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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 05 questões, enumeradas de 11 a 15;
- Noções de Informática, com 05 questões, enumeradas de 16 a 20;
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 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 (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!

Caderno de Questões
ESCRITURÁRIO
escaldava os pes.
LÍNGUA PORTUGUESA
Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a
ideia de abandonar o filho naquele
Leia o texto abaixo para responder as
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas,
questoes de numeros 01 a 06
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto,
examinou os arredores.
Mudança
(In: Vidas Secas – Capítulo I, Graciliano Ramos)

Na planície avermelhada os juazeiros
alargavam duas manchas verdes. Os infelizes
tinham caminhado o dia inteiro, estavam
cansados e famintos. Ordinariamente
andavam pouco, mas como haviam repousado
bastante na areia do rio seco, a viagem
progredira bem tres leguas. Fazia horas que
procuravam uma sombra. A folhagem dos
juazeiros apareceu longe, atraves dos galhos
pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para la, devagar, sinha Vitoria
com o filho mais novo escanchado no quarto e
o bau de folha na cabeça, Fabiano sombrio,
cambaio, o aio a tiracolo, a cuia pendurada
numa correia presa ao cinturao, a espingarda
de pederneira no ombro. O menino mais velho
e a cachorra Baleia iam atras.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram,
sumiram-se. O menino mais velho pos-se a
chorar, sentou-se no chao.
- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Nao obtendo resultado, fustigou-o com a
bainha da faca de ponta. Mas o pequeno
esperneou acuado, depois sossegou, deitouse, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu
algumas pancadas e esperou que ele se
levantasse. Como isto nao acontecesse, espiou
os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.
A catinga estendia-se, de um vermelho
indeciso salpicado de manchas brancas que
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia
círculos altos em redor de bichos moribundos.
- Anda, excomungado.
O pirralho nao se mexeu, e Fabiano desejou
mata-lo. Tinha o coraçao grosso, queria
responsabilizar alguem pela sua desgraça. A
seca aparecia-lhe como um fato necessario - e
a obstinaçao da criança irritava-o. Certamente
esse obstaculo miudo nao era culpado, mas
dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava
chegar, nao sabia onde.
Tinham deixado os caminhos, cheios de
espinho e seixos, fazia horas que pisavam a
margem do rio, a lama seca e rachada que

