
Caderno de Questões 

Concurso Público • Câmara Municipal de Cerquilho – Edital 001/2016 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Nível Médio

Dia: 20 de março de 2016 – Horário das 14h30 às 17h30. 

Duração: 3 (três) horas, incluindo o tempo para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. 

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão

registrados corretamente e se o Cargo para o qual se inscreveu

corresponde ao Cargo descrito no CARTÃO-RESPOSTA. Caso

haja alguma divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador

da sala.

2. ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu nome nos

espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA com caneta

esferográfica de tinta azul ou preta.

3. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões numeradas

de 1 a 30, dispostas da seguinte maneira:

a) As questões de número   1 a 10 são de Português;

b) As questões de número 11 a 20 são de Matemática;

c) As questões de número 21 a 30 são de Atualidades;

d) As questões de número 31 a 35 são de Lei Orgânica;

e) As questões de número 36 a 40 são de Conhecimentos Gerais.

4. Confira se seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade

de questões e se essas questões estão na ordem mencionada na

instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito

ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da

sala para que ele tome as providências cabíveis.

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5

opções. Apenas uma responde corretamente à questão.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta.

7. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não

sendo permitidas perguntas ao(s) aplicador(es).

8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-

RESPOSTA. O rascunho e as marcações assinaladas no

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e

entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA.

10. Você poderá deixar o local de prova somente após decorrida 1

uma hora do início da aplicação e NÃO poderá levar seu

CADERNO DE QUESTÕES.

11. Não destaque folhas da prova, sendo que será permitido levar

apenas a última folha de RASCUNHO/RESPOSTAS. Para isto,

basta solicitar ao aplicador que a destaque na entrega final.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
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PORTUGUÊS – Questões de 1 a 10 

QUESTÃO 01 

Leia a notícia abaixo: 
Novo acordo ortográfico é obrigatório a partir de hoje no 
Brasil 
Luana Lourenço - Repórter da Agência Brasil  01/01/2016 12h57  

As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa são 
obrigatórias no Brasil a partir de hoje (1º). Em uso desde 
2009, mudanças como o fim do trema e novas regras para o 
uso do hífen e de acentos diferenciais agora são oficiais com 
a entrada em vigor do acordo, adiada por três anos pelo 
governo brasileiro. 
Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) para 
padronizar as regras ortográficas, o acordo foi ratificado pelo 
Brasil em 2008 e implementado sem obrigatoriedade em 
2009. A previsão inicial era que as regras fossem cobradas 
oficialmente a partir de 1° de janeiro de 2013, mas, após 
polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a entrada 
em vigor para 1° de janeiro de 2016. 
O Brasil é o terceiro dos oito países que assinaram o tratado 
a tornar obrigatórias as mudanças, que já estão em vigor em 
Portugal e Cabo Verde. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste ainda não aplicam 
oficialmente as novas regras ortográficas. 
Com a padronização da língua, a CPLP pretende facilitar o 
intercâmbio cultural e científico entre os países e ampliar a 
divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, já 
que os livros passam a ser publicados sob as novas regras, 
sem diferenças de vocabulários entre os países. De acordo 
com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% dos 
vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em 
Portugal.  
(Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noti cia/2016- 
01/novo-acordo-ortografico-e-obrigatorio-partir-de-hoje) 

De acordo com as novas regras ortográficas, observe as 
palavras abaixo e, posteriormente, assinale a alternativa que 
contenha apenas as escritas CORRETAMENTE: 

1. Antessala
2. Auto-estima
3. Micro-ondas
4. Contrarreforma
5. Ultrassom
6. Antiinflamatório
7. Co-piloto
8. Anti-ruga

A 1, 3, 4 e 6 

B 2, 6, 7 e 8 

C 1, 3, 5 e 7 

D 2, 3, 4 e 6 

E 1, 3, 4 e 5 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que o emprego do plural esteja 
INCORRETO: 

A Degrau - Degraus 

B Mel - Meles 

C Cônsul - Cônsules 

D Anel - Anéis 

E Carretel – Carretéus 

Leia a poesia abaixo para responder as questões 
03 e 04. 

O Relógio 
Vinicius de Moraes 

Passa, tempo, tic-tac 
Tic-tac, passa, hora 
Chega logo, tic-tac 
Tic-tac, e vai-te embora 
Passa, tempo 
Bem depressa 
Não atrasa 
Não demora 
Que já estou 
Muito cansado 
Já perdi 
Toda a alegria 
De fazer 
Meu tic-tac 
Dia e noite 
Noite e dia 
Tic-tac 
Tic-tac 
Dia e noite 
Noite e dia 

QUESTÃO 03 

O “Tic-tac” da poesia de Vinícius de Moraes é uma figura de 
linguagem. Trata-se da: 

A Metáfora. 

B Onomatopeia. 

C Assonância. 

D Aliteração. 

E Prosopopeia. 

QUESTÃO 04 

Todas as palavras estão acentuadas pela mesma regra que 
justifica o acento da palavra “relógio”, com EXCEÇÃO de: 

A Órgão. 

B Consciência. 

C Salário. 

D Acústica. 

E Ozônio. 

QUESTÃO 05 

Considerando a norma culta da língua portuguesa, sobre o 
uso do se não/senão, assinale a alternativa INCORRETA: 

A Se não puder comparecer, me avise. 

B Ela deve estudar, senão será reprovada. 

C Anote o meu telefone agora, senão você esquecerá. 

D Irei sair hoje se não chover. 

E Senão sabe, procure conhecer. 

QUESTÃO 06 

Identifique a alternativa que apresente APENAS hiatos: 

A Chaveiro / Paixão / Mágoa 

B Sabão / Saúde/ Tio 

C Juízo / Peixe / Dia 

D Quente / Ruína / País 

E Cruel / Faísca / Saúde 
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QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa na qual a palavra “MEIO” é utilizada 
INCORRETAMENTE: 
 

A Julia está meio preocupada com a prova. 

B Quando terminamos o trabalho, era meio-dia e meio. 

C Catarina ficou meio encabulada com o comentário. 

D A fileira do meio foi a primeira a sair. 

E Comprei dois metros e meio de lã. 

