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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três horas) corridas. Este tempo inclui o necessário 

para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da 

Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior. 
 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 
 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Um mergulho no oceano 
 

A última vez que entrei numa sala de aula foi no último 
dia da faculdade, e lá se vão muitas luas, parece que foi em 
outra vida. Fazia tanto tempo que eu não era estudante que 
fiquei apreensiva ao me matricular na The London School of 
English, de onde retornei semana passada. Haveria quantos 
alunos por sala? Ainda existe giz e quadro-negro? E sendo eu 
uma analfabeta digital, passaria vergonha levando um caderno 
e uma caneta para anotações? 

Éramos poucos em cada sala – no máximo oito, entre 
tchecos, russos, japoneses, italianos, espanhóis e brasileiros. O 
quadro-negro agora é um quadro branco onde se escreve com 
marcadores coloridos (para os saudosistas, vale uma visita à 
Saatchi Gallery, que expõe antigos quadros-negros das mais 
famosas universidades do mundo – Cambridge, Harvard, Oxford 
– extraindo de nós um novo olhar para o efeito das frases, 
fórmulas e gráficos rabiscados a giz). 

E a analfabeta digital não passou vergonha com seu 
caderno e caneta, mesmo cercada por colegas equipados com 
tablets e laptops. Não conheço recurso mais eficiente para reter 
e decorar informações do que escrevê-las à mão. Fiquei 
impressionada ao ver que alguns alunos fotografam o quadro 
antes de o professor apagá-lo. Não copiam, simplesmente 
fotografam com seus celulares. Eu sempre aprendi mais 
escrevendo, sublinhando, fazendo círculos em torno das 
palavras, enchendo a página de flechas e asteriscos. Meu 
caderno ainda vai acabar sendo exposto numa mostra de 
design. 

O mais valioso da experiência foi resgatar o prazer 
inocente de aprender. Cada nova palavra, cada nova expressão 
era uma vitória particular que eu assimilava com humildade. A 
minha vergonha em falar um idioma que não domino, e ao 
mesmo tempo a disposição em me divertir com os próprios 
erros, me tornavam uma aprendiz de mim mesma e da vida, 
essa venerável mestra. 

Algumas pessoas se satisfazem com o que já sabem, é 
como se seu conhecimento coubesse numa piscina. Dão 
algumas braçadas para um lado, outras braçadas para o outro, 
agarram-se às bordas e tocam o fundo com os pés: sentem-se 
seguras nessa amplitude restrita. Mas nada como mergulhar 
num mar do conhecimento sem fim, onde não há limites, a 
profundidade é oceânica e a ideia é nadar sem chegar à terra 
firme, simplesmente manter-se em movimento. Cansa, mas 
também revitaliza. Uma pena que nossa preguiça impeça a 
grandeza de se descobrir algo novo todos os dias. 

Eu, que além de apegada aos instrumentos rudimentares 
da escrita, tenho certo receio de procedimentos estéticos em 
geral, descobri uma maneira de me manter jovem para sempre, 
mesmo que, olhando, ninguém diga: não vou mais parar de 
estudar e assim realizarei a utopia de me sentir com 20 anos até 
os 100 – depois disso, aí sim, recreio. 

 
MEDEIROS, Martha. Simples assim. 12. ed. – Porto Alegre, RS: LP&M, 

2016. 

 

1. De acordo com o TEXTO I,  
 

A) a busca pelo rejuvenescimento faz com que as pessoas 
procurem procedimentos estéticos, quando, na verdade, 
deveriam aceitar a passagem natural do tempo. 

B) as antigas técnicas de copiar o que está escrito no quadro não 
são mais utilizadas e é necessário que o indivíduo consiga se 
adequar a essas modernidades, pois assim conseguirá ser 
bem aceito pela sociedade do século XXI. 

C) o ensino no século XXI, com suas avançadas tecnologias, 
dificultam que alunos mais velhos possam acompanhar esse 
ensino e ainda promovem o desenvolvimento intelectual 
apenas dos mais jovens. 

D) quando abrimos mão da nossa comodidade, da nossa 
segurança, e resolvemos investir na busca de novos 
conhecimentos, isso nos ajuda a rejuvenescer. 

 

 
2. Assinale a alternativa em que a palavra destacada apresenta 

a correta classificação quanto à acentuação tônica e ao 
número de sílabas. 

 

A) “...de onde retornei semana passada” – oxítona e polissílaba 
B) “...e assim realizarei a utopia de me sentir com 20 anos...” – 

paroxítona e polissílaba 
C) “...e lá se vão muitas luas...” – paroxítona e trissílaba 
D) “O mais valioso da experiência foi resgatar o prazer...” – 

paroxítona e trissílaba  
 

 
3. Leia as assertivas a seguir: 

 
I. Em “...no máximo oito, entre tchecos, russos, japoneses, 

italianos, espanhóis e brasileiros”, o vocábulo destacado 
apresenta um dígrafo e um ditongo decrescente. 

