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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 09 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20;
- Conhecimentos Específicos, com 15 questões, enumeradas de 21 a 35.
- Conhecimentos Gerais, com 05 questões, enumeradas de 36 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 (três) 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) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação
incorreta efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não
será substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

Boa Prova!
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b) Antı́tese.
LÍNGUA PORTUGUESA
c) Eufemismo.
d) Hipé rbole.
As questõ es de nú meros 01 a 04 devem ser
e) Metá fora.
resolvidas com base no texto que segue:

QUESTÃO 04
No
mesmo
quadrinho
da
questã o
anterior, “Teu pai é muito original no deitarse para
descansar”,
nesse
caso,
a
funçã o do pronome "se" é :
a) Partı́cula reciproca.
b) IÍndice de indeterminaçã o do sujeito.
c) Partı́cula de realce ou expletiva.
d) Partı́cula reflexiva.
e) Partı́cula integrante do verbo.
As questõ es de nú meros 05 a 08 devem ser
resolvidas com base no texto que segue:

O louquinho estava parado com um cordã o
amarrado na ponta de uma vassoura,
pescando, na maior concentraçã o. Mas nã o
tinha anzol no cordã o. Mesmo assim, de
vez em quando, o louco dava um puxã o.
- Tá fazendo o que ai, ô biruta? – perguntou
algué m que passava por ali.
- Tô pescando, nã o está vendo?
- Ah, é ? Pescando sem anzol?
- E daı́? Aqui nã o tem peixe...

http://planetamongo.files.wordpress.com/2011/03/ma
faldaesusanitant.jpg

QUESTÃO 01
Em “Teu pai é muito original no deitar-se para
descansar”, o autor quis deixar claro que:
a) Suzanita quer ser mã e e o pai de Mafalda
entendeu a resposta corretamente, por
isso deitou-se de modo original.
b) O pai de Mafalda se deita de um modo
original, para esperar Suzanita ser mã e.
c) Suzanita entendeu corretamente o que
aconteceu com o pai de Mafalda.
d) O pai de Mafalda desmaiou.
e) O pai de Mafalda sabe deitar bem.