 

QUESTÃO 08 

O substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo 
no singular, indica um conjunto. Todas as alternativas abaixo 
indicam o substantivo coletivo corretamente, EXCETO: 

A Alcateia – conjunto de lobos. 

B Nuvem – conjunto de aves. 

C Cardume – conjunto de peixes. 

D Cáfila – conjunto de camelos. 

E Vara- conjunto de porcos. 

QUESTÃO 09 

Assinale a frase que faz uso CORRETO da crase: 
 

A À tempos não vejo ela passar por aqui. 

B Vou à Bahia todos os carnavais. 

C Às coisas estão jogadas no quarto e na sala. 

D Se tiver coragem, diga cara à cara. 

E O salário da vaga de emprego é hà combinar. 

QUESTÃO 10 

A alternativa que NÃO corresponde a um sinônimo da 
palavra DESENVOLVIMENTO é a: 
 

A Recapitular. 

B Prosperar. 

C Expandir. 

D Incrementar. 

E Promoção. 

 
 
 
 

MATEMÁTICA – Questões de 11 a 20 
 
QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que contenha uma afirmação 
INCORRETA sobre a equação 4x² - 4x +1 = 0 

A 4x² - 4x + 1 = (2x -1)² 
 

B Trata-se de uma função quadrática. 
 

C Essa equação possui raiz única: x = 
1

2
  

 

D Trata-se de uma equação de terceiro grau cujas 
raízes são: x1=2, x2=0 e x3=-1 

 

E O coeficiente de x² é 4. 
 

 

QUESTÃO 12 

Deseja-se saber qual é a probabilidade de sortear ao acaso 
uma bola de cor branca, sabendo que há 15 bolas brancas e 
24 pretas. Assinale a alternativa que corresponde a essa 
probabilidade: 

A 
15

39
  

 

B 
1

24
  

 

C 1 
 

D 
1

15
 

 

E 2 

QUESTÃO 13 

Uma vendedora deseja encontrar uma fórmula para 
encontrar o preço de venda V dos seus produtos. Sabendo 
que essa vendedora deseja obter um lucro de 25% em cima 
do preço de compra C, assinale a alternativa que 
corresponde a uma possível fórmula para obter o valor de 
venda V de qualquer um de seus produtos. 

A V = 0,25.C 
 

B V = 1,25.C 
 

C V = 2.C 
 

D C = 5.V 
 

E C = 
𝑉

4
 

QUESTÃO 14 

A figura abaixo mostra um triângulo de base igual a 6 e altura 
igual a 5 dentro de um quadrado de lado 12. Assinale a 
alternativa que corresponde à área preta da figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 144. 

B 15. 

C 129. 

D 174. 

E 140. 

QUESTÃO 15 

Quantos anagramas são possíveis obter utilizando todas as 
letras do nome LUCAS? 

A 120. 

B 100. 

C 50. 

D 10. 

E 5. 
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QUESTÃO 16 

Um funcionário receberá dois aumentos salariais seguidos. 
Sabendo que seu salário inicial é de R$ 1.530,00 e que os 
aumentos serão de 3% do salário inicial e 7% do salário após 
o primeiro reajuste, qual será o salário final desse funcionário
após os dois aumentos?

A R$ 1.686,21. 

B R$ 1.575,90. 

C R$ 1.500,00. 

D R$ 1.530,00. 

E R$ 1.600,00. 

QUESTÃO 17 

Uma pesquisa foi realizada com 400 pessoas. Sabendo que 

a razão de mulheres para homens entrevistados é de 
5

3
  , 

qual é o número de homens entrevistados? 

A 400.

B 267.

C 300.

D 100.

E 150.

QUESTÃO 18 

De quantos modos distintos pode-se escolher 4 sabores de 
torta entre 9 sabores que uma doceria oferece? 

A 46. 

B 126.

C 13.

D 100.

E 50.

QUESTÃO 19 

Deseja-se saber qual a taxa de desconto em uma oferta 
apresentada em um site bastante conhecido. Sabendo que o 
valor de um produto foi de R$ 2750,00 para R$ 1567,50, 
assinale a alternativa que corresponde à taxa de desconto 
aplicada sobre o valor inicial deste produto: 

A 43% 

B 50% 

C 70% 

D 10% 

E 30% 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que corresponde à expressão: 

(𝑥2 −  1)

(𝑥 + 1)

A x² + 2x 

B x³ -x² 

C x-1

D x+1 

E x² -1 

ATUALIDADES – Questões de 21 a 30 

QUESTÃO 21 

Leia o texto abaixo: 
Maria da Vila Matilde 
(Douglas Germano) 

Cadê meu celular? 
Eu vou ligar prum oito zero 
Vou entregar teu nome 
E explicar meu endereço 
Aqui você não entra mais 
Eu digo que não te conheço 
E jogo água fervendo 
Se você se aventurar 

Eu solto o cachorro 
E, apontando pra você 
Eu grito: péguix guix guix guix 
Eu quero ver 
Você pular, você correr 
Na frente dos vizinhos 
Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

E quando o samango chegar 
Eu mostro o roxo no meu braço 
Entrego teu baralho 
Teu bloco de pule 
Teu dado chumbado 
Ponho água no bule 
Passo e ofereço um cafezim 
Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim (…) 

E quando tua mãe ligar 
Eu capricho no esculacho 
Digo que é mimado 
Que é cheio de dengo 
Mal acostumado 
Tem nada no quengo 
Deita, vira e dorme rapidinho 
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim (...) 

Valendo-se da informação que o número “180” corresponde 
ao canal de denúncia da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, a canção acima, composta por Douglas Germano 
e interpretada por Elza Soares: 

A Trata de uma pessoa que teve seu celular roubado e 
procura auxílio para recuperá-lo, evidenciado na frase: 
“cadê meu celular”. 

B Retrata uma mulher que expulsa seu marido de casa, 
impedindo-o de voltar devido ao seu mau 
comportamento nas funções domésticas, quando alega 
que ele “deita, vira e dorme rapidinho”. 

C Relata uma mulher que foi violentada e busca ser 
atendida pelo serviço de proteção, denunciando seu 
parceiro e agressor, e que aguarda que as devidas 
medidas sejam tomadas, como se pode observar pela 
frase “você vai se arrepender de levantar a mão pra 
mim”. 

