis num gosta de jiboia
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Nóis gosta é das menina

Nóis é jeca mais é joia

Se farinha fosse americana, mandioca im-
portada

Banquete de bacana era farinhada

Nóis tem vergonha na cara

Andam falando que nóis é caipira

Que nóis tem cara de mio de pipoca

Que o nosso rock é dançar catira

Que a nossa flauta é feita de taboca

Nóis gosta é de pescar traíra

Vê a bichinha gemendo na vara

Nóis num gosta de mintira

Andam falando que nóis é caipora

Que nóis tem que aprender ingleis

Que nóis tem que fazê xuxexo fora

Deixe de bestaje, nóis nem sabe o portu-
gueis

Nóis somo é caipira pop

Nóis entra na chuva e nem moia

Meu ailóviu, nóis é jeca mais é joia

Tiro bicho de pé com canivete

Mais já to na internet

Nóis é jeca mais é joia

7   O autor utiliza a licença poética que 
lhe permite escrever com liberdade de 
expressão, assim a linguagem oral torna-se 
escrita. O texto valoriza a cultura do povo de 
uma região geográfica do Brasil, por isso a 
variação linguística predominante utilizada 
pelo autor é

A. diastrática.
B. diacrônica.
C. diatópica.
D. diafásica.
E. padrão. 

8   Marque a alternativa que contradiz tudo 
o que falam acerca de “nóis” no texto.

A. “nóis tem que fazê xuxexo fora”
B.“Andam falando que nóis é caipira”
C.“nóis tem que aprender ingleis”
D. “Nóis é jeca mais é joia”
E.“nossa calça é amarrada com imbira”

9   O processo de formação de palavras 
da língua portuguesa ocorre, em geral, 
por composição, derivação e/ou outros 
processos. Sobre o processo de derivação 
das palavras da música de Juraildes da 
Cruz, em destaque, marque a assertiva 
correta.

A. Farinhada – Derivação prefixal
B. Bichinha – Derivação sufixal
C. Caipira – Derivação parassintética 
D. Mio – Derivação imprópria
E. Cavalo – Derivação regressiva 

10 Considerando a posição da sílaba 
tônica, assinale a alternativa correta.

A. Pipoca é uma palavra paroxítona. 
B. A palavra traíra é uma palavra 
proparoxítona.
C. Jiboia é uma palavra oxítona.  
D. Flauta é uma palavra proparoxítona.
E. Calça é uma palavra oxítona.  
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MATEMÁTICA

11  Paranã e Sítio Novo são duas cidades 
tocantinenses escolhidas para serem 
contempladas com o Programa TO 
Graduado. A distância entre essas duas 
cidades corresponde a pouco mais de 
990km.

Certo aplicativo de navegação marca a 
distância entre dois pontos, em milhas. 
Sabendo que uma milha terrestre equivale 
a, aproximadamente, 1.609 m, podemos 
afirmar que

A. a distância em milhas, multiplicada por 
0,6 corresponde a distância em km.
B. a distância entre as duas cidades cor-
responde a mais de 1.590 km.
C. a distância entre as duas cidades é me-
nor do que 600 milhas.
D. a distância em milhas, dividida por 1,609 
corresponde a distância em km.
E. a distância em milhas, multiplicada por 
1,609 corresponde a distância em km.

12  Quando se utiliza o dinheiro ou capital 
de uma instituição financeira é comum 
pagar pelo seu uso através de um aluguel 
denominado de juro, que pode ser no 
regime simples ou composto.

Nivaldo conseguiu um capital C emprestado 
a uma taxa de 0,8% ao mês durante 1 ano 
e 3 meses. Além de devolver o capital C no 
fim do período, ele pagou R$ 9600,00 de 
juros no regime simples. Portanto, o valor 
do capital C, em R$, é

A. 86.000,00
B. 84.000,00
C. 80.000,00
D. 8.000,00
E. 512,00

13 Todos temos acompanhado as 
oscilações nos preços dos combustíveis. 
Em determinado posto de combustível, o 
litro do diesel sofreu aumento de 12% e, 
duas semanas depois, novo aumento de 
14%. Isso significa que, em comparação 
com o valor inicial, o litro de diesel sofreu

A. aumento de 26%.
B. aumento superior a 27,5%.
C. aumento, aproximado, de R$ 0,27 
por litro.
D. aumento, aproximado, de R$ 0,26 
por litro.
E. aumento de R$ 0,74 por litro.