II. No trecho “...mesmo cercada por colegas equipados com 
tablets e laptops”, o termo em destaque possui um ditongo 
crescente presente na sílaba “qui”. 

III. Em “...cada nova expressão era uma vitória particular...”, a 
palavra destacada possui, em sua sílaba final, um ditongo 
decrescente. 

IV. No trecho “...é como se seu conhecimento coubesse numa 
piscina”, a palavra sublinhada apresenta um dígrafo formado 
por “sc”. 
 
Assinale  
 

A) se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
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4. Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica 
das palavras destacadas nos trechos abaixo. 

 
I. “...fiquei apreensiva1 ao me matricular na The London School 

of English...”. 
II. “...Eu sempre aprendi mais escrevendo, sublinhando2, fazendo 

círculos...”. 
III. “O mais valioso da experiência3 foi resgatar o prazer inocente 

de aprender”. 
 
A) 1. a – pre – en – si – va, 2. su – bli – nhan – do, 3. ex – pe – ri 

– ên – cia 
B) 1. apre – en – si – va, 2. sub – li – nhan – do, 3. ex – pe – ri – 

ên – ci – a  
C) 1. a – pre – en – si – va, 2. sub – li – nhan – do, 3. ex – pe – ri 

– ên – cia 
D) 1. a – preen – si – va, 2. su – bli – nhan – do, 3. ex – pe – ri – 

ên – ci – a   
 
 

5. Na passagem “Algumas pessoas se satisfazem com o que já 
sabem...”, o advérbio “já” exprime na oração um sentido de 
 

A) dúvida. 
B) intensidade. 
C) modo. 
D) tempo. 
 

 
6. Em “...e ao mesmo tempo a disposição em me divertir com os 

próprios erros...”, o vocábulo em destaque é acentuado, pois é  
 

A) uma paroxítona terminada em S. 
B) uma paroxítona terminada em ditongo. 
C) uma proparoxítona e todas são acentuadas. 
D) uma paroxítona terminada em ditongo aberto. 
 
 

TEXTO II 
 

 
Disponível em: https://bemblogado.com.br/site/por-que-por-que-porque-ou-

porque/. Acesso em 09 de janeiro de 2020. 
 
7. No trecho “O porquê eu não sei”, presente no último quadrinho 

da tirinha, o termo destacado é classificado como 
 
A) conjunção explicativa. 
B) pronome interrogativo. 
C) substantivo. 
D) pronome relativo. 
 
 
 

8. Em “Haveria quantos alunos por sala?”, a concordância verbal 
é estabelecida de forma correta, atendendo à Norma Padrão 
da Língua Portuguesa.  

 
Assinale a alternativa que também apresenta a correta 
concordância do verbo destacado, conforme essa Norma 
Padrão. 
 

A) Alguns indivíduos haverão de reconhecer que voltar a estudar 
rejuvenesce. 

B) Deveriam haver mais pessoas preocupadas com a busca pelo 
conhecimento nesse país.  

C) Houveram alunos que estranharam minha presença naquele 
curso de idiomas. 

D) Tinham visto a chegada dos alunos mais velhos haviam duas 
semanas. 
 
 

TEXTO III 

 
Disponível em: http://falvesdeandrade.blogspot.com/2014/04/classes-

gramaticais-analise-morfologica.html. Acesso em 08 de janeiro de 2020. 
 

9. Observe o trecho do 1º quadrinho da tirinha acima: 
 
“As pessoas esperam que1 o ano que2 está começando seja 
melhor que3 o anterior”. 
 
Assinale a alternativa que contenha a correta classificação dos 
vocábulos destacados. 
 

A) 1 – pronome relativo, 2 – pronome relativo, 3 - conjunção 
subordinativa adverbial consecutiva.  

B) 1 - conjunção subordinativa adverbial consecutiva, 2 - 
pronome relativo, 3 - pronome relativo. 

C) 1 – conjunção subordinativa substantiva integrante, 2 – 
conjunção subordinativa adverbial comparativa, 3 – conjunção 
subordinativa adverbial consecutiva. 

D) 1 – conjunção subordinativa substantiva integrante, 2 – 
pronome relativo, 3 – conjunção subordinativa adverbial 
comparativa. 
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10. O verbo destacado no período: “As pessoas esperam que o 
ano que está começando seja melhor que o anterior”, presente 
no 1º quadrinho do TEXTO III, está empregado no modo 
subjuntivo para exprimir 

 
A) um desejo. 
B) uma certeza. 
C) uma exclamação. 
D) um comando. 
 