D Trata da denúncia de uma pessoa viciada em jogo e 
que, por praticar a atividade de maneira ilegal, foi 
ameaçada, como se pode observar no seguinte trecho: 
“entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado 
chumbado”. 

E Retrata o caso de uma mulher com distúrbios 
psiquiátricos, com pouca capacidade comunicativa, 
evidenciada na frase: “eu grito: péguix guix guix guix”. 
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QUESTÃO 22 

Em 2015 o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 
abordou o assunto gênero em uma questão onde citava a 
frase de Simone de Beauvoir “Ninguém nasce mulher; torna-
se mulher.” Na mesma edição da avaliação, a redação devia 
desenvolver-se sob o tema “A persistência da violência 
contra a mulher na sociedade brasileira”. O assunto tratado 
na prova que pretende atingir toda a população em idade de 
término do período escolar, e outros interessados em cursar 
Ensino Superior no Brasil, reflete que aspectos sociais? 
 

A O início de um movimento de guerrilha formado por 
mulheres, para combater de forma violenta os atos 
de machismo, alimentado em todo o país através da 
internet. 
 

B A necessidade da denúncia da violência contra a 
mulher, que são as principais vítimas dos crimes 
motivados pelo gênero. 

 

C A economia brasileira, centralizada na imagem da 
Presidente da República Dilma Roussef e a 
necessidade do povo brasileiro denunciar os atos 
de corrupção do Congresso Nacional com a 
intenção de recuperar as grandes estatais. 

 

D Trata-se de um fato isolado de resposta ao 
vitimismo da deputada Maria do Rosário diante da 
afirmação do deputado Jair Bolsonaro que “não a 
estupraria” porque ela “não merece”, separando as 
reais vítimas de violência das que acreditam que 
foram violentadas. 

 

E É uma doutrinação das correntes feministas para a 
extinção do homem, eliminando a necessidade do 
sexo masculino para a formação social. 

QUESTÃO 23 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

Massacre na Nigéria: “É solitário morrer na África” 
Nenhum dos líderes mundiais que no domingo deram os 
braços em solidariedade às vítimas de Paris se 
pronunciou sobre o massacre de duas mil mortes na 
Nigéria – nem mesmo o presidente do país, que na 
ocasião estava na festa de casamento de sua filha  

A manhã mal tinha começado quando as explosões 
causadas pelos lança-granadas fizeram com que os 
moradores da pequena cidade de Baga – no nordeste da 
Nigéria, quase na fronteira com Chade – fugissem para se 
esconder no mato. Os agressores (…) passaram a persegui-
los de moto enquanto atiravam a esmo suas metralhadoras, 
sem necessariamente mirar nas vítimas, mas acertando-as 
mesmo assim. Os que se refugiaram em suas casas foram 
queimados vivos; outros morreram afogados, enquanto 
tentavam chegar no país vizinho nadando pelo Lago Chade – 
os que sobreviveram nessa empreitada estão agora isolados, 
sem comida e inacessíveis em Kangala, uma ilha infestada 
de mosquitos no meio do lago. 
Isso aconteceu há dez dias e muitos dos corpos continuam 
estirados no local onde tombaram. As mortes estimadas 
pelas autoridades do país podem passar de duas mil – um 
sobrevivente afirma que não conseguiu andar por cinco 
quilômetros sem pisar em algum cadáver. 
Não houve chefes de Estados entrelaçando seus braços e 
ninguém marchou em solidariedade por eles nas ruas de 
alguma capital do mundo – de fato, muitas pessoas mal 
ficaram sabendo da tragédia nigeriana, ocorrida dias antes 
dos assassinatos na França. 
No domingo (11), diversos líderes africanos voaram para 
Paris a fim de participar da marcha pela liberdade de 
expressão e contra o terrorismo, apesar de muitos não terem 

conseguido sair na foto principal. Não noticiou-se nenhuma 
prestação de condolência por parte deles em relação à 
tragédia que ocorreu em seu próprio continente – na 
realidade, nem mesmo o presidente do país, Goodluck 
Jonathan, se pronunciou sobre o massacre em Baga. 
Todavia, o presidente nigeriano não se juntou a seus pares 
na marcha de solidariedade em Paris: ele estava celebrando 
o casamento de sua filha e no dia seguinte estava em um 
comício na cidade de Lagos – mês que vem ocorrerão as 
eleições na Nigéria e Jonathan buscará sua reeleição. 
Ao citar em seu editorial a morte de 800 mil pessoas em 
Ruanda, em 1994, e de mais de 6 mil vítimas do vírus ebola, 
em 2014, por diversos países na África Ocidental (...), o 
editor do jornal The Namibian, Wonder Guchu, tirou apenas 
uma conclusão: “É solitário morrer na África”. (fonte: 
http://www.revistaforum.com.br/2015/01/13/massacre-na-
nigeriae-solitario-morrer-na-africa/) 

 
A tragédia narrada acima foi de autoria de qual grupo radical 
fundamentalista religioso? 
 

A Boko Haran. 

B Al Qaeda. 

C Taleban. 

D Estado Islâmico. 

E Ku Klux Klan. 
 

