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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 15 questões, enumeradas de 01 a 15.
- Matemática, com 15 questões, enumeradas de 16 a 30.
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende
às condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente
após 30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A)
CANDIDATO (A) ”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. O Gabarito de Resposta deverá ser assinado e as respectivas lacunas preenchidas
correspondentemente a alternativa que o Candidato julgar correta, pintando-a por completa,
conforme exemplo a seguir:
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
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LÍNGUA PORTUGUESA

E o pai avisou, bicando a xícara quente de café:
partida dali a três dias, todo mundo que se
preparasse.
Não me preparei, mas me acordaram no dia
marcado, às cinco da madrugada, com tudo
preparado para mim. Nem tive tempo de
perguntar por que levantar tão cedo se íamos
passear; a mãe e o pai distribuíam ordens. Eu
devia levantar logo e me lavar, escovar os dentes
e trazer a escova. Devia comer pão com
manteiga, café com leite, um ovo cozido e uma
banana, mesmo que não tivesse fome. Ninguém
ia ficar parando na estrada pra eu comer. E
ninguém ia ficar parando antes de Ibiporã pra eu
urinar, então fui urinar e quase durmo de novo
na privada. Mas ninguém ia ficar esperando a
vida inteira, bateram na porta, batiam portas de
armários, fechavam malas, enchiam sacolas.
Coma logo isso que seu pai já levou as malas.
Cadê a bolsa, alguém viu a bolsa? Você tem
certeza de que esse carro aguenta? Desliga esse
rádio, moleque, rádio de carro só com o motor
funcionando. Enfia esta blusa que ainda é
madrugada; não quero saber, enfia logo. Não
vamos esquecer de desligar a luz. Não seria
melhor fechar também o registro da água? Vai
pro teu lugar, moleque, lá atrás, sim senhor. Tira
o pé do banco, não abre o vidro que dá dor de
ouvido.
E assim partimos para o mar.
Domingos Pellegrini Jr. (Londrina, Pr., 1949.)

TEXTO PARA QUESTÕES 01, 02, 03 E 04.
MINHA ESTAÇÃO DE MAR
Quando eu tinha 10 anos, o ano tinha mais de
quatro estações, e todas elas ficavam nas minhas
mãos. A estação dos piões deixava um anel
caloso no fura-bolo, onde a fieira apertava, e um
furo na unha do dedão, onde o prego do pião
girava até esquentar. A estação das búricas
marcava o nó do dedão, com um calo grosso,
rachado igual terra seca. Logo começava a
estação das rolimãs, e as rachaduras desse calo
enchiam de graxa, ficavam ali entupidas até a
estação das mangas. Então crescia na mão o limo
das mangueiras, uma placa visguenta. Depois, a
mão fedia: na estação dos papagaios eu vivia
com alho no bolso; era só esfregar no dedo e
segurar linha de papagaio alheio, dali a pouco
despencava com a linha roída. Na estação do
"bafo" a mão criava calos nas bordas, e acabava
com cheiro de pena queimada, de tanta cuspida
pra grudar as figurinhas. Depois a estação do
"bete", a das tampinhas, a dos saquinhos de
areia, todas lavrando cortes, calos e cheiros nas
mãos, além do calo que uma caneta deixa no pai
de todos quando tem que copiar, na escola,
duzentas vezes uma frase.
Naquele tempo a escola era a única prisão que
eu conhecia. Mas o pai comprou um carro e,
depois do passeio inaugural com minha mão
avisando de todas as placas e esquinas, ele
anunciou na janta: — Este ano vamos tirar um
mês na praia.
Eu conhecia o mar como uma lagoa grande,
distante e sem graça nas figurinhas, onde
aparecia às vezes verde e às vezes azul. Agora
íamos conhecer o mar em pessoa, ia começar
uma nova estação onde entravam todos — o pai,
a mãe, Alice, eu e a Linalva, nossa empregada
que já vira o mar de passagem quando viera do
Norte. A estação do mar me encheu a cabeça. O
pai começou a falar de ondas que rebentavam e
a gente mergulhava dentro. Eu não conseguia
imaginar mas comecei a achar ótimo. A mãe ia
tirando a mesa e, a cada vez que vinha da
cozinha, lembrava os perigos do mar e dava
conselhos. Sim, o mar devia ser uma coisa ótima.