TEXTO IV 

 
Disponível em: https://www.mood.com.br/mafalda-sua-linda/. Acesso em 09 

de janeiro de 2020. 
 

11. A escolha do modo Imperativo do verbo “experimentar”, na 
oração “Experimenta sair sem vestido”, presente no 3º 
quadrinho do TEXTO IV, indica 

 

A) um conselho. 
B) uma hipótese. 
C) um desafio. 
D) uma ordem. 

 

 
12. Em “Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende?”, no 

2º quadrinho do TEXTO IV, o termo em destaque pode ser 
classificado como 
 

 
A) palavra expletiva. 
B) conjunção subordinativa adverbial condicional. 
C) conjunção subordinativa substantiva integrante. 
D) pronome apassivador. 
 
 
 
 

13. Na oração “É triste ter que bater em alguém que tem razão”, o 
termo em destaque é denominado de 

 

A) conjunção subordinativa substantiva integrante. 
B) pronome interrogativo. 
C) pronome relativo. 
D) conjunção subordinativa adverbial consecutiva. 

 
                              TEXTO V 
 

Você maior 
 

As redes sociais alimentam, mas não são as únicas 
responsáveis pela egolatria que tomou conta do mundo. Vivendo 
numa bolha chamada sociedade de consumo, cada um de nós 
passou a ser encarado como um produto e, como tal, precisa se 
“vender”. Para se colocar bem no mercado do amor e no mercado 
de trabalho, tornou-se obrigatório apresentar um perfil, e então 
tratamos de falar muito sobre nós, sobre nossos atributos e tudo o 
que possa fazer a gente avançar em relação à concorrência, que 
não é pequena. Somos os publicitários de nós mesmos, uns mais 
discretos, outros mais exibidos, mas todos procurando encantar o 
próximo, que propaganda nada mais é do que isso: a arte de 
seduzir. 

Contraditoriamente, quando se torna necessário falarmos não 
de nossos atributos, mas de nossas dores, de nossas inseguranças 
e de nossos defeitos, fechamos a boca. Mesmo os que estão bem 
perto, aqueles que nos são íntimos, não escutam a nossa voz. 
Calamos por temer um julgamento sumário. Produtos precisam ser 
eficientes, não podem ter falhas. 

A boa notícia é que tudo isso é um absurdo. Não somos um 
produto. Não precisamos de slogan, embalagem, jingle. Estamos 
aqui para conviver, e não para sermos consumidos. E, se 
quisermos que realmente nos conheçam, o ideal seria parar de nos 
anunciarmos como o último copo d’água do deserto. 

O documentário Eu Maior, um dos trabalhos mais tocantes a 
que assisti nos últimos tempos, traz o depoimento de filósofos, 
artistas, cientistas e ambientalistas sobre quem verdadeiramente 
somos e como devemos nos relacionar com o universo. Entre 
várias colocações ponderadas, teve uma de Marina Silva que tomei 
como uma lição de comportamento: “Você descobre a qualidade de 
uma pessoa não quando ela fala de si, mas quando ela fala dos 
outros”. 

Ou seja, o que revela sua verdadeira natureza são os 
comentários venenosos que costuma distribuir ou os elogios que 
faz sobre amigos e desconhecidos. São as fofocas que oculta para 
não menosprezar seus semelhantes ou que espalha por aí, 
acrescentando uma maldadezinha extra. Você é avaliado de forma 
mais precisa através da sua capacidade de enaltecer o positivo que 
há ao seu redor ou de propagar o negativismo que sobressai em 
tudo o que vê. Você demonstra que é uma pessoa maior – ou menor 
– de acordo com sua necessidade de diminuir ou de valorizar 
aqueles que o rodeiam, de acordo com um olhar que deveria ser 
justo, mas quase sempre é competitivo. É através das suas 
palavras amorosas ou das suas declarações injuriantes que os 
outros saberão exatamente quem é você – pouco importando o que 
você diga sobre si mesmo. 

Sobre você mesmo, deixe que falemos nós. 
 

MEDEIROS, Martha. Simples assim. 12. ed. – Porto Alegre, RS: 
LP&M, 2016. 
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14. De acordo com o TEXTO V, 
 

A) o indivíduo teme ser julgado pelos demais e acaba se isolando 
e buscando refúgio nas redes sociais. 

B) para atendermos às necessidades de uma sociedade de 
consumo, devemos nos mostrar como realmente somos, com 
nossas falhas e deslizes cometidos. 

C) é por meio de como me comporto com o outro, no que diz 
respeito aos meus comentários, maldosos ou não, que as 
pessoas saberão como somos verdadeiramente. 

D) se realmente queremos fazer parte da sociedade, devemos 
aprender a seduzir o nosso público e isso quer dizer que 
devemos abolir as máscaras e nos aceitar como somos. 