QUESTÃO 01
Do texto “Mudança” pode-se inferir que:
1. Ele aborda algumas passagens descritivas.
2. Fabiano queria desculpar alguem pela sua
desgraça e assim, maltratava o filho pois
aos olhos de pai, o filho irritava e
atrapalhava sua caminhada.
3. Com o espírito perturbado, Fabiano chegou
a ter um pensamento perverso: abandonar
o filho naquele lugar.
Esta (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) 1,2 e 3.
b) 1 e 2 apenas.
c) 1 e 3 apenas.
d) 2 e 3 apenas.
e) 3 apenas.
QUESTÃO 02
“Mudança” trata-se de um tipo textual:
a) Descritivo.
b) Expositivo.
c) Argumentativo.
d) Injuntivo.
e) Narrativo.
QUESTÃO 03
Nos segmentos “Arrastaram-se para lá,
devagar, sinhá Vitória com o filho mais novo
escanchado no quarto” e “Não obtendo
resultado, fustigou-o com a bainha da faca de
ponta” os termos destacados significam
correta e respectivamente:
a) Escondido/perseguiu-o.
b) Despenteado/apoiou-o.
c) Perturbado/designou-o.
d) Apoiado nos quadris/cutucou-o.
e) Teimoso/esticou-o.
QUESTÃO 04
No texto, o segmento “O pirralho não se mexeu,
e Fabiano desejou matá-lo” trata-se de uma
oraçao:
a) Coordenada sindetica aditiva.
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b) Coordenada assindetica.
QUESTÃO 07
c) Subordinada adjetiva explicativa.
De acordo com o texto, podemos concluir que
d) Subordinada adverbial consecutiva.
a funçao da linguagem nele apresentada e:
e) Subordinada substantiva objetiva direta.
a) Referencial.
b) Emotiva.
QUESTÃO 05
c) Conativa.
No fragmento “A seca aparecia-lhe como um
d) Metalinguística.
fato necessário”, a palavra em destaque indica
e) Poetica.
uma:
QUESTÃO 08
a) Concessao.
Na oraçao: “Eu estou nele agora” a funçao
b) Comparaçao.
sintatica dos termos sublinhados e
c) Explicaçao.
respectivamente:
d) Causa.
a) Sujeito/Objeto Indireto.
e) Circunstancia de tempo.
b) Predicado/Objeto Direto.
QUESTÃO 06
c) Sujeito /Adjunto Adverbial.
Leia os fragmentos abaixo:
d) Sujeito/Objeto Direto.
“(...) mas como haviam repousado bastante na
e) Adjunto Adnominal/Objeto Indireto.
areia do rio seco”
QUESTÃO 09
“Arrastaram-se para la”
Na oraçao: “Eu acho que o mundo é muito
“Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e
melhor hoje do que era, por exemplo, cinco anos
esperou que ele se levantasse.”
atrás...” os termos “por exemplo”, caracterizam:
Assinale a alternativa cujas palavras
a) Adjunto adverbial.
pertencem a mesma classe gramatical das
b) Adjunto adnominal.
palavras sublinhadas nos fragmentos acima,
c) Complemento nominal.
conforme a ordem em que neles aparecem:
d) Vocativo.
a) Breve/conforme/nem.
e) Aposto.
b) Mim /isso/alguem.
c) Contra/enquanto/embora.
QUESTÃO 10
d) Porem/perante/porventura.
Na mesma oraçao: “Eu acho que o mundo é
e) Sob/quando/tambem.
muito melhor hoje do que era, por exemplo,
cinco anos atrás...” as reticencias sao
Leia o texto abaixo para responder as
empregadas para:
questoes de numeros 07 a 10
a) Indicar continuidade de uma açao ou fato.
b) Indicar suspensao ou interrupçao do
pensamento.
c) Realçar uma palavra ou expressao.
d) Deixar o sentido da frase em aberto,
permitindo uma interpretaçao pessoal do
leitor.
e) Indicar uma duvida.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Observe as figuras abaixo elencadas:
https://glaucocortez.wordpress.com/2012/08/05/hum
or-a-experiencia-do-mundo-e-a-midia-nos-quadrinhosde-charles-schulz/
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b) R$ 8,75.
c) R$ 8,95.
d) R$ 9,00.
e) R$ 9,15.
QUESTÃO 15
O numero de anagramas da palavra
ACIDENTE, em que as letras ACI ficam juntas e
na mesma ordem e:
a) 40.320.
b) 5.040.
c) 982.
d) 720.
e) 85.

Considerando 𝝅= 3,14 podemos concluir que
o comprimento aproximado da circunferencia
da lata de doce e a medida do diametro do
prato sao respectivamente de:
a) 97,34 cm/19,5 cm.
b) 94,23 cm/18,6 cm.
c) 88,22 cm/ 18 cm.
d) 80,26 cm/ 17,5 cm.
e) 62,34 cm/ 15,5 cm.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Ao clicar na Guia Formatar Imagem, do
Microsoft Word 2010, novos painéis são
exibidos logo abaixo com inúmeros botões e
opções
com
finalidades
específicas,
distribuídos em seus respectivos Grupos.
Assim sendo, observe a imagem abaixo e
considere as assertivas que seguem e, assinale
V para a verdadeira e F para a falsa:

QUESTÃO 12
Em uma pequena industria de camisetas, 12
funcionarios, trabalhando 10 horas por dia,
realizam uma encomenda em 45 dias. Se
trabalhassem 15 funcionarios por 8 horas
diarias a encomenda ficaria pronta em
quantos dias:
a) 30.
b) 34.
c) 36.
d) 40.
e) 45.
QUESTÃO 13
Na casa nova de Mara, o espaço reservado para
o jardim e em forma circular, possuindo 20
metros de raio. Assim sendo, quantos metros
de grama Mara precisa adquirir para realizar
o plantio (Considere 𝜋= 3,14):
a) 628 m².
b) 848 m².
c) 1256 m².
d) 1276 m².
e) 1296 m².