https://br.answers.yahoo.com

QUESTÃO 02
Em “O que vai ser quando crescer Suzanita?”
A palavra em destaque indica uma:
a) Circunstância de tempo.
b) Explicação.
c) Causa.
d) Concessão.
e) Condição.
QUESTÃO 03
Observe o ú ltimo quadrinho da tirinha e
identifique a figura de linguagem nele
expressa. Ela corresponde a:
a) Ironia.
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QUESTÃO 05
Com referê ncia à acentuaçã o grá fica dos
vocá bulos alguém e daí, assinale a
alternativa correta:
a) A palavra “alguém” leva acento pela
mesma regra que a palavra “daí”, pois
ambas sã o paroxı́tonas.
b) A palavra “alguém” é acentuada por ser
oxı́tona terminada em “em” e a palavra
“daí” é acentuada por ser oxı́tona
terminada em “i”.
c) Ambas sã o acentuadas pela seguinte regra:
acentuam-se as palavras dissı́labas tô nicas
terminadas em “m” e “í”.
d) A palavra “alguém” é acentuada, pois
acentuam-se
as
palavras
oxı́tonas
terminadas em “m” e “daí” por ser uma
palavra monossı́laba terminada em “i”.
e) A palavra “alguém” é acentuada pela
mesma regra que a palavra “vintém” e a
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palavra “daí” é acentuada por ser
QUESTÃO 09
paroxı́tona terminada em “i”.
Leia e analise o texto acima:
1. Trata-se de um anuncio publicitá rio.
QUESTÃO 06
2. O texto nã o possui funçã o apelativa, que
No segmento “Tá fazendo o que ai, ô biruta? por sua vez també m nã o tem o intuito de
perguntou alguém que passava por ali”, o
convencer os consumidores.
vocá bulo sublinhado é classificado como:
3. EÉ um gê nero textual que promove um
a) Conjunçã o subordinativa.
produto de higiene pessoal.
b) Pronome indefinido.
c) Pronome relativo.
Está (ã o) correta (s) a (s) afirmativa (s):
d) Substantivo.
a) 1, 2 e 3.
e) Interjeiçã o.
b) 1 e 2 apenas.
c) 1 e 3 apenas.
d) 2 e 3 apenas.
QUESTÃO 07
e) 3 apenas.
Em “O louquinho estava parado com um
cordã o amarrado na ponta de uma
QUESTÃO 10
vassoura”, temos uma oraçã o:
As letras destacadas nos vocá bulos sorriso /
a) Principal.
brilhantes, utilizados no texto acima, sã o
b) Subordinada adverbial adjetiva.
classificadas como:
c) Subordinada adverbial temporal.
a) Dı́grafos consonantais.
d) Subordinada adjetiva restritiva.
b) Ditongos.
e) Coordenada sindé tica.
c) Dı́grafos vocá licos.
d) Tritongos.
QUESTÃO 08
e) Hiatos.
Em “- Tá fazendo o que ai, ô biruta? –
perguntou algué m que passava por ali.” a
funçã o
morfoló gica
dos
vocá bulos
MATEMÁTICA
sublinhados é :
a) Conjunçã o/Pronome.
QUESTÃO 11
b) Substantivo/Pronome.
Cecı́lia passou pela loja de roupas e viu blusas
c) Adjetivo/Preposiçã o.
em promoçã o, conforme mostra a imagem
d) Artigo/Conjunçã o.
abaixo. Como gostou dos modelos, decidiu
e) Pronome/Pronome.
comprar uma. Qual foi a porcentagem de
desconto concedido à Cecilia:
As questõ es de nú meros 09 a 10 devem ser
resolvidas com base no texto que segue:
PROMOÇÃO: DE R$ 75,00 / POR R$ 61,13

refreshad.wordpress.com
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a) 15,5%.
b) 13,5%.
c) 10%.

http://blusasecia.blogspot.com
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Na sequê ncia de palavras abaixo, há uma
determinada regra. Assim sendo, a palavra
que substitui o “X” na sequê ncia é :

d) 18%.
e) 18,5%.

QUESTÃO 12
Com certo nú mero de pacotes de bolachas é
possı́vel alimentar 60 crianças de uma creche
durante 20 dias. Se a creche tivesse 80
crianças, a mesma quantia de pacotes de
bolachas daria para quantos dias:
a) 12 dias.
b) 10 dias.
c) 15 dias.
d) 11 dias.
e) 18 dias.

ascender

A= 289 cm³

consignar

artesão

“X”

a) Abuse.
b) Aquele.
c) Noitada.
d) Incansá vel.
e) Consignaçã o.

QUESTÃO 16
Antô nio percorreu com seu carro, 137
quilô metros em 2 horas. Nesse caso, qual a
razã o entre a distâ ncia que o carro percorreu
e o tempo que ele gastou para percorrê -lo? Se
Antô nio viajou para um municı́pio onde a
distâ ncia é de 479,5 quilô metros, em quantas
horas a viagem ocorreu:
a) 67 quilô metros por hora/ 8 horas.
b) 68,5 quilô metros por hora/ 7 horas.
c) 68 quilô metros por hora/ 7 horas.
d) 65 quilô metros por hora/ 9 horas.
e) 72 quilô metros por hora/ 6 horas.

QUESTÃO 13
Calcule o perı́metro de cada quadrado abaixo
apresentado, cuja á rea está exposta nas
figuras:
a)

destreza

b)

QUESTÃO 17
Observe o gráfico da taxa de analfabetismo
das pessoas de 10 a 14 anos no Brasil:

A= 64 cm³

O perı́metro das figuras corresponde a:
a) 72 cm e 16 cm.
b) 68 cm e 32 cm.
c) 68 cm e 34 cm.
d) 73 cm e 32 cm.
e) 89 cm e 17 cm.