QUESTÃO 01
Através do texto podemos deduzir que:
a) O narrador deixa claro que odeia carro.
b) O narrador não frequenta a escola.
c) O narrador considera os carros uma prisão.
d) O narrador possui uma coleção de conchas.
e) O narrador faria um cruzeiro marítimo com a
família.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto o eu lírico é:
a) Um homem que comprou um carro.
b) Um menino que gosta de brincar livremente.
c) Uma menina que se chamava Alice.
d) Uma mãe de família que organizava uma
viagem.
e) Um carro.
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QUESTÃO 03
No texto a palavra estação está relacionada:
a) Local de parada durante uma viagem.
b) Ponto de partida ou chegada de ônibus,
metros ou trens.
c) Estações do ano: Primavera, verão, outono e
inverno.
d) Época, período.
e) Lugar destinada a uma determinada
atividade.

Eu também quero beijar
Do farol da barra ao jardim de Alá
Eu também quero beijar
Da pele morena daquela acolá
Eu também quero beijar
Música Flor do Desejo – Pepeu Gomes
As palavras grifadas no trecho da música acima
são acentuadas pelo mesmo motivo que:
a) Cajá, socorrê-la e detém-no.
b) Cortejá-la-ei, avô e veem.
c) Itaipú, contém e vocês.
d) Sofás, Céu e Pá.
e) Lápis, próton e mágico.

QUESTÃO 04
A palavra destacada no texto, antes do acordo
ortográfico ratificado pelo Brasil em 2008 e
implementado em 2009, era escrita da seguinte
forma: pai-de-todos. Considerando a ortografia
oficial atual, está INCORRETA a grafia de:
a) Caixa-d’água.
b) João-ninguém.
c) Manda-chuva.
d) Pingue-pongue.
e) Blá-blá-blá.

QUESTÃO 08
Considerando a ortografia oficial e as regras de
acentuação, assinale a opção que apresenta
erro:
a) Distinguem-se as raízes axiais, que servem de
eixo a outras raízes, e as raízes fasciculadas,
que saem em feixes do mesmo ponto.
b) A saída estava confusa, cheia de crianças e
idosos.
c) Agiu de maneira egoísta e não admitiu seu
erro.
d) A baínha da calça foi feita de forma correta.
e) Uns dizem que a cafeína faz bem e outros que
faz mal.

QUESTÃO 05
Indique, entre as alternativas abaixo àquela em
que todos os vocábulos devem ser grafados com
“J”.
a) Arranje, despejem, canjica e prestíjio.
b) Laranjeira, jerico, ferrujem e vertiginoso.
c) Lisonjeador, ajeitar, jiboia e mejera.
d) Despejo, enferrujar, gorjeia e manjericão.
e) Varejo, jeito, jeada e hegemonia.

QUESTÃO 09
Complete as sentenças com mau ou mal.
1. Hoje eu estou passando muito _____.
2. A garota foi ____recebida.
3. Sua tristeza é um _____ sinal.
4. Ele fez uma tarefa feita.

QUESTÃO 06
Há um erro no emprego do porquê em:
a) Por que você não comprou o carro vermelho?
b) O túnel porque passamos foi construído há
pouco tempo.
c) Vou ao supermercado porque não temos
mais carnes nem legumes.
d) Digam-me por que ele não veio.
e) Os bairros por que passamos eram sujos.

A sequência correta encontrada é:
a) Mau, mal, mal e mal.
b) Mal, mau, mal e mau.
c) Mal, mal, mau e mal.
d) Mau, mal, mau e mal.
e) Mau, mal, mal e mau.

QUESTÃO 07

TEXTO PARA QUESTÕES 10 E 11.

FLOR DO DESEJO

COMO UM FILHO QUERIDO

A flor do desejo e do maracujá
Eu também quero beijar...
Haja fogo, haja guerra, haja a guerra que há

Tendo agradado ao marido nas primeiras
semanas de casados, nunca quis ela se separar
02
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da receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos,
a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o
almoço de domingo, e celebrou toda data em que
o júbilo se fizesse necessário.
Por fim, achando ser chegada a hora,
convocou ela o marido para o conciliábulo
apartado no quarto. E tendo decidido ambos,
comovidos, pelo ato solene, foi a esposa mais
uma vez à cozinha assar a massa açucarada,
confeitar a superfície.
Pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao
tabelião, a fim de que se lavrasse ato de adoção,
tornando-se ele legalmente incorporado à
família, com direito ao prestigioso sobrenome
Silva, e nome Hermógenes, que havia sido do
avô.
COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados.
Rio de Janeiro: 1986. p.57.