(
) O Painel Ajustar Imagem exibe a
opção Remover Plano de Fundo que permite
remover automaticamente partes indesejadas
da imagem.
(
) A opção Correções permite melhorar
o brilho, o contraste ou a nitidez da imagem,
bastando apenas selecionar na setinha a
opção desejada.
(
) A opção Redefinir Imagem permite
mudar para outra imagem, preservando a
formatação e o tamanho da imagem atual.

QUESTÃO 14
Do custo total de um xale de la, o material
utilizado corresponde a 35%, a mao de obra
30% e o restante e referente a propaganda que
se faz do produto. Sabendo-se que cinco
duzias de xales custam R$1.500,00, o preço da
propaganda ja incluído em cada xale e de:
a) R$ 8,00.

As assertivas são, respectivamente, de cima
para baixo:
a) V, V, F.
b) F, F, V.
c) V, F, V.
d) V, F, F.
e) F, V, F.
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QUESTÃO 17
(
) O ícone “Três pontinhos” que aparece
Para abrir uma nova janela para navegação
do lado direito externo da barra de endereços,
anônima no navegador Google Chrome é
do navegador Google Chrome possui a função
necessário pressionar as seguintes teclas:
de permitir personalizar e controlar esse
a) Ctrl + Shift + A.
navegador.
b) Ctrl + Shift + O.
(
) O ícone “estrela” que aparece na barra
c) Ctrl + Shift + 1.
de endereços, do lado direito, do navegador
d) Ctrl + Shift + N.
Google Chrome e lado esquerdo do Internet
e) Ctrl + Shift + 3.
Explorer serve para adicionar a página atual
aos favoritos.
QUESTÃO 18
(
) O Mozilla Firefox possui suporte para
É um aplicativo visual e gráfico, usado
extensões, navegação por abas, gerenciador de
principalmente para criar apresentações. Com
senhas, bloqueador de janelas pop-up, pesquisa
ele, pode-se criar, exibir e apresentar
integrada, corretor ortográfico,e outros
apresentações de slides que combinam texto,
recursos.
formas, imagens, gráficos, animação, gráficos,
vídeos e muito mais. Trata-se do:
As assertivas são, respectivamente, de cima
a) Microsoft Excel.
para baixo:
b) Microsoft Word.
a) V, V, F.
c) Google Chrome.
b) F, F, V.
d) Microsoft Access.
c) V, V, V.
e) Microsoft PowerPoint.
d) V, F, F.
e) F, V, V.
QUESTÃO 19
No MS-PowerPoint 2010 na guia da pa gina
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
inicial, em seu grupo “Configurar”, os í cones
abaixo, pela ordem em que se apresentam,
QUESTÃO 21
permitem:
O ato administrativo expedido pelo Chefe do
Poder Executivo destinado a regulamentar a
lei ou que visa a sua fiel execuçao, denominase:
a) Decreto.
b) Portaria.
a) Ocultar slides/ Testar intervalos.
c) Parecer.
b) Configurar opções avançadas para a
d) Licença.
apresentação
de
slides/Gravar
e) Circular.
apresentação de slides.
c) Apresentação
de
slide
QUESTÃO 22
personalizada/Inserir
clip-art
no
O princípio da ____________, inserido dentre
documento.
aqueles previstos pela Constituiçao Federal
d) Executar narrações/Mostrar controles de
como disciplinadores da Administraçao
mídia.
Publica, refere-se a ideia de que todo agente
e) Inserir
um
texto
decorativo
no
publico deva atuar e exercer as suas
documento/Inserir a data ou hora atuais no
atribuiçoes com presteza, perfeiçao e com
documento atual.
resultados funcionais positivos. Assinale a
alternativa que corresponde ao princípio
QUESTÃO 20
tratado no enunciado:
Acerca dos navegadores de internet,
a) Legalidade.
considere as assertivas que seguem e, assinale
b) Impessoalidade.
V para a verdadeira e F para a falsa:
c) Eficiencia.
d) Boa administraçao.