 

 
15. Leia o trecho abaixo: 

 
“Ou seja, o que revela sua verdadeira natureza são os 
comentários venenosos que costuma distribuir ou os elogios 
que faz sobre amigos e desconhecidos”. 

 
A palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de 
sentido, por 
 

A) notáveis. 
B) perversos. 
C) rígidos. 
D) surpreendentes 
 

 
TEXTO VI 

 

 
Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em 09 de janeiro de 

2020. 
 
16. Na passagem “A cada dia há mais pessoas como você”, 

presente no 3º quadrinho no TEXTO VI, houve a correta 
concordância do verbo “haver”, de acordo com a Norma 
Padrão da Língua Portuguesa. Assinale a alternativa que não 
estabelece a correta concordância desse mesmo verbo. 

 
A) Acredito que devem haver leis que amparem o trabalhador. 
B) Havia simples operários na fila, em busca de oportunidades. 
C) Os empregados é que se houvessem com o patrão sobre os 

baixos salários. 
D) Outros haverão de arrumar um emprego logo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

17. “Na sexta-feira, 23 de agosto de 2019, foram concluídas as 
negociações para um tratado de livre comércio entre o 
MERCOSUL e o ______.  (...) A assinatura do acordo, 
realizada em Buenos Aires, ocorre cerca de dois meses depois 
de os membros do Mercosul terem concluído as conversas 
sobre um tratado comercial com a União Europeia.”  

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/mercosul-fecha-
novo-acordo-comercial-com-quatro-paises-europeus-anuncia-

bolsonaro.shtml - adaptado 
 
De que bloco econômico trata a notícia acima? 
 

A) NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) 
B) ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) 
C) SADC (Comunidade para Desenvolvimento da África Austral) 
D) EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio). 

 
 

18. “A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes 
em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes dos estados 
e dos municípios se refere a 1° de julho de 2019 e foi publicada no 
Diário Oficial da União”. 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/28/brasil-atinge-210-

milhoes-de-habitantes-diz-ibge.ghtml 
 

Segundo a pesquisa do IBGE, assinale qual Estado teve maior 
crescimento percentual da população. 
 

A) São Paulo 
B) Roraima 
C) Ceará 
D) Rio de Janeiro 

 

 
19. Grande diva do teatro brasileiro, ___________ morreu no dia 

13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos, após sofrer uma parada 
cardíaca. Atriz, cantora, compositora e diretora, ela estava em 
sua casa, no Flamengo, quando passou mal. Considerada a 
primeira-dama do teatro brasileiro, deixa uma filha única de 
sua união com Armando Carlos Magno.  

Fonte: https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/13 
 
A notícia acima trata da lendária  
 

A) Norma Bengell.     
B) Tônia Carrero. 
C) Bibi Ferreira. 
D) Fernanda Montenegro. 
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20. “A violência contra as mulheres é mais presente do que se 
imagina, aqui e em qualquer parte do planeta, não conhece 
barreiras geográficas, econômicas e sociais, e acontece 
cotidianamente.” 

Jacira Melo, mestre em Ciências da Comunicação e diretora executiva do 
Instituto Patrícia Galvão. 

 
Analise as assertivas abaixo: 

 
I. “Na maioria das cidades brasileiras, não existe nenhuma 

delegacia especializada no atendimento à mulher. Essa é a 
realidade de 91,7% dos municípios de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”  

II. “O número de prefeituras que possuem algum órgão voltado 
para a execução de políticas para mulheres está em constante 
crescimento.”  

III. “Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência 
psicológica, agressões por parceiros ou familiares, 
perseguição, feminicídio são algumas das diversas formas de 
violência praticada contra as mulheres presente tão somente 
em países subdesenvolvidos.”  

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Somente a assertiva I é verdadeira. 
B) Todas as assertivas são verdadeiras. 
C) Somente a assertiva II é verdadeira. 
D) Todas as assertivas são falsas. 
 

 
21. Em 7 de outubro de 2019, o presidente do Chile, Sebastian 

Piñera, afirmou em um programa de TV nacional que "em meio 
a uma América Latina convulsionada, o Chile é um verdadeiro 
oásis, com uma democracia estável". Assinale a alternativa 
incorreta quanto à crise social e política no Chile.  

 
A) O que desencadeou a crise chilena foi a decisão do governo 

de aumentar o preço das passagens de metrô. Os protestos 
se espalharam do metrô para as ruas e se transformaram 
numa revolta contra a desigualdade social no país.  

B) No Chile, o acesso à saúde e à educação é praticamente 
privado, a desigualdade social é elevada, os valores das 
pensões estão reduzidos e os preços dos serviços básicos 
estão em alta.  