substantivos:
a) Pretensão, expulsão, torção, demissão e
transmissão.
b) Expanssão, atenção, contorsão, agressão e
excesso.
c) Expansão, suspensão, distorção, progressão e
agressão.
d) Extensão, repulsão, manutenção, distorção e
cessão.
e) Versão, detenção, progressão, discussão e
excesso.
QUESTÃO 14
VOCÊ É LINDA
Fonte de mel.
Nos olhos de gueixa
Kabuki, máscara
Choque entre o azul.
E o cacho de acácias
Luz das acácias
Você é mãe do sol
A sua coisa é toda tão certa
Beleza esperta
Você me deixa a rua deserta
Quando atravessa
E não olha pra trás

QUESTÃO 10
Através da leitura do texto pode-se afirmar que:
a) O casal adotou uma criança.
b) O casal resolveu comemorar o aniversário do
primeiro filho em um cartório.
c) O casal já tinha 40 anos de casados.
d) A esposa convocou o marido para uma
conversa séria que os levou a separação.
e) O casal tinha vários filhos.
QUESTÃO 11
Dentro do contexto a palavra destacada no texto
acima pode ser substituída adequadamente,
EXCETO, por:
a) Afastado.
b) Arredio.
c) Separado.
d) Arredado.
e) Próximo.

Linda
E sabe viver
Você me faz feliz
Esta canção é só pra dizer
E diz
Você é linda
Mais que demais
Você é linda sim
Onda do mar do amor
Que bateu em mim
Você é forte
Dentes e músculos
Peitos e lábios
Você é forte
Letras e músicas
Todas as músicas
Que ainda hei de ouvir
No Abaeté
Areias e estrelas
Não são mais belas
Do que você

QUESTÃO 12
A sentença pontuada corretamente está em:
a) São Paulo, 25 de agosto de 2005.
b) São Paulo 25, de agosto de 2005.
c) São Paulo 25 de agosto, de 2005.
d) São Paulo 25 de agosto de 2005.
e) São Paulo: 25 de agosto de 2005.
QUESTÃO 13
Há um erro na grafia de um ou mais
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Mulher das estrelas
Mina de estrelas
Diga o que você quer

d) 3/8.
e) 2/14.
QUESTÃO 17
Ao comprar um aparelho de som que custava
R$ 1.320,00, por pagar à vista, obtive um
desconto de 10%, paguei então:
a) R$ 1.188,00.
b) R$ 132,00.
c) R$ 1.088,00.
d) R$ 1.292,00.
e) R$1.200,00.

Você é linda
E sabe viver
Você me faz feliz
Esta canção é só pra dizer
E diz
Você é linda
Mais que demais
Você é linda sim
Onda do mar do amor
Que bateu em mim

QUESTÃO 18
Em uma determinada cidade, com 142.200
habitantes, 47 % da população é negra, o
restante da população divide-se entre brancos e
pardos, isso significa que:
a) 74.836 são negros.
b) 74.836 são loiros.
c) 66.834 são pardos.
d) 66.364 são brancos.
e) 66.834 são negros.

Gosto de ver
Você no seu ritmo
Dona do carnaval
Gosto de ter
Sentir seu estilo
Ir no seu íntimo
Nunca me faça mal
Música Você é Linda – Caetano Veloso
As palavras destacadas acima apresentam,
respectivamente, o seguinte número de sílabas:
a) 2-3-3-1.
b) 2-3-3-2.
c) 3-4-4-2.
d) 3-4-4-1.
e) 2-4-4-1.

QUESTÃO 19
Uma professora preparando uma festinha para
seus 36 alunos, separou os bombons que tinha
em saquinhos com uma dúzia em cada um.
Conseguiu completar 36 saquinhos e sobraram
3 bombons, concluímos que número de
bombons que a professora tinha inicialmente
era de:
a) 432.
b) 415.
c) 425.
d) 435.
e) 445.

QUESTÃO 15
São acentuadas pela mesma regra de máscara as
palavras expressas em:
a) Músculos, músicas e íntimo.
b) Acácias, lábios e Abaeté.
c) Músculos, fósforo e secretária.
d) Caráter, fênix e pântano.
e) Acácias, lábios e secretária.