QUESTÃO 14
Numa escola de informá tica a mé dia da idade
dos alunos do sexo feminino é 12 anos e a dos
alunos do sexo masculino é 18 anos. Se nessa
escola a quantidade de alunos matriculados é
o dobro da quantidade de alunas, a mé dia
aritmé tica da idade dos alunos dessa escola é
de:
a) 16.
b) 15.
c) 14.
d) 13.
e) 12.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios 2007/2015.

QUESTÃO 15

03

Ao interpretarmos o gráfico acima podemos
concluir que:
1. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), entre 2007 e
2013
foi
registrada
queda
do
analfabetismo entre homens e mulheres.
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2. A taxa de analfabetismo referente aos
homens é maior que a das mulheres de
a) 45 cm.
2007 a 2015.
b) 42 cm.
3. A taxa de mulheres analfabetas apresentac) 21,98 cm.
se menor no ano de 2013.
d) 11,98 cm.
e) 43,96 cm.
Está (ão) correta (s) a (s) alternativa (s):
a) 1, 2 e 3.
QUESTÃO 20
b) 1 e 2 apenas.
Para suas vestes diá rias, Cá ssia tem trê s cores
c) 1 e 3 apenas.
de calças: preta, branca e marrom. Tem duas
d) 2 e 3 apenas.
blusas: uma branca e outra vermelha. Quanto
e) 3 apenas.
aos calçados possui quatro opçõ es: uma
sandá lia branca, uma sandá lia preta, uma
QUESTÃO 18
sandá lia vermelha e outra marrom.
Cinco pintores pintaram uma parece cuja
Considerando todas as opçõ es, de quantas
á rea é de 300 m² em 2 horas. Se o trabalho
maneiras ela poderá se vestir:
for realizado no mesmo ritmo, serã o
a) 9.
necessá rios para pintar a pró xima parede que
b) 12.
possui uma á rea de 420 m², em apenas uma
c) 24.
hora, um total de pintores:
d) 28.
e) 32.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Os veı́culos em geral dispõ em de
equipamentos e importantes sistemas que
visam, dentre outras funçõ es, manter a
segurança na sua direçã o.
A respeito dos sistemas dos veı́culos,
relacione corretamente as colunas:

a) 11.
b) 12.
c) 13.
d) 14.
e) 15.

1 – Sistema elé trico.
2 – Sistema de distribuiçã o.
3 – Sistema de arrefecimento.
4 – Sistema de rodagem.

QUESTÃO 19
Para enfeitar uma pequena mesinha, Luiza
fez uma toalhinha circular conforme mostra a
figura abaixo. Considerando π = 3,14 o
comprimento da toalhinha é de:

( ) Dividido em rodas e pneus.
( ) Tem a funçã o de gerar / armazenar /
distribuir energia para todas as funçõ es do
carro.
( ) Distribui a mistura (ar e combustı́vel)
para o motor e elimina os gases produzidos
pela queima do combustı́vel.
( ) Reduz o calor produzido em excesso pelo
motor atravé s de á gua ou ar, conforme o caso.
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A sequê ncia correta encontrada é :
a) 1, 2, 3 e 4.
b) 1, 2, 4 e 3.
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c) 1, 3, 4 e 2.
Todos os brasileiros enfrentaram nessas
d) 2, 3, 4 e 1.
ú ltimas
semanas
as
consequê ncias
e) 2, 4, 3 e 1.
decorrentes da “greve dos caminhoneiros”.
Muitos setores foram afetados, em especial o
abastecimento de combustı́vel. Noticiou-se
QUESTÃO 22
A principal funçã o do radiador, no sistema de
um aumento significativo do nú mero de
refrigeraçã o, é :
veı́culos parados nas estradas por conta da
falta de combustı́vel. Este fato també m é
a) A troca de calor entre o ar e outras
substâ ncias, em geral lı́quidos, presentes
conhecido como “pane seca” e, nos termos do
em um sistema fechado, mantendo o
Có digo de Trâ nsito Brasileiro – Lei nº
9.503/97, constitui infraçã o de trâ nsito de
veı́culo a uma temperatura ideal para o
seu funcionamento.
natureza:
b) Evitar a passagem de sujeira do tanque do
a) Baixa.
veı́culo para o motor.
b) Leve.
c) Mé dia.
c) Fornecer combustı́vel pressurizado ao
carburador ou bicos injetores do motor.
d) Grave.
e) Gravı́ssima.
d) Bombear o lı́quido de arrefecimento para
circular no sistema, acionado em geral
pela correia junto com o alternador.
QUESTÃO 26
Analise a imagen abaixo.
e) Controlar os nı́veis do lı́quido de
arrefecimento no sistema.
QUESTÃO 23
Qual dos equipamentos abaixo nã o compõ e o
sistema elé trico de um veı́culo automotor:
a) Motor de partida.
b) Alternador.
c) Vela.
d) Bateria.
e) Braço de Direçã o.
QUESTÃO 24
Analise os itens abaixo:

1 – Economia com peças.
2 – Menor consumo de combustı́vel.
3 – Segurança no trâ nsito.
4 – Contribuir com o mercado de peças e
equipamentos.
5 – Evitar o desgaste excessivo dos pneus.

Este sinal de regulamentaçã o, significa:
a) Comprimento má ximo permitido.
b) Comprimento mé dio permitido.
c) Comprimento mı́nimo permitido.
d) Distâ ncia de um veı́culo ao outro.
e) Distâ ncia de 10 metros entre eixos.

Das opçõ es acima, quais devem ser levados
em conta por um motorista, quando pretende
realizar a manutençã o preventiva de um
veı́culo:
a) 1-2-3-4.
b) 1-2-4-5.
c) 2-3-4-5
d) 1-2-3-5
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 25
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QUESTÃO 27
Nos termos disciplinados pelo Có digo de
Transito Brasileiro, o candidato à habilitaçã o
deverá submeter-se a determinados exames
realizados pelo ó rgã o executivo de trâ nsito.
Independente da ordem, quais das opçõ es
abaixo nã o representa um exame obrigató rio:
a) Aptidã o fı́sica e mental.
b) Exame escrito sobre legislaçã o de trâ nsito.
c) Noçõ es de primeiros socorros, conforme
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branca, orla externa azul, tarja branca
quadrada, com lado maior na vertical e
legendas brancas.
b) Forma retangular, com lado maior na
vertical, cor do fundo azul, orla interna
branca, orla externa azul, tarja branca
retangular, com lado maior na vertical e
legendas brancas.
c) Forma retangular, cor do fundo branca,
letras e nú meros azuis e legendas brancas.
d) Forma circular, fundo amarelo, orla interna
preta, orla externa amarela, legenda preta
e tarja preta.
e) Forma triangular, cor do fundo azul, orla
interna branca, orla externa azul, tarja
branca quadrada, com lado maior na
vertical e legendas brancas.

regulamentaçã o do Contran.
d) Exame toxicoló gico.
e) Direçã o veicular, realizado na via pú blica,
em veı́culo da categoria para a qual estiver
habilitando-se.

QUESTÃO 28
Para habilitar-se nas categorias D e E ou para
conduzir veı́culo de transporte coletivo de
passageiros, de escolares, de emergê ncia ou
de produto perigoso, o candidato deve
preencher determinados requisitos. Quais
das opçõ es abaixo nã o representa um desses
requisitos:
a) Ser maior de vinte e um anos.
b) Estar habilitado no mı́nimo há dois anos
na categoria B, ou no mı́nimo há um ano
na categoria C, quando pretender
habilitar-se na categoria D; e no mı́nimo há
um ano na categoria C, quando pretender
habilitar-se na categoria E.
c) Nã o ter cometido nenhuma infraçã o grave
ou gravı́ssima ou ser reincidente em
infraçõ es mé dias durante os ú ltimos doze
meses.
d) Ser aprovado em curso especializado e em
curso de treinamento de prá tica veicular
em situaçã o de risco, nos termos da
normatizaçã o do Contran.
e) Ser aprovado em exame fı́sico e
psicoló gico.