C) De acordo com os indicadores do Banco Mundial, o Chile é um 
dos dez países mais desiguais do planeta. A grande convulsão 
social pela qual o país está passando expôs as deficiências do 
sistema político-econômico chileno, afetando subitamente a 
imagem do país no exterior. 

D) Apesar da onda de protestos, recente pesquisa do instituto de 
opinião Cadem, revelou que 80% da população chilena 
considera adequados os planos de reforma do governo do 
presidente Sebastian Piñera. 

 
 
 
 
 
 

22. Sobre queimadas, assinale a alternativa correta. 
 

A) Embora seja considerada por alguns agricultores como uma 
ferramenta de fertilização do solo, raramente é utilizada no 
meio rural por ser uma técnica de alto custo. 

B) Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 
mostram que o número de focos de incêndios caiu na 
Amazônia, a área queimada diminuiu em relação ao mesmo 
período de 2018. 

C) Existem queimadas permitidas, que seguem técnicas de 
controle estabelecidas pelos estados. Uma queimada legal 
precisa da autorização do órgão ambiental competente. 

D) Em situações de queimadas intensas, apenas as pessoas que 
vivem próximas às áreas onde são comuns os incêndios florestais 
sofrem com a fumaça. 

 
 

23. Associe as colunas abaixo: 
 
(1) Aquecimento global 
(2) Ilhas de calor 
(3) Efeito estufa 
(4) Camada de ozônio 

 
(   ) Essencial para a vida, pois forma um escudo que nos 

protege das radiações ultravioletas. Sua existência é 
o que torna a vida na Terra possível. 

(   ) Processo de elevação média das temperaturas da 
Terra ao longo do tempo. Sua ocorrência estaria 
sendo acelerada pelas atividades humanas, 
provocando problemas atmosféricos e no nível dos 
oceanos, graças ao derretimento das calotas 
polares. 

(   ) Fenômeno climático que ocorre principalmente nas 
cidades com elevado grau de urbanização. Nestas 
cidades, a temperatura média costuma ser mais 
elevada do que nas regiões rurais próximas. 

(   ) Manifestação natural ocasionada pela concentração 
de gases na atmosfera, os quais formam uma 
camada que permite a passagem dos raios solares 
e a absorção de calor. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
obtida no sentido de cima para baixo. 

 
A) 4 – 3 – 1 – 2 
B) 3 – 2 – 1 – 4 
C) 2 – 3 – 1 – 4 
D) 4 – 1 – 2 – 3 
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24. Observe a charge abaixo: 

 
Fonte: http://www.tribunadainternet.com.br 

 
Sobre Fake News, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de 
comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de 
texto normalmente é divulgado com o objetivo de prejudicar 
uma pessoa ou um grupo.  

B) Uma informação quando propagada por milhares ou milhões 
de pessoas corresponde, necessariamente, à verdade, não 
sendo necessário filtrá-la, dependendo do veículo que 
publicou, antes de compartilhar.  

C) No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), manifestou preocupação com as notícias falsas que 
divulgam dados incorretos e pesquisas nunca feitas pelo 
instituto.  

D) A produção e veiculação de Fake News constituem um 
verdadeiro mercado alimentado por pessoas de grande 
influência que contratam equipes especializadas nesse tipo de 
conteúdo viral.  

 

 
25. “Manifestantes queimaram cópias do mais novo livro do 

primeiro-ministro do país e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, 
em uma demonstração de solidariedade com um líder opositor. 
Protestos eclodiram em diferentes partes do país.”  

                                             Fonte: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50168885 

 
A notícia acima refere-se ao vencedor do Nobel da Paz, e 
refere-se a que país? 
 

A) Etiópia. 
B) Angola. 
C) Congo. 
D) Cabo Verde. 

 
 

26. “As chamas que atingiram a _______________, em 16 de abril 
de 2019, geraram nove horas de trabalho para controle do 
fogo, mobilização de mais de 500 bombeiros e lágrimas, 
orações e cantos de pessoas em todo o mundo. Agora que o 
incêndio está controlado – os bombeiros continuam no local e 
estão avaliando os danos à estrutura - autoridades e 
representantes da sociedade civil começam a fazer um 
balanço da tragédia. Jean-Claude Gallet, comandante dos 
bombeiros, afirmou à imprensa que, graças ao trabalho da 
corporação, a estrutura principal do monumento gótico de 850 
anos, incluindo as duas torres, está "a salvo e preservada em 
sua totalidade". 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47939068 - adaptado 

 
A notícia acima refere-se ao incêndio na 
 

A) Basílica de São Marcos. 
B) Igreja da Sagrada Família. 
C) Catedral de Estrasburgo. 
D) Catedral de Notre-Dame. 