QUESTÃO 20
Uma lavadora de alta pressão tem vazão de
3.240 litros por hora. Em 10 minutos serão
lançados:
a) 320 litros.
b) 32,4 litros.
c) 50 litros.
d) 540 litros.
e) 24 litros.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 16
O resultado da subtração: 1/2 - 1/4 - 1/8 está
em:
a) 1/2.
b) 1/4
c) 1/8.

QUESTÃO 21
Uma sorveteria, num certo dia, vendeu 98
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sorvetes de abacaxi e o triplo desse número de
morango. Sabendo que um sorvete custa R$ 5,00
qual a quantia adquirida nesse dia:
a) R$ 1.960,00.
b) R$ 392,00.
c) R$ 1.470,00.
d) R$ 784,00.
e) R$ 1.392,00.

ser apreciada de quatro diferentes ângulos: no
mirante do parque do caracol, na torre do
observatório panorâmico também no parque do
caracol, na base da cascata (após descer os 927
degraus da escadaria) e no teleférico de Canela.
O teleférico tem cerca de 800 metros de
extensão percorridos em cerca de 20 minutos de
onde é possível avistar a cascata do caracol e o
Vale da Lageana.

QUESTÃO 22
Em uma competição um atleta percorreu 8km e
360m. quantos metros ele percorreu:
a) 836m.
b) 83m.
c) 80.360m.
d) 8.360m.
e) 83.060m.

Supondo que em cada viagem o teleférico leva 6
pessoas e que cada pessoa paga R$ 24,50 pelo
passeio. É correto que em 15 passeios com o
teleférico lotado o arrecadado em reais será de:
a) R$ 147,00.
b) R$ 2.205,00.
c) R$ 514,50.
d) R$ 367,50.
e) R$ 2.457,50

QUESTÃO 23
A área de um terreno com 25m de comprimento
e 17 de largura é:
a) 84m2.
b) 425m2.
c) 200m2.
d) 234m2.
e) 168m2.

QUESTÃO 27
Para comprar um determinado jogo, que custa
R$ 1.200,00, os irmãos Paulo e Jorge juntaram
cada um, respectivamente, R$ 512,00 e R$
607,00. Nessa situação é verdade que:
I.
Juntos eles já podem comprar o jogo.
II.
A diferença entre o que Paulo e Jorge
juntaram é R$ 1.119,00.
III.
Juntos, eles têm R$ 1 107,00.
IV.
Faltam R$ 95,00 para Paulo ter o mesmo
que Jorge.
V.
Faltam R$ 593,00 para que Paulo possa
comprar sozinho seu jogo.

QUESTÃO 24
Um recipiente contém 1 litro. Se retirarmos 45%
dessa quantidade quantos mililitros restaram no
recipiente?
a) 450 ml.
b) 500 ml.
c) 540 ml.
d) 550 ml.
e) 1/2 ml.

É verdadeiro o exposto em apenas:
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) I, II e V.
d) I, IV e V.
e) II, IV e V.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que apresenta o volume de
paralelepípedo com as seguintes dimensões:
3cm, 4cm e 5cm:
a) 17cm3.
b) 12cm2.
c) 12cm³.
d) 60cm2.
e) 60cm3.

QUESTÃO 28
Considerando as equações abaixo, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta do
resultado das mesmas:
I.
II.

QUESTÃO 26
A Cascata Caracol, na cidade de Canela, é o ponto
turístico mais visitado na Serra Gaúcha. Ela pode

10y - 5 - 5y = 6y - 6 -20
[2(x - 5) + 4(1 - 2x)] / 20 = 5 (3 - x) / 20

a) 21 e -21.
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b) 21 e 21.
c) -21 e 21.
d) -21 e -21.
e) 20 e 21.

Como sede da Copa, a seleção brasileira foi
automaticamente classificada para disputar a
Copa de 2014, sem passar pelo processo de
eliminatórias.
http://www.suapesquisa.com

QUESTÃO 29
Em uma determinada sala de aula há 25 alunos,
dos quais 24% apresentam graves crises
alérgicas quando expostos a brinquedos de
pelúcia. Assinale a alternativa que apresenta o
número de alunos dessa sala que são alérgicos à
pelúcia.
a) 12.
b) 15.
c) 24.
d) 6.
e) 8.