QUESTÃO 24 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 
 
Governo reconhece 'racismo institucionalizado' 
apontado pela ONU 

  Ricardo Senra. 
  São Paulo, 12 setembro 2014. 
"O Governo Brasileiro reconheceu e reconhece sua 
responsabilidade e criou a Secretaria de Políticas Públicas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 2003." (...) A 
ONU afirma que o racismo "permeia todas as áreas da vida" 
no Brasil. As Nações Unidas concluem que o país vive um 
"mito de democracia racial" e que há "racismo 
institucionalizado" e uma "ideologia de embranquecimento" 
na sociedade brasileira. Tanto a ONU quanto o governo, 
entretanto, também destacam avanços nas políticas para 
afrodescendentes no Brasil. Segundo o Planalto, a 
implementação de cotas raciais na educação e no serviço 
público e a Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra foram medidas importantes no processo de reversão 
deste problema histórico no país. 
(...) 
O texto do relatório informa que "o racismo permeia todas as 
áreas da vida no país" e que é difícil para os negros discutir o 
tema, já que "o país vive um mito de democracia racial". 
Segundo a ONU, o desemprego é 50% maior entre 
afrodescendentes e a média salarial dos brancos, por sua 
vez, é o dobro do salário dos negros. Enquanto a expectativa 
de vida entre os negros não passa de 66 anos, a dos 
brancos é seis anos maior. Mais da metade dos negros não 
tem saneamento básico adequado no país - a média chega a 
3 em cada 10 brancos. As Nações Unidas reconhecem que o 
país conta com "diversas instituições para a promoção da 
igualdade social" e "diversos avanços expressivos foram 
feitos na legislação sobre a igualdade racial", especialmente 
nos últimos dez anos. "Os mecanismos de reprodução das 
desigualdades raciais se atualizam no Brasil. O 
reconhecimento do papel estruturante do racismo é o 
principal fator para que a atual gestão apoie decididamente 
ações afirmativas para produzir as mudanças que, por longo 
tempo, foram impedidas de acontecer na sociedade 
brasileira", disseram os porta-vozes do governo (…). 
Entre os resultados da pesquisa, a ONU aponta que a 
educação é uma das principais áreas de discriminação e 
uma das principais fontes de desigualdade. "É importante 
que se desconstrua a ideologia de embranquecimento que 
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continua a afetar uma parcela significante da sociedade", diz 
a ONU. 
Segundo o órgão internacional, "políticos conservadores 
desvalorizam ações afirmativas, políticas e leis" direcionadas 
aos afrodescendentes - que têm menos acesso à saúde e 
educação, menor expectativa de vida, menos cargos 
públicos e maior presença nas prisões. O relatório critica as 
administrações estaduais e municipais, onde "faltam 
recursos materiais e financeiros para que as atividades 
possam ser conduzidas".(...) Três negros morreram em cada 
quatro homicídios cometidos no Brasil em 2010. 
A dificuldade de acesso à justiça pela população negra é, 
para a ONU, um dos pontos-chave da discussão. Segundo o 
órgão, como a sociedade ainda nega a existência de práticas 
racistas, estas questões acabam não chegando no judiciário 
e, quando chegam, dificilmente são penalizadas. As Nações 
Unidas indicam ainda que a polícia atua com critérios 
"baseados na cor da pele" dos cidadãos. "O papel da polícia 
é garantir a segurança pública", diz o relatório. "Mas o 
racismo institucional, a discriminação e a cultura de violência 
levam a práticas de tortura, chantagem, extorsão e 
humilhação, em especial contra afro-brasileiros." 
Ainda segundo o documento, “o direito à vida sem violência 
não é garantido pelo Estado”. (Fonte: http://www.bbc.com/ 
portuguese/noticias/2014/09/140911_eleicoes2014_onu_r
acismo_rs) 

A reportagem acima indica situações que caracterizam o 
racismo no Brasil. Embasado na reportagem, é CORRETO 
afirmar que: 

A O governo brasileiro rechaça que o país seja racista 
por conta da sua diversidade racial. 

B O desemprego é um dos fatores estatísticos que 
descaracteriza o racismo, por apontar 
oportunidades iguais. 

C As cotas raciais na educação e no serviço público é 
uma das diversas ações afirmativas. 

D A polícia, segundo a ONU, cumpre o seu papel de 
garantir a segurança pública e combater o racismo. 

E Nos últimos dez anos, o racismo se agravou por 
conta da inércia do governo sobre o assunto. 

QUESTÃO 25 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

Cantareira sai do volume morto após 535 dias e ganha 
fôlego para 2016 

Fabrício Lobel 
São Paulo, 30/12/2015 09h08 (adaptado) 

Depois de 18 meses, algumas chuvas e muitas torneiras 
secas em São Paulo, o sistema Cantareira deixou de 
depender nesta quarta-feira (30) da reserva técnica para 
abastecer parte dos moradores da Grande São Paulo. 
O maior conjunto de represas de São Paulo atingiu 22,6% de 
sua capacidade e, na prática, não opera mais com água do 
chamado volume morto, situação na qual estava desde julho 
de 2014 (...). 
Para o governo do Estado, a recuperação do volume morto 
marca uma virada na condição climática que castigou o 
Estado de São Paulo. Já para ambientalistas, a atual crise 
hídrica ainda é apenas um prenúncio de tempos com clima 
ainda mais extremo.  
De qualquer forma, a volta das chuvas (...) não trazem um 
alívio automático, já que o racionamento deve seguir duro 
em diferentes pontos da região metropolitana para que uma 
poupança de água possa ser acumulada para enfrentar o 
próximo período seco, de abril a setembro. (fonte: 
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1724165-

apos-535-dias-cantareira-sai-do-volume-morto-e-tem-
folego-para-2016.shtml) 

Qual é a definição de volume morto, ou reserva técnica, 
como é chamado pelo governo do estado de São Paulo? 

A O volume morto é a água que fica armazenada nos 
canos de captação que enviam a água das represas 
para as estações de tratamento. 

B O volume morto é uma extensa porção de água que 
fica abaixo dos túneis de captação da Sabesp nas 
represas do Cantareira, e somente é retirada com a 
ajuda de bombas especiais. 

C O volume morto é a água suja das represas, que 
recebe tratamento para o consumo da população. 

D O volume morto é o líquido que sobra em algumas 
etapas do tratamento de esgoto; ao final do 
processo, ele passa por novos tratamentos e pode 
ser usado novamente para consumo humano.  

E O volume morto é a água dos lençóis freáticos que 
pode ser utilizada para o consumo da população; 
todavia sua captação é muito dispendiosa. 

QUESTÃO 26 

Em 2015, a cidade de São Paulo reduziu a velocidade em 
muitas vias principais, baseadas em qual argumento? 

A Para diminuir os acidentes de trânsito. 

B Para aumentar o número de fiscais nas vias. 

C Para diminuir o contingente de pedestres. 

D Para aumentar a sinalização vertical. 

E Para diminuir o número de radares. 