 
 

27. Em 2019, o encontro do G20 em Osaka, no Japão, reuniu 
líderes das maiores economias do mundo, tendo sido marcada 
por discussões sobre conflitos comerciais globais, 
especialmente em meio às negociações entre China e Estados 
Unidos em torno da guerra comercial. Dentre os principais 
acontecimentos no G20, podemos destacar:  
 

A) Um dos temas de maior atenção ao longo da cúpula do G20, 
o aquecimento global, teve grande destaque no documento 
final, que ressalta a busca por inovações que resultem na 
redução das emissões de gases e a geração de energia limpa. 

B) O documento final do G20 desfaz o compromisso de seus 
membros quanto as políticas de crescimento forte, 
sustentável, equilibrado e inclusivo, tudo isso devido a guerra 
comercial entre os Estados Unidos e a China, o que tem 
afetado os mercados globais. 

C) O maior destaque do G20, sem dúvidas, foi a resolução 
definitiva do conflito comercial e tecnológico entre as duas 
superpotências EUA e CHINA.  Houve também uma 
suavização do veto ao grupo tecnológico chinês Huawei, com 
a permissão das empresas americanas poderem vender 
produtos para a Huawei. 

D) O documento do G20 considerou ainda que a redução da 
desigualdade de remuneração entre gêneros foi praticamente 
abolida, e que o trabalho não-remunerado das mulheres já não 
é mais prática. 
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28. Mais de 1 milhão de crianças e jovens foram às ruas em 120 
países para pressionar líderes políticos e empresariais a 
agirem para evitar que as mudanças climáticas afetem 
gravemente o futuro deles.  O movimento de greve escolar é 
liderado pela jovem __________, de 16 anos, que em uma 
sexta-feira de agosto do ano passado começou a protestar 
sozinha em frente ao parlamento. Naquele dia, ela faltou à aula 
e levou seu cartaz explicativo “em greve escolar pelo clima”, 
deflagrando o movimento chamado de Fridays for Future 
[Sextas pelo Futuro], que culminou nesta sexta-feira em 
greves em mais de 120 países.” 

Fonte: https://amazonia.org.br/2019/03/criancas-e-jovens-lideram-greve-
global-pelo-clima/ 

 
A notícia acima refere-se à jovem  

 
A) Alicia Silverstorne. 
B) Greta Thunberg. 
C) Gretta Garbo. 
D) Giselle Bundchen. 
 
 
29. “O filme retrata um pequeno povoado do sertão que sofre com 

a morte de Dona Carmelita, uma mulher muito querida. Dias 
depois, os moradores percebem que a comunidade não está 
mais nos mapas. Pela primeira vez, Juliano Dornelles divide 
com Kleber Mendonça Filho a autoria e direção do longa, uma 
coprodução Brasil-França gravada no Sertão do Seridó, divisa 
do Rio Grande do Norte com a Paraíba. O filme 
brasileiro ___________, ganhou o Prêmio do Júri no Festival 
de Cannes, em empate com o drama francês "Les Misérables". 
É a primeira vez que o Brasil ganha na categoria, terceira mais 
importante da competição oficial do evento francês.” 

Adaptado. Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/05/25/ 

 
Assinale a alternativa que consta o filme brasileiro ganhador 
do Cannes. 
 

A) Pacarrete 
B) Marighella 
C) Bacurau 
D) Turma da Mônica – Laços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. “O acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia na 
sexta-feira 28 prevê que 92% das exportações do bloco sul-
americano (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) para os 28 
países-membros do bloco europeu sejam isentadas de 
impostos em um período de dez anos.”  
Fonte: https://veja.abril.com.br/economia/entenda-ponto-a-ponto-o-acordo-

entre-o-mercosul-e-a-uniao-europeia/  
 
O referido acordo prevê também, exceto: 
 

A) Serão retiradas as tarifas sobre 91% dos produtos que a União 
Europeia exporta para o Mercosul. No caso de produtos 
considerados ‘sensíveis’ (automóveis de passeio e peças de 
veículos) esse prazo será de quinze anos. 

B) Os produtos agrícolas brasileiros como frutas, café solúvel, 
suco de laranja e óleos vegetais terão tarifas eliminadas. O 
mesmo vale para produtos como carnes bovina, suína e de 
aves, açúcar, etanol, arroz, ovos e mel, respeitando algumas 
cotas pactuadas entre as partes.  

C) A alíquota sobre veículos importados da União Europeia, hoje 
de 35%, será reduzida à metade para um montante anual de 
50 mil carros. Essa quantia vale para todo o bloco sul-
americano, por sete anos. Depois desse período, a taxa cai 
gradualmente para todos os carros importados da UE até ser 
eliminada. 

D) O acordo não inclui a obrigação de implementar padrões 
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
relativos à eliminação de trabalho forçado, abolição do 
trabalho infantil e não discriminação, entre outros. 