14  Jovânia comprou um lote retangular 
de 30m de comprimento por L de largura, 
resultando numa área de 390m2. Ela 
pretende cercar o lote com arame liso 
dando 5 voltas em cada lado. Sabendo 
que o custo do arame liso é R$ 0,80 por 
metro, o valor que Jovânia irá gastar com 
o arame liso para cercar o lote, em R$, é

A. 430
B. 312
C. 1560
D. 344
E. 52

15 Anagrama é a transposição ou 
rearranjo de letras de uma palavra com o 
intuito de formar outras palavras com ou 
sem sentido. Por exemplo, com a palavra 
ANO pode-se obter as palavras AON, 
NAO, NOA, OAN e ONA.

Com o nome LAMARA pode-se obter 
quantos anagramas?

A. 120
B. 720
C. 24
D. 180
E. 240

16 A oscilação nos preços dos 
combustíveis tem obrigado motoristas 
e donos de postos de combustíveis, 
a ficarem atentos às oportunidades e 
alterações no mercado. O Posto de 
Combustível Alfa ao aumentar os preços 
em 14%, viu sua clientela diminuir ao 
longo de duas semanas. Dessa forma, o 
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dono do posto decidiu reduzir os valores em 14%.

Isso significa que, na prática, hoje os motoristas estão pagando

A. o mesmo valor pelo litro de combustível.
B. mais pelo litro de combustível.
C. menos pelo litro de combustível.
D. 5% a menos do que o valor inicial.
E. 5% a mais do que o valor inicial.

17  A alta inflação afeta, diretamente, tanto o poder de compra dos brasileiros quanto a 
rentabilidade de suas aplicações. Considere que, em determinado período, uma aplicação 
rendeu 23%. Contudo, nesse mesmo período, a inflação chegou ao patamar de 15%. Pode-se 
afirmar que o rendimento efetivo (rendimento total que um investidor recebe) desta aplicação, 
neste período, correspondeu a

A. menos de 8%
B. mais de 12%
C. exatamente 12%
D. exatamente 10%
E. exatamente 11%

18   A função L(x) = - x2 + 6x – 5 representa o lucro L de uma empresa em função do preço x 
de um produto. O lucro máximo acontecerá quando o preço do produto for

A. 7
B. 4
C. 22
D. 5
E. 3

19   Observe a figura a seguir.

No triângulo retângulo da figura, o cateto oposto ao ângulo α é 5cm. Sabendo- se que a área 
do triângulo é 30cm2, o seno do ângulo α é

A. 12/5
B. 5/12
C. 12/13
D. 5/13
E. 13/5
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20  A tabela a seguir mostra a quantidade de litros de gasolina que podiam ser comprados 
com apenas um salário mínimo, verificados em março de cada ano, de 2014 a 2022.

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Quantidade 

de litros 243 237 236 254 227 232 234 201 173

Disponível em: https://investnews.com.br/economia/em-5-anos-preco-da-gasolina-subiu-66-e-o-salario-minimo-27/. Acesso em: 10 ago. 2022.

Com base nas informações é possível afirmar que

A. a média corresponde a, aproximadamente, 214 litros. 
B. a mediana corresponde a 234 litros.
C. a mediana corresponde a 226 litros. 
D. a moda corresponde a 226 litros.
E. a moda corresponde a 227 litros.
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21   Os viajantes estrangeiros que, no século 
XIX, passaram pela região que hoje constitui 
o estado do Tocantins descreveram, em seus 
diários, as vilas, as condições econômicas, 
os costumes e modo de vida da região. 
Sobre Natividade, George Gardner registrou 
em seu diário: “[...] A população, com cerca 
de duas mil almas, compõe-se das mesmas 
raças mistas já encontradas. Tem quatro 
igrejas que, embora bem velhas, ainda se 
acham inacabadas e não há probabilidade 
de que se acabem [...]” (GARDNER, George. 
Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1982, p. 157).

Considerando os aspectos históricos do 
estado do Tocantins, assinale a afirmação 
correta.  
   
A. A mineração, além de favorecer o 
processo de povoamento da região do 
Tocantins, proporcionou a concentração 
de riqueza nas populações locais.                                                                                           

B. No período de 1730 a 1740, a descoberta 
de ouro no norte de Goiás (Tocantins) deu 
início à formação dos seguintes arraiais: 
Natividade, Gurupi, Araguaína, Monte do 
Carmo e Conceição.

C.Com o fim da mineração no norte de 
Goiás, no início do século XIX, os arraiais 
e as vilas apresentaram uma situação 
de estagnação econômica, com parte da 
população migrando para a zona rural.                    