QUESTÃO 27 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

Acidente de trânsito é a principal causa de mortes de 
jovens no mundo 

Países do Mercosul assinam acordo para tentar reduzir a 
violência. Neurocientista fala sobre as causas dos acidentes 
de trânsito. 

Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de 
jovens no mundo. Nas Américas, os traumatismos 
provocados pelos acidentes só matam menos que os 
homicídios. 
Nesta quinta-feira (11) os países do Mercosul assinam um 
acordo para tentar reduzir a violência no trânsito. A situação 
é tão grave no Brasil, que o primeiro compromisso vai ser 
evitar que o número de vítimas aumente. 

O acidente do paciente Neison Wille foi causado por excesso 
de velocidade. Ele ficou tetraplégico aos 28 anos. "Se eu 
estivesse de cinto de segurança, eu não teria sofrido a 
lesão", fala Wille. 
Quando os acidentes não matama, a recuperação é sempre 
lenta. "É uma freada na cida. As pessoas andam com tanta 
pressa e depois precisam frear por um ano, meses,. É um 
minuto que se pensa que se ganha e na verdade se perde 
com uma imprudência", fala a neurocientista Lúcia Braga, 
diretora-presidente da Rede Sarah. 
Dos pacientes em tratamento na Rede Sarah, vítimas de 
acidentes de trânsito, a maior parte, 38%, tem entre 20 e 29 
anos. O número de jovens que morrem ou sofrem graves 
sequelas por esse motivo disparou um alerta e há motivos 
para isso. 
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A segunda causa de morte entre jovens de 18 a 24 anos no 
Brasil, atrás apenas dos homicídios. No geral, em 2009, o 
Brasil ocupava o quarto lugar no ranking de acidentes de 
transporte terrestre na região do Mercosul. Hoje está na 
segunda colocação. A taxa de mortalidade, que era de 18,3 
mortes por cem mil habitantes, subiu para 22,5 mortes no 
mesmo grupo. 
Em comparação com países do bloco, o Brasil só perde para 
a Venezuela que tem uma taxa de 37,2 mortes para cada 
cem mil habitantes. 
No Sistema Único de Saúde (SUS), o reflexo do problema: 
em 2013, foram 170.805 mil internações por acidentes de 
trânsito, mais da metade envolve motociclistas - R$ 231 
milhões foram usados no atendimento às vítimas. 
“Uma verdadeira epidemia. Excesso, exagero que precisa 
ser enfrentado”, fala o ministro da Saúde, Arthur Chioro. 

As estradas precisam ser mais seguras? Falta equipamento 
de proteção? A formação de motoristas é deficiente? Tudo 
isso faz parte de um diagnóstico que vai ser traçado pelos 
países do Mercosul que  vão assinar nesta quinta-feira (11) 
um acordo para priorizar a segurança no transito e tentar 
diminuir as fatalidades que podem deixar marcas para o 
resto da vida. 
(Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/06/aci dente-
de-transito-e-principal-causa-de-mortes-de-jovens-no-
mundo.html) 

Segundo a notícia acima, é CORRETO afirmar que, assim 
como: 

A No resto do mundo, a principal causa de morte 
entre jovens no Brasil está relacionada à acidente 
de trânsito. 

B No resto do mundo, a principal causa de morte 
entre jovens nas Américas relaciona-se com 
acidente de trânsito. 

C No resto do mundo, a principal causa de morte 
entre jovens no Brasil relaciona-se a homicídios. 

D Nas Américas, a principal causa de morte entre 
jovens no Brasil relaciona-se a homicídios. 

E Nas Américas, a principal causa de morte no resto 

do mundo vincula-se a homicídios. 

QUESTÃO 28 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

Governo do México responde ao ataque xenófobo de 
Donald Trump 

Secretário do Interior qualifica declarações de Trump como 
"preconceituosas e absurdas" 

A Torre Trump tem 206 metros de altura. Orgulhosamente 
cravada no número 721 da Quinta Avenida de Nova York, 
em seu apartamento de cobertura vive um multimilionário de 
cabelos loiros platinados e gostos extremos. Ele se chama 
Donald Trump e, em alguns dias, costuma atirar contra o 
vazio, desde o pico de seu sucesso, para sentir o gosto de 
se chocar contra o mundo. Barack Obama, as mulheres, 
os mexicanos... a lista de seus ódios é interminável, e, 
bomba na mão, o converteu em uma das personalidades 
mais detestáveis dos Estados Unidos. Sua saraivada 
xenófoba mais recente chegou na terça-feira quando, ao 
anunciar sua pré-candidatura à presidência dos Estados 
Unidos, Trump acusou os mexicanos de levar “drogas e 
estupradores” a seu país e, para remediar a situação, propôs 
a construção de um muro na fronteira, que, além disso, teria 
que ser pago pelo México. O insulto foi tão desmedido que o 
próprio Governo de Enrique Peña Nieto, normalmente 

cauteloso com as tempestades procedentes de Washington, 
teve que sair em defesa do orgulho da nação. 
Em um gesto pouco habitual, o secretário de Governança 
(Interior) do México, Miguel Ángel Osorio Chong, deixou de 
lado os confusos assuntos internos e respondeu 
publicamente ao multimilionário. Não apenas tachou suas 
palavras de “preconceituosas e absurdas” como recordou 
uma verdade que está por trás da grandeza dos Estados 
Unidos: “O senhor Trump desconhece a contribuição de 
todos os migrantes, de praticamente todas as nações do 
mundo, que chegaram aos Estados Unidos para ajudar seu 
desenvolvimento”. 
Osorio Chong, uma das figuras políticas de mais peso no 
México e que flerta com a possibilidade de participar da 
corrida presidencial, aproveitou para voltar as atenções aos 
milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos e cuja 
orientação política se converteu em um imenso reservatório 
eleitoral de ambos os lados da fronteira. “São as e os 
mexicanos que estão nos EUA, por diferentes circunstâncias, 
que sem dúvida contribuem para o desenvolvimento dos 
Estados Unidos e ajudam a fortalecer o país como grande 
potência mundial”. 
As invectivas de Trump, como recordou Chong, surgem em 
um momento de disputa eleitoral e têm como objetivo 
descarado buscar o voto da extrema-direita norte-americana. 
Mas, com sua virulência, deixam à tona os preconceitos 
raciais que ainda existem no grande vizinho do norte. É um 
alvo que Trump já buscou acertar em ocasiões anteriores. 
Na mesma noite em que o cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu ganhou três prêmios Oscar, Trump zombou 
do diretor e aproveitou para tachar o México de país 
corrupto. O ataque doeu aos mexicanos, e, somado às 
farpas lançadas contra Iñárritu pelo ator Robert Downey Jr., 
desencadeou uma gigantesca onda de resposta nas redes 
sociais. Algo semelhante ao que está acontecendo com o 
ataque mais recente de Trump. 
O fato de esse antagonismo persistir em pleno século XXI, 
embora cada vez menor e mais isolado, mostra a 
complexidade dos laços entre os dois países. Com uma 
fronteira comum de 3.185 quilômetros, o México vive sua 
relação com os Estados Unidos com sentimentos 
conflitantes. A amizade e a dependência, a admiração e o 
orgulho fazem parte desse universo. E, mais que qualquer 
fronteira, assinalam o território comum de dois países de 
trajetórias históricas muito distantes, mas condenados a 
entender-se. 
(Fonte: http://brasil.elpais.com/m/brasil/2015/06/17/interna 
cional/1434562616_965761.html) 