QUESTÃO 31
A Lei nº 13.290, que entrou em vigor em
2016, també m conhecida como “lei do farol
aceso”, alterou o artigo 40 do Có digo de
Trâ nsito Brasileiro e passou a exigir que o
condutor:
a) Nas vias nã o iluminadas, use luz alta em
todas as situaçõ es.
b) Utilize os faró is do veı́culo em
imobilizaçõ es ou situaçõ es de emergê ncia.
c) Mantenha acesos os faró is do veı́culo,
utilizando luz baixa, durante a noite e
durante o dia nos tú neis providos de
iluminaçã o pú blica e nas rodovias.
d) Durante o dia, em circulaçã o, mantenha
acesa a luz de placa.
e) Mantenha acesa luz alta do veı́culo quando
sob chuva forte, neblina ou cerraçã o.

QUESTÃO 29
Nos termos do Có digo de Trâ nsito Brasileiro,
qual das opçõ es abaixo indica a classificaçã o
de veı́culo quanto à sua traçã o.
a) Automotor.
b) Ciclomotor.
c) Triciclo.
d) Quadriciclo.
e) Automó vel.

QUESTÃO 30
A Resoluçã o nº 160, de 22 de abril de 2004,
aprovou o Anexo II do Có digo de Trâ nsito
Brasileiro, e atualmente disciplina as regras
sobre placas de trâ nsito em geral. A placa de
identificaçã o quilomé trica é uma placa de
sinalizaçã o de indicaçã o de vias, e possui
como caracterı́stica:
a) Forma retangular, com lado maior na
horizontal, cor do fundo azul, orla interna