D.No final do século XVIII, o grande 
fluxo de pessoas contribuiu para que os 
europeus fossem o grupo mais numeroso 
nos arraiais de ouro no norte da Capitania 
de Goiás (Tocantins).

E.Durante o império brasileiro, Duque 
de Caxias propôs a separação do norte 
goiano para a criação da Província da Boa 
Vista do Tocantins.

22  A respeito das festas religiosas e 
culturais do estado do Tocantins, é correto 
afirmar:

A. as Cavalhadas acontecem anualmente 
na cidade de Taguatinga/TO e representam 
uma encenação dos combates entre 
mouros e cristãos pelo domínio da Europa 
na Idade Média.

B. as folias e a Festa do Divino, no 
Tocantins, são realizadas somente nos 
municípios de Natividade, Monte do 
Carmo e Taguatinga desde o século 
XVIII.

C. no município de Colinas do TO, 
ocorre anualmente a Festa dos Caretas, 
manifestação da cultura popular 
encenada por homens usando máscaras 
e fantasias. 

D. no município de Peixe/TO, a 
Comunidade Quilombola Cocalinho 
realiza a Festa do Lindô.

E. a Romaria do Bonfim reúne milhares 
de fiéis anualmente no município de 
Pindorama do TO.

23 O processo de interiorização do 
Brasil durante a colonização teve como 
destaque as bandeiras e as entradas 
que expandiram as fronteiras da Colônia, 
protagonizada pela Capitania de São 
Vicente. Sobre esse tema da história do 
Brasil, assinale a alternativa correta.  
 
A. As primeiras bandeiras que obtiveram 
sucesso na busca pelo ouro se fixaram 
na região atual da Bahia, no fim do 
século XVII, o que chamou atenção 
de interessados em toda Colônia e até 
mesmo de Portugal. 

B. As bandeiras ficaram conhecidas na 
história da Colônia na região da Capitania 
de São Vicente, após a lucrativa 
produção de açúcar em conjunto com a 
Capitania de Pernambuco.

C. Os bandeirantes eram compostos, 
de modo geral, por portugueses e 
indígenas, com papel relevante na 
interiorização, no povoamento e na 
procura de ouro.

D. As bandeiras eram expedições 
organizadas por particulares para 
reconhecimento do interior da Colônia; 
as entradas ficaram conhecidas 
como expedições organizadas entre 
particulares e a coroa portuguesa.

E. A principal mão de obra utilizada 
nas minas de ouro era de indígenas 
escravizados, que trouxeram da Costa 
da Mina (África) sua experiência com o 

CONHECIMENTOS GERAIS
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uso da bateia.

24  No dia 7 de setembro de 2022, serão 
comemorados 200 anos da Independência 
do Brasil. Sobre esse fato que mudou o 
curso da história brasileira, é correto afirmar 
que foi um movimento

A.político considerado pacífico, sem 
participação popular, influenciado por uma 
elite latifundiária e escravocrata.

B.político que deu início a uma nação e a 
um estado, a partir de conflitos entre suas 
regiões, em defesa da formação de um 
povo representante de sua história.

C.político a favor da coroa portuguesa que 
desejava recolonizar o Brasil.

D.político encabeçado pelo então D. 
Pedro, que declarou a independência com 
a certeza de que estaria colocando em 
prática o desejo de todas as províncias. 

E.liderado pelos principais políticos das 
principais províncias com o objetivo de 
abolir a escravidão. 

25  A história do desejo da região norte 
de Goiás (Tocantins) em se tornar 
independente atravessou épocas e 
gerações. Considerando a década dos anos 
1980, marque a alternativa correspondente 
a esse período.

A. As ações lideradas pela CONORTE, 
o abaixo assinado com mais de 80 mil 
assinaturas, o maior número de deputados 
de Goiás favoráveis à divisão e à criação 
na Assembleia Legislativa da Comissão 
Pró-Criação do Tocantins.

B. A liderança de Teotônio Segurado, como 
um dos principais líderes da separação do 
estado, a criação do Dia da Autonomia, em 
18 de março, e a construção de uma nova 
capital.

C. As ações políticas do Feliciano Machado 
Braga e o protagonismo do deputado 
federal José Wilson Siqueira Campos, 
que defendiam para o primeiro momento 
a cidade de Tocantinópolis como capital 
provisória do estado.

D. O apoio político do então presidente da 
República, José Sarney, do governador de 

Goiás, Iris Rezende, do senador Henri-
que Santillo, do deputado federal, José 
Wilson Siqueira Campos, e do movimen-
to liderado pela Comissão de Estudos 
dos Problemas do Norte, CONORTE.