Quanto ao significado de xenofobia, pode-se afirmar que se 
trata de preconceito contra: 

A Homossexual. 

B Negros. 

C Estrangeiros. 

D Pessoas transgêneras. 

E Mulheres. 

QUESTÃO 29 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

PF indicia Samarco e Vale por tragédia em Mariana 

Entre os indiciados nesta quarta está o diretor-presidente da 
Samarco, Ricardo Vescovi 

Mais de dois meses após a tragédia de Mariana, a 
mineradora Samarco - dona da barragem do Fundão, que se 
rompeu em novembro do ano passado - foi indiciada, 
juntamente com seu presidente, Ricardo Vesvoci, no 
processo que apura crimes ambientais relacionados ao 
desastre. A informação foi divulgada pela Polícia Federal na 
tarde desta quarta-feira. Uma das maiores mineradoras do 
mundo, a Vale, acionista da Samarco, e a empresa Vogbr, 
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consultoria responsável pela declaração de estabilidade da 
barragem, também foram indiciadas. 
A decisão, segundo a PF, se baseia em condutas previstas 
na Lei de Crimes Ambientais: "Causar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora". 
Junto com Vescovi, foram indiciados também outras seis 
pessoas: o coordenador de monitoramento das barragens, a 
gerente de geotécnica, o gerente geral de projetos e 
responsável técnico pela barragem Fundão, o gerente geral 
de operações, o diretor de operações e o engenheiro 
responsável pela declaração de estabilidade da barragem 
Fundão em 2015, que atestou a estabilidade das estruturas. 
Os indiciados como responsáveis pela maior tragédia 
ambiental do país, que deixou pelo menos 17 mortos e gerou 
uma tsunami de lama que atingiu o Rio Doce e chegou ao 
litoral do Espírito Santo, podem responder por crimes que 
têm penas previstas de um a cinco anos de prisão. 
A polícia informou que novos indiciamentos poderão surgir 
com o decorrer das investigações. A atuação da PF no caso 
se deve ao fato de os rejeitos terem atingido o leito do rio 
Doce, que é um bem da União (já que banha mais de um 
Estado). Já a investigação sobre as mortes na tragédia é 
feita pela Polícia Civil de Minas Gerais. 
Procurada pela reportagem, a Samarco informou, por meio 
de nota, que “não concorda com o indiciamento de seus 
profissionais porque até o presente momento não há uma 
conclusão pericial técnica das causas do acidente”. 
A Vale também afirmou, por meio de nota, que o 
indiciamento reflete um entendimento pessoal do delegado e 
ocorre em um momento em que as reais causas do acidente 
ainda não foram tecnicamente atestadas e são, portanto, 
desconhecidas. “Além disso, as suposições da Polícia 
Federal sobre uma teórica responsabilidade da Vale 
baseiam-se em premissas que não têm efetivo nexo de 
causalidade com o acidente, conforme será oportuna e 
tecnicamente demonstrado pela Vale", afirma o comunicado. 
Já a VogBR afirmou que não foi comunicada “oficialmente do 
indiciamento”. 
(Fonte: http://brasil.elpais.com/m/brasil/2016/01/13/politi 
ca/1452723124_212620.html) 

Qual foi a causa física da tragédia citada na notícia? 

A Explosão da pedreira em Mariana. 

B Vazamento de gás na usina em Mariana. 

C Eletrificação da cerca de isolamento da cidade em 
Mariana. 

D Rompimento da barragem de rejeitos de minério em 
Mariana. 

E Choque náutico entre navios que carregavam 
materiais bélicos em Mariana. 

QUESTÃO 30 

Para responder essa questão, leia a notícia abaixo: 

A volta ao mundo dos abusos policiais contra as 
manifestações 

Em meio a discussão sobre violência da PM, entenda como 
outros países enfrentam o mesmo problema 

O Movimento Passe Livre (MPL) convocou um novo ato em 
São Paulo nesta quinta-feira, para às 17h, para protestar 
contra o aumento da tarifa do transporte público da cidade, 
de R$ 3,50 para R$ 3,80. O clima é tenso antes mesmo da 
manifestação começar. Na última terça, a marcha nem 
chegou a sair quando a polícia iniciou o arremesso de 
bombas de gás lacrimogêneo na Avenida Paulista em 
direção aos manifestantes. O argumento para a repressão 
policial foi de que o MPL não havia informado previamente o 

itinerário a seguir, algo que o grupo fez esta tarde — a 
polícia diz não ter recebido oficialmente. 
Os abusos de poder policial existem seja no Brasil, no resto 
da América Latina ou na desenvolvida Europa. Como se 
pode ver sobre os casos do Chile e da Argentina, nem 
sempre as autoridades seguem manuais de conduta que 
recomendam o uso mínimo da força, como este das Nações 
Unidas.(Fonte: http://brasil.elpais.com/m/brasil/2016/01/ 
14/politi ca/1452768053_226994.html) 

Qual o significado da sigla MPL presente na notícia acima? 