 
 

31. “Migração corresponde à mobilidade espacial da população, 
ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até 
de domicílio.” A respeito do tema, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) No Brasil, os aspectos econômicos são irrelevantes nas 
migrações internas. O modelo de produção capitalista 
promoveu a centralização das atividades industriais na Região 
Sudeste. 

B) A migração é desencadeada por diversos motivos, quais 
sejam: religiosos, culturais, ambientais, políticos e 
econômicos. No Brasil, os fatores econômicos são os 
principais responsáveis pelas correntes migratórias, pois, no 
país, existem áreas mais industrializadas, sendo, portanto, 
mais atrativas para a população.  

C) Um modelo de migração muito comum no Brasil é o êxodo 
rural, ou seja, a migração da cidade para o campo. O modelo 
econômico que favorece os grandes latifundiários e a intensa 
mecanização das atividades agrícolas tem como 
consequência a expulsão da população rural. 

D) Nas últimas décadas, a urbanização recuou pelo Brasil, o que 
proporcionou a melhoria na infraestrutura de transportes, de 
telecomunicações e de energia elétrica, favorecendo a 
geração de empregos em locais até então menos 
desenvolvidos 
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32. “A Educação Domiciliar consiste na prática pela qual os 
próprios pais ou responsáveis assumem a responsabilidade 
direta pela Educação formal dos filhos, que é feita em casa. As 
aulas podem ser ministradas por eles ou por professores 
particulares contratados com o auxílio de materiais didáticos e 
pedagógicos.” 
 
Analise as assertivas abaixo: 
 

I. No Brasil, é direito de todos e dever do Estado e da família, 
com a colaboração da sociedade, a proteção integral na 
garantia da educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos.  

II. A Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned) estima 
que atualmente 7,5 mil famílias optem por educar os filhos em 
casa. Segundo os pais, entre as razões para tirar os filhos da 
escola, estão a falta de qualidade no ensino público, 
preocupações morais e religiosas e bullying.  

III. No plano internacional, o exemplo mais conhecido para a 
prática da Educação Domiciliar são os Estados Unidos, onde 
mais de 3% dos alunos recebem educação em casa. Outros 
exemplos são Canadá, Austrália e Reino Unido.  

IV. A legislação brasileira determina que a educação deve ser 
oferecida de forma gratuita e obrigatória pelo Poder 
Público. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, é dever dos pais 
ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos 
seis anos de idade, no ensino fundamental.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 

A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
C) Somente as assertivas I e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão erradas. 
 
 
33. Assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Impacto ambiental é definido como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que afetam a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população. 

B) Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente 
relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o 
aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos 
recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a 
produção constante de lixo.  

C) A atividade humana está relacionada a alguns impactos 
ambientais negativos, entretanto, a erosão, redução da 
biodiversidade, esgotamento de recursos são processos que 
independem da atividade humana.  

D) Medidas para evitar a aceleração da degradação do meio 
ambiente focam em evitar o desperdício de água e de energia, 
assim como o descarte adequado do lixo e a diminuição do 
uso de automóveis. 

 

34. Embora não haja estudos oficiais disponíveis, o diretor 
do Ministério do Desenvolvimento Agrícola estima que o 
mercado de alimentos orgânicos no Brasil cresce em média 
20% ao ano, fomentado pelas vendas nos mercados de 
agricultores orgânicos, onde os agricultores familiares podem 
vender seus produtos diretamente aos clientes que procuram 
alimentos de qualidade superior. Analise as assertivas abaixo 
e assinale a incorreta. 
 

A) O Brasil é apontado em pesquisa como líder do mercado de 
orgânicos da América Latina. A escolha dos brasileiros pelos 
orgânicos é justificada com mais força pela questão da saúde, 
principalmente por pessoas com 55 anos ou mais. 

B) As verduras lideram entre os alimentos orgânicos mais 
consumidos no país, com destaque para alface, rúcula e 
brócolis. Em seguida, os consumidores também preferem 
opções orgânicas de legumes, frutas (como banana e maçã) e 
cereais, como o arroz. 

C) Entre as ações do poder público, que tem impulsionado a 
produção de orgânicos no Brasil, está a Política Nacional de 
Alimentação Escolar, que privilegia o alimento produzido pela 
agricultura familiar. A Política prevê que o agente público 
priorize a contratação de produtos orgânicos para a merenda 
escolar. 

D) A produção orgânica não utiliza agrotóxicos, entretanto, faz 
uso de fertilizantes solúveis em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização. 

 
 

35. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em março de 
1991, com a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai. Sobre o tema, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

A) A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre 
os países, da eliminação dos direitos alfandegários e 
restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias é um dos 
objetivos do Mercosul. 