E. O lançamento do Manifesto Tocanti-
nense, a criação da Comissão de Estu-
dos Jurídicos do Estado do Tocantins, 
a criação dos jornais, A Norma e Ecos 
do Tocantins, voltados para divulgar as 
ideias separatistas de criação do novo 
estado. 

26 Como estado da região Norte 
com maior nível de incidência solar, 
o Tocantins é definido por sua ampla 
extensão latitudinal e pelo relevo de 
altitude gradual e crescente de norte a 
sul. O clima no estado do Tocantins é 
definido como:

A.ao norte, tipo climático semiárido, ao 
sul, tipo climático temperado. 

B. ao norte, tipo climático subtropical 
superúmido, ao sul, tipo climático 
tropical com inverno seco.

C. ao norte, tipo climático tropical 
superúmido, ao sul, tipo climático 
tropical desértico.

D. ao norte, tipo climático subtropical de 
altitude, ao sul, tipo climático subtropical.

E. ao norte, tipo climático tropical úmido, 
ao sul, tipo climático tropical com inverno 
seco.

27  Segundo o IBGE, o Tocantins conta 
atualmente com 277.720,520 km². Faz 
parte da Amazônia Legal, encontra-
se geopoliticamente na região Norte 
do Brasil e faz divisa com os seguintes 
estados:

A. Maranhão, Pará, Goiás, Piauí, Bahia 
e Mato Grosso do Sul. 

B. Maranhão, Pará, Goiás, Piauí, Bahia 
e Mato Grosso.

C. Maranhão, Pará, Goiás, Pernambuco, 
Bahia e Mato Grosso.

D. Maranhão, Roraima, Goiás, Piauí, 
Bahia e Mato Grosso.

E. Maranhão, Pará, Goiás, Piauí, Bahia 
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e Minas Gerais.

28   De acordo com o site oficial do 
Tocantins, “O monumento ‘Súplica dos 
Pioneiros’, localizado na praça dos 
Girassóis, em Palmas-TO, é um conjunto 
de sete esculturas de bronze formado por 
nove personagens: pai, mãe, filhos, filhas 
e um carneiro”. O que esse monumento 
representa?

A.Uma homenagem aos dezessete 
militares e um civil que se rebelaram em 
1922 insatisfeitos com a República Velha. 

B. A riqueza natural que o Tocantins possui: 
rios caudalosos e as diversas cachoeiras.

C.Uma homenagem aos primeiros 
moradores que ajudaram a construir 
Palmas.

D.Uma referência ecumênica à liberdade 
de expressão em religiões diversas no 
estado do Tocantins e no Brasil.

E.A história do Tocantins desde o período 
geológico até a realização da primeira 
missa da implantação de Palmas.

29  Valdina de Oliveira Pinto, ou Makota 
Valdina (1943-2019), foi uma importante 
educadora e ativista contra o racismo e a 
intolerância religiosa no Brasil. É dela a 
seguinte afirmação: “Não sou descendente 
de escravos. Eu descendo de seres 
humanos que foram escravizados”. Com 
essa afirmação, a ativista

A. refere-se às condições precárias da vin-
da dos africanos para o Brasil colonial.

B. está se referindo diretamente à Revolta 
dos Malês de 1835 em Salvador. 

C. nega que tenha havido escravidão no 
Brasil.

D. considera que a abolição da escravidão 
no Brasil, em 1888, encerrou a questão.

E. considera que escravo não é uma con-
dição natural, mas fruto de uma circuns-
tância histórica.

30  A União Nacional dos Estudantes 
(UNE) e a União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES) mobilizaram 
os jovens que foram às ruas pelo 
impeachment de um presidente brasileiro. 
A mobilização dos “caras pintadas” reuniu 
cerca de 10 mil jovens em passeata em 
São Paulo, dando início a uma série de 
atos públicos que marcaram a história do 
Brasil. Sobre o processo de impeachment, 
é correto afirmar:

A.de acordo com a Constituição 
brasileira em vigor, o afastamento de 
um presidente da República, por meio 
de impeachment, torna-o inelegível por 
15 anos.

B.o primeiro ocorreu na França, no início 
do século XIX, após serem colocados 
em risco direitos individuais e sociais.

C.a primeira Constituição brasileira 
a prever o processo para o cargo de 
presidente foi a de 1988.

D. ocorreu no Brasil nos governos de 
Fernando Collor de Melo, em 1992, e de 
Dilma Rousseff, em 2016.

E.os EUA usaram a prerrogativa do 
impeachment para o afastamento do 
presidente Lyndon Johnson na década 
de 1960, com o escândalo de Watergate.