A Movimento Pátria Livre 

B Movimento Passe Livre 

C Movimento Peça Livre 

D Movimento Posto Livre 

E Movimento Povo Livre 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – Questões de 
31 a 35 

QUESTÃO 31 

Pela Lei Orgânica que rege o Município de Cerquilho, a 
efetividade no cargo ocupado através de concurso público é: 

A Facultativa, dando a administração pública de 
liberdade de desligar o servidor do serviço a 
qualquer momento após os dois primeiros anos de 
serviço. 

B Estável após seis meses, e só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

C Estável após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 

D Facultativa e extinto o cargo ou declarada sua 
desnecessidade, o servidor será automaticamente 
desligado. 

E Estável, porém extinto o cargo ou declarada sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, sem remuneração proporcional, 
aguardando disponibilidade de realocação no 
serviço público. 

QUESTÃO 32 

A Lei Orgânica do Município de Cerquilho poderá ser 
emendada mediante proposta apresentada por: 

A Membros da Câmara Municipal, prefeito e cidadãos, 
mediante números mínimos previstos em lei. 

B Exclusivamente pelo prefeito. 

C Exclusivamente por membros da Câmara Municipal. 

D Servidores públicos devidamente efetivados no 
sistema municipal. 

E Qualquer cidadão residente no Munícipio, de forma 
individual. 

http://brasil.elpais.com/m/brasil/2016/01/
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QUESTÃO 33 

Sobre o acúmulo de cargos de servidores públicos do 
Município de Cerquilho, pode-se afirmar: 

A Apenas cargos na Educação permitem acúmulos. 

B É vedada a acumulação, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários previstos em Lei. 

C É permitido apenas aos cargos administrativos 
admitidos através de eleições diretas. 

D É permitido quando um cargo for acumulado com 
outros serviços públicos ou de administração mista. 

E É vedada a acumulação para cargos públicos 
quando acumulados com cargos exclusivamente 
privados. 

QUESTÃO 34 

A associação sindical do servidor público de Cerquilho é: 

A Compulsória após o período de estabilidade de seis 
meses. 

B Compulsória após o ingresso imediato no serviço 
público. 

C Obrigatória, exceto em casos em que não haja 
sindicato para a classe. 

D Livre, podendo sindicalizar-se ou não. 

E Proibida, sendo atendida pelo sistema próprio de 
benefícios do município. 

QUESTÃO 35 

A investidura em cargos públicos dependentes de aprovação 
em concurso do Município de Cerquilho: 

A É destinada a munícipes, maiores de 21 anos, 
residentes no município a, pelo menos, 5 anos, 
participando do processo eleitoral anterior a atual 
gestão. 

B É livre a todos os brasileiros, sem restrição de limite 
de idade. 

C É permitida apenas para brasileiros que não tenham 
prestado nenhum concurso para o município 
anteriormente. 

D Prioriza o atendimento da demanda de empregos 
do município, sendo exclusiva para nascidos na 
cidade de Cerquilho. 

E É livre a todos os brasileiros, até 45 anos de idade. 

CONHECIMENTOS GERAIS – Questões de 
36 a 40 

QUESTÃO 36 

Leia o texto a seguir: 

A leitura da obra “Guernica” (...) para o estudo da 
história 

(...) No contexto da obra Guernica, a Espanha sofria com os 
horrores da Guerra Civil Espanhola e com da ditadura 
franquista. No dia 26 de Abril de 1937 a pequena aldeia de 
Guernica, com pouco mais de sete mil habitantes, foi 
atacada por toneladas de bombas incendiárias pelas forças 
nacionalistas que apoiavam o General Francisco Franco. O 
General atacou Guernica cruelmente, com o único intuito de 
promover a barbárie, pois aquela região da Espanha era 
desprovida de possíveis estratégias de guerra, tanto do lado 
dos republicanos quanto do exército franquista. Esse ataque 
foi considerado um dos piores da História, o símbolo da 
barbárie. (Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
historiageral/a-leitura-obra-guernica-para-estudo-
historia.htm) 

O autor da obra “Guernica”, que foi uma forma de protesto 
contra a guerra civil espanhola e a ditadura franquista, foi: 

A Salvador Dali. 

B Leonardo da Vinci. 

C Pablo Picasso. 

D Vicent Van Gogh. 

E Marc Chagal. 

QUESTÃO 37 

Para responder essa questão, leia o texto a seguir: 

ARTISTAS DO RENASCIMENTO 
Durante o século XIV ocorreu o Renascimento Cultural e 
Artístico nas cidades italianas, movimento inspirado na 
Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). 

A Europa no século XI passou pelo chamado renascimento 
comercial e urbano, fato que levou a grandes transformações 
sociais e urbanas. A partir do século XII, as cidades italianas, 
principalmente, iniciaram um lento e prolongado processo de 
transformações culturais. No século XIII ocorreu uma 
alteração na intuição e sensibilidade artística, fruto de uma 
revalorização cultural da Antiguidade Clássica (Grécia e 
Roma). Nesse período, valorizou-se o racionalismo 
(capacidade de reflexão do ser humano), o espírito crítico e o 
naturalismo (valorização da natureza). O renascimento 
cultural e artístico, ocorrido no século XVI, aconteceu 
primeiramente nas cidades italianas; posteriormente, o 
movimento alcançou várias partes do continente europeu. 
(Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/historiag/artistas-
renascimento-italiano.htm) 

Dentre os artistas abaixo, qual NÃO faz parte da cena 
renascentista ocorrida no século XVI descrita no texto 
acima? 

A Michelangelo Simoni. 

B Leonardo da Vinci. 

C Sandro Botticelli. 

D Rafael Sanzio. 

E Tiziano Ferro. 