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e) Moralidade.
c) V, F, V, F.
d) V, F, F, V.
QUESTÃO 23
e) V, V, F, V.
O instrumento convocatorio pelo qual a
Administraçao Publica divulga a abertura dos
QUESTÃO 25
certames em geral, estabelecendo regras,
Considerando a Lei nº 12.527/11 – Lei de
requisitos, objeto e demais elementos que
Acesso à Informação – assinale a alternativa
disciplinarao a licitaçao, tambem conhecido
incorreta:
como “a lei da licitaçao”, e denominado:
a) O acesso à informação compreende o
a) Carta convite.
direito de obter informação pertinente à
b) Resoluçao.
administração do patrimônio público,
c) Chamamento publico.
utilização de recursos públicos, licitação e
d) Edital.
contratos administrativos.
e) Despacho.
b) O acesso à informação disciplinado pela lei
compreende também as informações
QUESTÃO 24
referentes a projetos de pesquisa e
A respeito das regras estabelecidas pela
desenvolvimento científicos ou tecnológicos
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
ainda que o sigilo seja imprescindível à
sobre a Carteira de Trabalho e Previdência
segurança da sociedade e do Estado.
Social (CTPS), considere as assertivas que
c) Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso
seguem e, assinale V para a verdadeira e F
à informação os órgãos públicos integrantes
para a falsa.
da administração direta dos Poderes
(
) Além do número, série, data de
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de
emissão e folhas destinadas às anotações
Contas, e Judiciário e do Ministério Público.
pertinentes ao contrato de trabalho e as de
d) É dever dos órgãos e entidades públicas
interesse da Previdência Social, a CTPS
promover,
independentemente
de
conterá também nome, filiação, data e lugar de
requerimentos, a divulgação em local de fácil
nascimento e assinatura.
acesso, no âmbito de suas competências, de
(
) A CPTS será obrigatoriamente
informações de interesse coletivo ou geral por
apresentada, contra recibo, pelo trabalhador
eles produzidas ou custodiadas.
ao empregador que o admitir, o qual terá o
e) É direito do requerente obter o inteiro teor
prazo de quarenta e oito horas para nela
de decisão de negativa de acesso, por certidão
anotar, especificamente, a data de admissão, a
ou cópia.
remuneração e as condições especiais, se
houver, sendo facultada a adoção de sistema
QUESTÃO 26
manual, mecânico ou eletrônico, cujo
De acordo com o Guia de Boa Gestão do
descumprimento pelo empregador acarretará
Prefeito expedido pelo Conselho Federal de
a lavratura do auto de infração pelo Fiscal do
Administração, a mais importante atribuição
Trabalho.
do Prefeito – executada em articulação com os
(
) As condutas desabonadoras do
Secretários Municipais – é promover o
empregado também serão anotadas em sua
desenvolvimento do Município, assegurar à
CTPS.
população o direito de ter acesso à assistência
(
) O empregado poderá apresentar
social; educação; saúde; trabalho; previdência
reclamação perante a Delegacia Regional do
social; justiça; agricultura; saneamento;
Trabalho ou órgão autorizado, na hipótese da
habitação popular; meio ambiente; e
empresa ou empregador se recusar em
mobilidade urbana.
devolver a CTPS recebida.
Nesse contexto, dentre as principais

atribuições conferidas ao Prefeito para o
exercício do governo Municipal, assinale a
alternativa incorreta:
a) Representar legalmente o Município, tanto
perante a Justiça, como em outros atos de