Em 29 de maio de 2012, o Comitê Organizador
Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 e a FIFA
anunciaram o logan da Copa que foi:
a) "Juntos num só coração''.
b) "Juntos num só ritmo''.
c) “Fuleco”.
d) “Brazuca”.
e) “Pra frente Brasil”.
QUESTÃO 33
SURTO DE EBOLA NO MUNDO

QUESTÃO 30
Janice, uma costureira, confeccionou 7.500
peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 10
dias.
Sendo assim, para que possa confeccionar 6.000
peças em 4 dias, quantas horas por dia ela deve
trabalhar:
a) 14 horas.
b) 16 horas.
c) 20 horas.
d) 26 horas.
e) 28 horas.

A maior epidemia de ebola já registrada atingiu
cerca de 17 mil pessoas e matou mais de 6 mil
desde seu surgimento na África ocidental até sua
chegada nos Estados Unidos e na Europa.
Segundo cientistas, o “paciente zero” que deu
início a epidemia seria um menino de dois anos,
que teria contraído o vírus em uma aldeia em
Guéckédou, no sudeste da Guiné, e morrido no
dia 6 de dezembro do ano passado, poucos dias
depois de ter febre, vômitos e diarreia. Com
medo que a epidemia se alastrasse, vários
governos como o dos Estados Unidos, o de
alguns países europeus e asiáticos, e até mesmo
o do Brasil aumentaram a fiscalização nos
aeroportos com o intuito de impedir pessoas
infectadas de entrarem em seus territórios.
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/os-10principais-fatos-que-marcaram-o-ano-de-2014/

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 31
Em 2014, o Estado de São Paulo passou pela pior
seca já registrada nos últimos 70 anos. O nível
do_____________________, principal reservatório da
Grande São Paulo, caiu para 7,1%, o mais baixo
de sua história.
a) Sistema Cantareira.
b) Sistema Alto Tietê.
c) Sistema Rio Claro.
d) Sistema Rio Grande.
e) Sistema Guarapiranga.

O vírus do ebola é transmitido:
a) Somente através do sexo sem camisinha.
b) Apenas pelo ar.
c) Através do contato com sangue, secreções ou
outros fluidos corpóreos de uma pessoa
infectada.
d) Somente pela picada de um mosquito.
e) Somente pela mordida de algum animal
infectado.

QUESTÃO 32
O Brasil foi escolhido pela FIFA para sediar a
Copa do Mundo de Futebol em 2014. A escolha
foi divulgada no dia 31 de maio de 2009 e gerou
muita alegria e comemoração popular no Brasil.

QUESTÃO 34
“ No ano de 2012, o Governo Federal nomeou um
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grupo de juristas e professores incumbidos de
integrar uma bancada, cujo principal objetivo
seria realizar investigações sobre os vários
crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre
os anos de 1937 e 1985. Nesse recorte temporal
há interesse especial em buscar os crimes que
aconteceram nos dois regimes ditatoriais desse
período: o Estado Novo, criado no governo de
Getúlio Vargas entre 1937 e 1945, e a Ditadura
Militar, ocorrida entre 1964 e 1985”.
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/

a) I, II e IV.
b) I, IV e V.
c) I, II e V.
d) II, III e IV.
e) I, II, IV e V.
QUESTÃO 36
JOVEM DE 18 ANOS E MAIS DOIS
MARROQUINOS FORAM DETIDOS NA
BULGÁRIA QUANDO VIAJAVAM A CAMINHO DA
SÍRIA

O texto acima diz respeito a:
a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Comissão Nacional da Verdade.
c) Comissão de Investigação do Governo
Federal.
d) Comissão Especial de Investigação.
e) Comissão Especial do Mensalão.

Um brasileiro de 18 anos foi detido na Bulgária
quando viajava para a Síria para se juntar a um
famoso grupo terrorista. As informações foram
dadas na última sexta-feira, 19, pelo ministro
interior catalão, Ramon Espadaler.
O jovem brasileiro, cuja identidade não foi
divulgada, estava acompanhado de outros dois
marroquinos, que também foram detidos. Ele
morava em Monistrol de Montserrat, um
município na província de Barcelona, na
comunidade autônoma da Catalunha, na
Espanha.
Os agentes que realizaram a prisão informaram
que os jovens foram presos após passar três dias
viajando a caminho da Turquia, país que
pretendiam atravessar para chegar à Síria. Os
jovens estavam sendo investigados desde junho
deste ano, quando iniciaram um processo de
radicalização islâmica e passaram a enviar
mensagens a favor da jihad. A prisão foi fruto de
uma parceria entre a polícia catalã e a Interpol.
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil

QUESTÃO 35
O QUE JÁ SE SABE SOBRE OS ATAQUES
TERRORISTAS EM PARIS
Uma série de ataques coordenados, com
explosões e tiroteios, aconteceu na noite de
sexta-feira (13) em cinco diferentes locais de
Paris e no Stade de France, ao norte da capital
em Saint-Denis.
Do UOL, em São Paulo - 14/11/2015
A Respeito da notícia (fragmento) acima, avalie
as afirmativas:
I.
O primeiro ataque ocorreu no Stade de
France.
II.
O ataque mais mortal foi no teatro
Bataclan, onde os terroristas fuzilaram
várias pessoas.
III.
O presidente da França, François
Hollande que assistia a um jogo no Stade
de France, ficou gravemente ferido.
IV.
390 pessoas foram mortas por atiradores
no terraço do restaurante La Belle
Equipe.
V.
Um tiroteio foi registrado em frente ao
bar A La Bonne Bière, no 11º distrito da
cidade, com 5 mortos e 8 feridos.
Estão corretas somente as afirmativas expressas
em:

O artigo se fazer referência a um temido grupo
terrorista conhecido como:
a) Al-Qaeda.
b) Talibã.
c) ETA.
d) Hamas.
e) Estado Islâmico (ISIS).
QUESTÃO 37
Em 2014, o Papa _______ fez a Igreja Católica
andar para frente. Em janeiro deste ano, o papa
estampou a capa da revista pop Rolling Stones
mostrando o quanto sua popularidade já era alta
após um ano de papado.
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Assim como outro Papa, o atual papa não mudou
nada na doutrina da Igreja, ao contrário, e ele
adotou um tom mais misericordioso sobre
questões sociais. Um exemplo disso foi o pedido
feito aos bispos americanos para que deixassem
de lado a luta contra o casamento gay e o aborto
e focassem em combater a desigualdade, que,
segundo ele, é “a raiz dos males sociais”.

c) André Vargas.
d) João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida.
e) Fernando Collor.
QUESTÃO 40
A presidenta Dilma Rousseff disse nesta
segunda-feira (11), ao sancionar o Marco Legal
da Ciência, Tecnologia e Inovação, que a nova
legislação tornará mais ágeis, flexíveis e menos
burocráticas as ações entre os setores público e
privado que formam o sistema de CT&I.
(...)
Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação,
ressaltou a "colaboração" entre governo e
Congresso Nacional na busca de soluções para
os desafios do País. "Estamos certos de que o
apoio ao desenvolvimento científico e
tecnológico que ocorre em nossas universidades
e institutos de pesquisa, a inovação que ocorre
em institutos tecnológicos e empresas de base
tecnológica é fundamental para sustentar o novo
sopro de crescimento do setor produtivo e do
desenvolvimento social", disse o ministro.
http://www.mcti.gov.br/pagina-noticia

O texto refere-se ao Papa:
a) Francisco, S.J.
b) Bento XVI.
c) São João Paulo II.
d) José Francisco.
e) Gregório.
QUESTÃO 38
Neto do ex-governador Miguel Arraes e filho da
deputada Ana Arraes, fez sua trajetória política
chegar ao ápice com a candidatura à
presidência. Sua morte trágica em pleno pleito
eleitoral chocou o mundo inteiro e abalou
convicções no Brasil.
Ao se candidatar ao cargo mais alto do país,
exercia seu segundo mandato no governo de
Pernambuco, aos 48 anos, e era o governador
mais popular do Brasil, com alta aprovação em
seu estado. A aliança com Marina Silva trouxe
dúvidas ao eleitorado, pois os ideais políticos
dos dois pareciam não convergir.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
tem, atualmente, como Ministro:
a) André Figueiredo.
b) Armando Monteiro.
c) Aloizio Mercadante.
d) Celso Pansera.
e) José Eduardo Cardozo.

O texto acima diz respeito a:
a) José Wilker.
b) Plínio de Arruda Sampaio.
c) Sérgio Guerra.
d) Eduardo Coutinho.
e) Eduardo Campos.
QUESTÃO 39
Com início em um posto de gasolina –de onde
surgiu seu nome–, a Operação Lava Jato,
deflagrada em março de 2014 e que já conta com
sete fases, investiga um grande esquema de
lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a
Petrobras, grandes empreiteiras do país e
políticos.
Uma das primeiras prisões foi a de:
a) Alberto Youssef.
b) Paulo Roberto Costa.
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