QUESTÃO 32
Considere as assertivas abaixo elencadas de
acordo com as regras de trâ nsito e assinale V
para a verdadeira e F para a falsa:
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(
) O condutor de veı́culo poderá fazer
uso de buzina, desde que em toque breve,
para fazer as advertê ncias necessá rias a fim
de evitar acidentes.
(
) Antes de entrar à direita ou à
esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá ao sair da via pelo lado
direito, aproximar-se o má ximo possı́vel do
bordo direito da pista e executar sua
manobra no menor espaço possı́vel.
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(
) Nenhum condutor deverá frear
Assinale a sequê ncia correta de cima para
bruscamente seu veı́culo, salvo por razõ es de
baixo:
segurança.
a) 1 - 2 - 4 - 3.
(
) Todo condutor, ao perceber que
b) 3 - 4 - 1 - 2.
outro que o segue tem o propó sito de
c) 1 - 2 - 3 - 4.
ultrapassá -lo, deverá , se estiver circulando
d) 3 - 1 - 4 - 2.
pela faixa da esquerda, deslocar-se para a
e) 4 - 3 - 1 - 2.
faixa da direita, acelerando a marcha.
QUESTÃO 35
As afirmativas sã o, respectivamente, de cima
Quais das opçõ es abaixo nã o constitui uma
para baixo:
penalidade administrativa aplicá vel à s
a) V- F- V- V.
infraçõ es de trâ nsito:
b) V- V- V- F.
a) Advertê ncia por escrito.
c) F- V- F- V.
b) Pena de detençã o.
d) F- F- V- F.
c) Suspensã o do direito de dirigir.
e) V- V- F- V.
d) Cassaçã o da Carteira Nacional de
Habilitaçã o.
QUESTÃO 33
e) Frequê ncia obrigató ria em curso de
As infraçõ es de trâ nsito sã o computadas com
reciclagem.
os seguintes nú meros de pontos:
a) Gravı́ssima – nove pontos.
CONHECIMENTOS GERAIS
b) Grave – sete pontos.
c) Mé dia – cinco pontos.
QUESTÃO 36
d) Leve - quatro pontos.
Os ataques de mı́sseis dos EUA, Reino Unido e
e) Todas estã o incorretas.
França à Sı́ria no dia 14 de abril de 2018,
mostraram que estes tiveram um impacto
QUESTÃO 34
limitado na capacidade do presidente sı́rio,
Considere as seguintes infraçõ es de trâ nsito:
Bashar al-Assad, pois tinham como objetivo
principal:
1. Rebocar outro veı́culo com cabo flexı́vel ou
a) Bombardear as cidades sitiadas pelo
corda, salvo em casos de emergê ncia:
exé rcito do governo sı́rio, dando inı́cio a
2. Conduzir veı́culo sem os documentos de
uma guerra contra o ditador.
porte obrigató rio referidos no Có digo de
b)
Destruir todos os alvos ligados a produçã o
Trâ nsito Brasileiro.
de armas bé licas, quı́micas e bioló gicas
3. Transitar com o veı́culo danificando a via,
espalhados pelo territó rio.
suas instalaçõ es e equipamentos.
c) Atingir alvos especı́ficos para punir o
4. Ultrapassar veı́culos em fila, parados em
governo sı́rio e impedi-lo de realizar novos
razã o de sinal luminoso, cancela, bloqueio
ataques quı́micos a civis.
viá rio parcial ou qualquer outro obstá culo,
d)
Demonstrar ao governo da Rú ssia Vladimir
com
exceçã o
dos
veı́culos
nã o
Putin o poderio militar em ataques
motorizados.
estraté gicos.
e) Destruir arsenais militares do governo
Numere as penalidades a seguir de acordo as
sı́rio para evitar novos ataques a
infraçõ es acima elencadas:
populaçã o.
(
) Infraçã o – mé dia; Penalidade - multa.
(
) Infraçã o – leve; Penalidade - multa.
(
) Infraçã o – gravı́ssima; Penalidade –
multa; Medida administrativa - retençã o do
veı́culo para regularizaçã o.
(
) Infraçã o – grave; Penalidade - multa.
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QUESTÃO 37
Até a Segunda Guerra Mundial, Coreia do
Norte e Coreia do Sul eram um ú nico
territó rio, a Coreia. Na esteira da
bipolarizaçã o por conta da Guerra Fria,
Estados
Unidos
e
Uniã o
Sovié tica
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alimentaram tensõ es internas na regiã o, o
que levou à Guerra da Coreia em 1950. No
QUESTÃO 39
conflito, os EUA ficaram do lado sul-coreano,
Belo Monte, maior hidrelé trica 100%
enquanto a Uniã o Sovié tica e a China
nacional, instalada no rio Xingu, no sudoeste
defenderam a Coreia do Norte, que teve sua
do estado do Pará . Em operaçã o desde abril
infraestrutura destruı́da apó s o conflito.
de 2016, Belo Monte já conta com 14 das suas
Atualmente a Coreia do Norte vem se
24 unidades geradoras em atividade. A
destacando nos noticiá rios internacionais e o
procuradora da Repú blica Jerusa Burmann
motivo está relacionado:
Viecili, da força-tarefa da Operaçã o Lava Jato,
a) Ao estabelecimento de alianças comerciais
do Ministé rio Pú blico Federal, em Curitiba,
em reuniõ es com o governo norte
aponta que as obras da Usina Hidrelé trica de
americano.
Belo Monte causaram ‘graves impactos
b) Aos intensos testes nucleares em seu
ambientais’ e també m ‘prejuı́zo econô mico
territó rio, justificados como necessá rios
para a sociedade’.
http://politica.estadao.com.br/blogs/faustopara bloquear o imperialismo norte
macedo/Acesso30/04/2018.
americano.
c) A abertura polı́tica e econô mica definidas
em acordos com o G7 e a OMC
(Organizaçã o mundial do Comé rcio).
d) As constantes ameaças de ataques com
mı́sseis teleguiados a territó rio russo.
e) A reunificaçã o entre a Coreia do Norte e a
Coreia do Sul apó s 70 anos de separaçã o.
QUESTÃO 38
O fluxo migrató rio recente de venezuelanos
ao Brasil em busca de refú gio ou de
oportunidades de sobrevivê ncia vem gerando
tensã o na recepçã o e acolhimento em cidades
do estado fronteiriço de Roraima e leva seus
gestores a cobrar medidas do Governo
Federal, entre as quais a redistribuiçã o
geográ fica desses migrantes para outras
partes do paı́s.