As assertivas são, respectivamente, de cima
para baixo:
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
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caráter legal ou administrativo e nas
exclusivamente, de excluir palavras inúteis,
relações com as demais esferas de Governo
redundâncias e passagens que nada
ou no plano social.
acrescentem ao que já foi dito.
b) Enviar Projetos de Lei à Câmara Municipal,
(
) Atributo que favorece a conexão, a
especialmente matérias relacionadas com a
ligação, a harmonia entre os elementos de um
criação de cargos, funções ou empregos
texto. Percebe-se que o texto tem este atributo
públicos na Prefeitura ou aumento da
quando se lê um texto e se verifica que as
remuneração dos servidores.
palavras, as frases e os parágrafos estão
c) Sancionar ou vetar, no prazo estipulado em
entrelaçados, dando continuidade uns aos
lei, Projetos de Lei aprovados pela Câmara
outros.
Municipal.
d) Administrar o patrimônio público,
A sequencia correta encontrada e, de cima
procedendo a guarda, conservação e boa
para baixo:
administração dos bens municipais
a) 4, 1, 2, 3.
corpóreos ou incorpóreos – imóveis,
b) 1, 4, 2, 3.
móveis e semoventes, créditos, direitos e
c) 2, 3, 4, 1.
ações que pertencem a qualquer título, às
d) 1, 2, 3, 4.
entidades
estatais,
autárquicas,
e) 1, 2, 4 ,3.
fundacionais e paraestatais.
QUESTÃO 28
e) Exercer, com o auxílio do Tribunal de
Ainda considerando o Manual de Redação da
Contas do Estado, a fiscalização financeira,
Presidência da República, quanto a redação
orçamentária, operacional e patrimonial do
oficial, assinala a alternativa que não constitui
Município.
parte do documento dentro da estrutura no
padrão ofício:
QUESTÃO 27
a) Cabeçalho, utilizado apenas na primeira
Nos moldes descriminados pelo Manual de
página do documento.
Redação da Presidência da República,
b) Identificação do expediente.
relacione corretamente as colunas relevandoc) Endereçamento,
considerado
o
se os atributos da redaçao oficial.
destinatário do documento.
d)
Identificação do signatário, inclusive as
1 – Clareza.
comunicações assinadas pelo Presidente da
2 – Objetividade.
República.
3 – Concisao.
e) Numeração das páginas, sendo obrigatória
4 – Coerencia.
apenas a partir da segunda página da
comunicação.
(
) Atributo que possibilita a imediata
compreensão pelo leitor. Não se concebe que
QUESTÃO 29
um documento oficial ou um ato normativo de
Tendo como base a Lei nº 8.159/91, que
qualquer natureza seja redigido de forma
dispõe sobre a política nacional de arquivos
obscura, que dificulte ou impossibilite sua
públicos e privados, considere as assertivas
compreensão.
que seguem e, assinale V para a verdadeira e F
(
) Atributo que conduz o leitor ao
para a falsa.
contato mais direto com o assunto e com as
informações, sem subterfúgios, sem excessos
(
) Consideram-se arquivos públicos o
de palavras e de ideias.
conjunto de documentos produzidos e
(
) Atributo ligado a ideia de que o
recebidos, no exercício de suas atividades, por
documento consiga transmitir o máximo de
órgãos públicos de âmbito federal, estadual,
informações com o mínimo de palavras. Não
do Distrito Federal e municipal em
se deve entendê-lo como economia de
decorrência de suas funções administrativas,
pensamento, isto é, não se deve eliminar
legislativas e judiciárias.
passagens substanciais do texto com o único
(
) Os arquivos privados podem ser
objetivo de reduzi-lo em tamanho. Trata-se,
06
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identificados pelo Poder Público como de
CONHECIMENTOS GERAIS
interesse público e social, desde que sejam
considerados como conjuntos de fontes
QUESTÃO 31
relevantes para a história e desenvolvimento
Uma brasileira de Sao Paulo ficou entre os 10
científico nacional.
finalistas do principal premio para
(
) Os documentos públicos em geral são
professores do mundo, considerado um Nobel
identificados como correntes, intermediários
da educaçao. Aqui, no Brasil, o Global Teacher
e permanentes, sendo os permanentes
Prize e parceiro do Premio Educador Nota 10,
considerados os conjuntos de documentos de
que tem a participaçao da Globo, da Abril e das
valor histórico, probatório e informativo que
Fundaçoes Roberto Marinho e Victor Civita. A
devem ser definitivamente preservados.
entrega do premio, em Dubai, foi na noite de
domingo (24) - uma cerimonia de gala
concorridíssima - num forum mundial sobre
educaçao com participantes de 144 países. O
vencedor foi o queniano Peter Tabichi, que da
aula para jovens muito pobres na area rural
desertica. Mesmo com pouquíssimos recursos,
eles se superaram e venceram a competiçao
nacional de ciencias do Quenia.