B) Mesmo com todos os avanços econômicos, ainda hoje o 
Mercosul não é considerado um bloco econômico constituído 
por uma União Aduaneira.  

C) Os chamados Estados Associados são Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador e Peru, com quem o Mercosul desenvolve 
relações de integração política, econômica e social 
específicas. 

D) O Mercosul desde sua criação teve como objetivo principal 
propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades 
comerciais e de investimentos mediante a integração 
competitiva das economias nacionais ao mercado 
internacional.     
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36. “O Brasil registrou nos últimos 90 dias, 2.753 casos 
confirmados de __________ em 13 estados brasileiros. O 
aumento de 18% em relação ao último boletim divulgado 
(28/08/2019) se deve a confirmação clínica de casos que 
estavam em investigação anteriormente. De acordo com o 
novo boletim epidemiológico da doença, entre 09 de junho a 
31 de agosto de 2019, o Brasil notificou 20.292 casos, sendo 
15.430 em investigação e 2.109 descartados. O levantamento 
divulgado, nesta quarta-feira 04 de setembro de 2019, pelo 
Ministério da Saúde, apontou também quatro óbitos em 
decorrência da doença: três mortes no estado de São Paulo; 
e uma no estado de Pernambuco. Em nenhum dos quatro 
casos foi comprovada a imunização contra a doença.”  

Fonte: http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude 
 

A notícia acima refere-se ao surto de 
 

A) catapora.  
B) pneumonia. 
C) rubéola. 
D) sarampo. 

 

 
 

37. Uma onda de protestos tomou conta do Chile no ano de 2019. 
Dentre os acontecimentos que desencadearam a crise política 
e social e resultaram nos protestos e manifestações da 
população, podemos destacar, exceto: 
 

A) Por recomendação de um painel de especialistas em 
transporte público, o governo decidiu aumentar o preço das 
passagens de metrô em 30 pesos, atingindo um valor máximo 
de 830 pesos.  

B) O Chile possui um excelente sistema de saúde público, 
entretanto os preços dos remédios são altos para a maioria da 
população.  

C) Ainda que tenha passado por profundas reformas, o sistema 
estatal de aposentadoria paga pensões menores que o salário 
mínimo, o que gera insatisfação na população. 

D) As forças de segurança que reprimem os protestos no Chile 
estão no centro de escândalos revelados nos últimos anos. 
Membros da alta cúpula do Exército chileno são acusados de 
gastos em viagens e presentes a familiares. 

 
 

38. As Olimpíadas de 2020 serão realizadas de 24 de julho a 9 de 
agosto. Em sua 32ª edição, os Jogos Olímpicos terão 33 
modalidades esportivas, com a expectativa de participação de 
mais de 11 mil atletas, os quais representarão mais de 204 
países. Em 2020, qual país sediará os Jogos Olímpicos? 
 

A) Japão. 
B) China. 
C) França. 
D) Bélgica. 
 
 
 
 

39. “O _______________ reivindicou nesta sexta-feira o ataque 
com arma branca realizado por um homem ontem nas 
imediações da London Bridge, em Londres, que deixou três 
pessoas mortas, incluindo o autor das facadas. O terrorista 
que esfaqueou duas pessoas até a morte e feriu outras três na 
sexta-feira, perto da London Bridge, tinha sido libertado da 
prisão há um ano, depois de cumprir metade de uma pena de 
16 anos por planejar ataques na capital britânica.”  

Fonte: www.exame.com.br. Publicado em 30 de novembro de 2019. 
 

A lacuna acima pode ser corretamente preenchida por   
 

A) Boko Haram.   
B) Hamas. 
C) FARC. 
D) Estado Islâmico. 

 
 

40. Desigualdade social é um mal que afeta todo o mundo, em 
especial os países que ainda se encontram em vias de 
desenvolvimento. Quanto ao tema assinale a alternativa 
incorreta. 
 

A) Podem ser utilizados, como dados para o cálculo de 
desigualdade fatores como o IDH, a escolarização, o acesso à 
cultura e o acesso a serviços básicos — como saúde, 
segurança, saneamento etc.  

B) São medidas de elevação do bem-estar social: acesso à saúde 
e educação de qualidade para todos; emprego e assistência 
momentânea para aqueles que estão fora do mercado de 
trabalho e garantia da previdência social e dos direitos 
trabalhistas. 

C) A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta 
grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos 
ela tem diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas 
sociais são o Norte e o Centro-Oeste do país, as quais 
apresentam os piores IDHs do Brasil. 

D) O Brasil tem mais renda concentrada nas mãos de poucas 
pessoas que os grandes países árabes, onde 1% de 
bilionários mais ricos representa apenas 26% da renda local.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