Os problemas causados pela construçã o da
barragem de Belo Monte no Pará citados no
texto e em destaque no grá fico sã o:
a) Conflitos entre latifundiá rios e populaçõ es
ribeirinhas por terras remanescentes à
construçã o da usina de Belo Monte.
b) Aumento da violê ncia causadas pelos
conflitos entre a populaçã o local e
ambientalistas.
c) Inundaçã o de terras indı́genas e a remoçã o
de comunidades que ali sobreviviam da
floresta para á reas urbanas, promovendo
graves problemas de infraestrutura.
d) Desvio do rio Xingu e aumento da
violê ncia devido a quantidade de pessoas
que se deslocaram ao local.
e) O aumento de á gua no rio Xingu
prejudicando
agricultores
locais
e
afetando comunidades indı́genas.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/opinion/1
523393064_479158.html Acesso 30/04/2018.

A migraçã o da populaçã o venezuelana ao
Brasil tem como causa:
a) Retardamento econô mico e instabilidade
polı́tica gerada pelo processo eleitoral e
constitucional.
b) Conflitos entre grupos opositores e o
governo gerando ataques violentos à
populaçã o.
c) A abertura econô mica entre Brasil e
Venezuela e incentivos governamentais à
migraçã o.
d) Crescimento demográ fico impedindo o
desenvolvimento econô mico da Venezuela.
e) Implantaçã o de prá ticas socialistas que
desagradam a maioria da populaçã o.
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QUESTÃO 40
A organizaçã o de Direitos Humanos Justiça
Global enviou um informe à Organizaçã o das
Naçõ es Unidas (ONU) e à Organizaçã o dos

Caderno de Questões
MOTORISTA
Estados Americanos (OEA) denunciando a
intervençã o militar decretada pelo Governo
Federal no Estado do Rio de Janeiro. O
documento aponta diversas irregularidades
no decreto que instituiu a intervençã o, alé m
de sinalizar sua absoluta incompatibilidade
com os tratados e convençõ es internacionais,
dos quais o Brasil é signatá rio.
https://www.revistaforum.com.br/justica-global. Acesso
30/04/2018.

Segundo as organizaçõ es internacionais a
intervençã o no estado do Rio de Janeiro:
a) EÉ necessá ria para a ampliaçã o das
liberdades
civis
proposta
pelas
organizaçõ es internacionais.
b) Garante os direitos individuais de toda a
populaçã o do Rio de Janeiro, sobretudo as
populaçõ es negras e pobres, moradoras de
favelas e periferias urbanas.
c) EÉ uma urgê ncia pú blica, que respeita os
direitos
humanos,
os
poderes
constitucionais
e
os
tratados
internacionais.
d) Respeita a Constituiçã o que autoriza que a
autoridade polı́tica dos estados seja
transferida da esfera civil para a esfera
militar de forma democrá tica.
e) EÉ
um
declı́nio
das
garantias
constitucionais,
dos
princı́pios
democrá ticos e das polı́ticas sociais no
paı́s.
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