As assertivas são, respectivamente, de cima
para baixo:
a) V, V, V.
b) F, F, V.
c) V, F, V.
d) V, F, F.
e) V, V, F.

https://is.gd/hlHdN7 - Acesso em 26 de março de
2019– Adaptado

QUESTÃO 30
Relevando-se o Manual de redação da Câmara
dos Deputados, analise as assertivas abaixo.

“O nosso sonho nao acaba aqui. Ele so esta
começando”,
completa
Debora
que
desenvolveu um projeto para:
a) Trabalhar a leitura com os alunos.
b) Reutilizar, reciclar e tratar o lixo melhor
recolhendo sucata pelas ruas da cidade de
Sao Paulo para ensinar robotica aos
estudantes de 6 a 14 anos.
c) Desenvolver a escrita de generos textuais.
d) Economizar agua.
e) Desafiar os alunos a ler Guimaraes Rosa e
escrever sobre O ser(tao) de cada um.

1. Na grafia dos números, os algarismos
romanos são utilizados na designação de
séculos, dinastias, papas, reis, imperadores
(e assemelhados), grandes divisões das
Forças Armadas, acontecimentos repetidos
periodicamente ou nomes registrados com
algarismos romanos, como por exemplo
“João Paulo II”.
2. Na indicação de datas, só se admite o uso de
numeral ordinal no primeiro dia do mês,
como por exemplo “1º de maio de 2019”.
3. Nas porcentagens, utiliza-se algarismo
arábico, neste caso, sem espaço entre o
número e o símbolo, como por exemplo
“1%”.
4. O zero à esquerda poderá ser utilizado
apenas na designação de datas, no caso,
relacionado aos dez primeiros dias ou aos
meses, como por exemplo “01/05/2004”.

QUESTÃO 32
Foi escolhido na quinta-feira (28/03/19) o relator
da proposta de emenda a Constituiçao (PEC)
da reforma da Previdencia na Comissao de
Constituiçao e Justiça (CCJ) da Camara. A CCJ e a
primeira etapa da tramitaçao da reforma. Cabe a
comissao analisar se a proposta do governo esta
de acordo com a Constituiçao.
https://is.gd/ZuTk59 - Acesso em 28 de março de
2019– Adaptado

Considerando as afirmativas acima, podemos
dizer que:
a) Todas estão corretas.
b) Apenas 1 e 2 estão corretas.
c) Apenas 4 está incorreta.
d) 1, 2 e 4 estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