QUESTÃO 38 

Para responder essa questão, leia o texto a seguir: 

Diretas Já foi um dos movimentos de maior participação 

popular, da história do Brasil. Teve início em 1983, no 
governo de João Batista Figueiredo e propunha eleições 
diretas para o cargo de Presidente da República.(...) 
Sob o Regime Militar desde 1964, a última eleição direta 
para presidente fora em 1960. A Ditadura já estava com seus 
dias contados. Inflação alta, dívida externa exorbitante, 
desemprego, expunham a crise do sistema. Os militares, 
ainda no poder, pregavam uma transição democrática lenta, 
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ao passo que perdiam o apoio da sociedade, que insatisfeita, 
queria o fim do regime o mais rápido possível. Em 1984, 
haveria eleição para a presidência, mas seria realizada de 
modo indireto, através do Colégio Eleitoral.(...) 
A cor amarela era o símbolo da campanha. Depois de duas 
décadas intimidada pela repressão, o movimento das Diretas 
Já ressuscitou a esperança e a coragem da população. Além 
de poder eleger um representante, a eleição direta sinalizava 
mudanças também econômicas e sociais. Lideranças 
estudantis, como a UNE (União Nacional dos Estudantes), 
sindicatos, como a CUT (Central Única dos Trabalhadores), 
intelectuais, artistas e religiosos reforçaram o coro pelas 
Diretas Já.(...) 

(Fonte: http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/) 
 

Sabendo qual a época referenciada pelo texto acima, quem 
foi o primeiro presidente eleito por eleições diretas após o 
período de ditadura? 
 

A Fernando Henrique Cardoso. 

B Itamar Franco. 

C Fernando Collor de Melo. 

D José Sarney. 

E Tancredo Neves. 

 

 

QUESTÃO 39 

Para responder essa questão, leia a letra da música Pindorama, do grupo Palavra Cantada: 

 
Pindorama - Palavra Cantada 
Compositor: (Sandra Peres E Luiz 
Tatit) 

Pindorama, Pindorama 
É o Brasil antes de Cabral 
Pindorama, Pindorama 
É tão longe de Portugal 
 
Fica além, muito além 
Do encontro do mar com o céu 
Fica além, muito além 
Dos domínios de Dom Manuel 
 
Vera Cruz, Vera Cruz 
Quem achou foi Portugal 
Vera Cruz, Vera Cruz 
Atrás do Monte Pascoal 
 
Bem ali, Cabral viu 
Dia 22 de abril 
Não só viu, descobriu 
Toda a terra do Brasil 
 
Pindorama, Pindorama 
Mas os índios já estavam aqui 
Pindorama, Pindorama 

Já falavam tudo em tupi 
 
Só depois vêm vocês 
Que falavam tudo em português 
Só depois, com vocês 
Nossa vida mudou de uma vez 
 
Pero Vaz, Pero Vaz 
Disse numa carta ao rei 
Que no altar, sob a cruz 
Rezou missa o nosso frei 
 
Mas depois, seu Cabral 
Foi saindo devagar 
Do país tropical 
Para as Índias encontrar 
Para as Índias, para as Índias 
Mas as índias já estavam aqui 
Avisamos, olha as índias! 
Mas Cabral não entende tupi 
 
Se mandou para o mar 
Ver as índias em outro lugar 
Deu chabu, deu aza 
Muitas naus não puderam voltar 
 

Mas enfim, desconfio 
Não foi nada ocasional 
Que Cabral, num desvio 
Viu a terra e disse: Uau! 
Não foi não, foi um plano imperial 
Pra aportar seu navio num país 
monumental 
 
A Álvares Cabral 
A El-rei Dom Manuel 
A índio do Brasil 
E ainda a quem me ouviu 
 
Vou dizer, descobri 
O Brasil tá inteirinho na voz 
Quem quiser vem ouvir 
Pindorama tá dentro de nós 
A Álvares Cabral 
A El-rei Dom Manuel 
Ao índio do Brasil 
E ainda a quem ouviu 
 
Vou dizer, vem ouvir 
É um país muito sutil 
Quem quiser descobrir 
Só depois do ano 2000! 

 
Baseando-se na história da chegada dos portugueses ao Brasil, contada na letra acima, é possível afirmar que: 
 

A Brasil foi o nome dado às terras avistadas pela frota de Cabral. 

B Vera Cruz foi o nome dado pelos indígenas para a terra que eles habitavam.  

C A música indica que os indígenas que recepcionaram Cabral o orientaram sobre a rota para chegar à Índia. 

D Para o domínio dos mares na disputa mercante, chegar ao Brasil era parte da estratégia de Dom Manuel. 

E Pindorama era o nome dado às terras brasileiras pelos indígenas antes da chegada dos portugueses. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 40 

Para responder essa questão, leia o texto a seguir: 

20 anos depois: quem são os donos do plano Real? 

A estabilização da inflação aconteceu ao custo da 
substituição de produtos nacionais por importados e o 
agravamento da situação fiscal. 

Por João Sicsú publicado 17/03/2014 16h27, 
última modificação 18/03/2014 09h09. 

O plano Real, lançado em 28 de fevereiro de 1994, foi um 
plano influenciado pelas ideias do economista inglês John 
Maynard Keynes e pelas experiências hiperinflacionárias 
europeias (da primeira metade do século XX), mas que 
contou com uma questionável administração de economistas 
brasileiros e com as (des)orientações do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 
(...) 
Antes do lançamento da nova moeda, o real, a inflação era 
elevada. Mais do que isso: existia um regime de alta inflação, 

isto é, havia uma dança de preços. Alguns preços subiam 
porque outros tinham subido. E estes subiam porque aqueles 
haviam subido. E assim os preços aumentavam de forma 
sucessiva. Havia uma corrida de preços, mas de forma 
dessincronizada: aumentavam em momentos diferenciados e 
com percentuais diferentes. Além disso, nenhum contrato era 
assinado com a moeda corrente, o cruzeiro real. Os 
contratos usavam moedas fictícias (referências) ou algum 
índice para indexar o seu valor à inflação e/ou aos desejos 
dos contratantes. (Fonte: http://www.cartacapital.com.br/ 
economia/20-anos-depois-quem-sao-os-donos-do-plano-real-
407.html) 

 
Sabendo qual a época referenciada pelo texto acima, quem 
foi o presidente na época do lançamento do plano Real? 

A Fernando Henrique Cardoso. 

B Itamar Franco. 

C Fernando Collor de Melo. 

D José Sarney. 

E Luiz Inácio Lula da Silva. 

http://www.cartacapital.com.br/
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