O relator escolhido foi o deputado federal:
a) Marcelo Freitas (PSL-MG).
b) Helio Costa (PRB).
c) Tiago Dimas (SD).
d) Eduardo Bolsonaro (PSL).
e) Benes Leocadio (PTC).
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QUESTÃO 33
em premiaçoes por todo o Brasil. O nucleo de
O festival de sustentabilidade Green Festival
reportagens especiais começou 2019
começa na segunda-feira (25/03/19) em Sao
comemorando: afinal, em 10 anos, ja soma 41
Paulo e segue ate o proximo domingo
premios e agora ganhou o consagrado premio
(31/03/19). A programaçao inclui desde
Rei da Espanha, o mais importante premio de
vivencias em grupo e oficinas ate debates,
jornalismo nas línguas espanhola e
mostra de cinema e teatro.
portuguesa.
https://is.gd/nhLkRe e https://is.gd/Oip9WT - Acesso
em 28 de março de 2019– Adaptado

https://is.gd/0PKvqq - Acesso em 30 de março de 2019–
Adaptado

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo:
1. A proposta do evento e ajudar as pessoas a
repensarem a relaçao com o meio
ambiente.
2. A importancia de uma vida mais
sustentavel e o tema da exposiçao.
3. O Festival e um convite para descobrir os
desafios para preservar o meio ambiente
num mundo com mais de sete bilhoes de
pessoas.

O premio foi devido a materia sobre:
a) A materia sobre sequestro de um casal
americano por uma das quadrilhas de
piratas no Para.
b) A reportagem Dossiê Presídios – A Guerra
das Facções.
c) A reportagem sobre o fim do mandato
de Luiz
Inacio
Lula
da
Silva como presidente do Brasil
d) A reportagem Piratas da Amazônia.
e) A materia sobre a posse do presidente Jair
Messias Bolsonaro.

Esta (ao) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) 1 e 3 apenas.
b) 1 e 2 apenas.
c) 1, 2 e 3.
d) 2 e 3 apenas.
e) 1 apenas.

QUESTÃO 36
Neste fim de semana, o presidente Jair Messias
Bolsonaro embarca para Israel, em sua
terceira viagem internacional, todas neste mes
(Estados Unidos e depois Chile). Em Israel, o
presidente brasileiro ira retribuir o gesto do
premie Benjamin Netanyahu, que veio a posse
em
1º
de
janeiro.
Ja no domingo, Bolsonaro tera uma reuniao
com o premie, por volta das 17 horas, horario
local e, apos a reuniao, eles devem fazer uma
declaraçao a imprensa, e depois jantam juntos.

QUESTÃO 34
O juiz da 15ª Vara da Justiça Federal em
Brasília, Rodrigo Bentemuller, acolheu
denuncia do Ministerio Publico e com isso
____________________se tornou reu por corrupçao
passiva no caso da mala de R$ 500 mil da JBS.
O juiz atendeu ao pedido do Ministerio
Publico Federal em Brasília. O procurador
Carlos Henrique Martins Lima havia ratificado
a denuncia contra _______________________e
solicitado que ele passasse a responder a uma
açao penal.

https://is.gd/CI5YUo - Acesso em 31 de março de 2019–
Adaptado

Os temas que serao discutidos na reuniao
entre os dois sao:
a) Parcerias nas areas de TI (Tecnologia da
Informaçao).
b) Defesa, segurança.
c) Aviaçao.
d) Saude.
e) Dívidas do Brasil.

https://is.gd/IIE0ND- Acesso em 30 de março de 2019–
Adaptado

O trecho da reportagem acima, se refere a:
a) Rodrigo Rocha Loures/Temer.
b) Ex-presidente Michel Temer/Temer.
c) Rodrigo Rocha Loures/ Rodrigo Rocha Loures.
d) Eduardo Cunha/Eduardo Cunha.
e) Renan Filho/Renan Filho.

QUESTÃO 37
Leia e analise o fragmento abaixo:
O Porta-voz da Republica, General Otavio
Santana do Rego Barros sugere homenagem a
__________________ uma vez por semana e disse
que gesto mostraria 'apreço a soberania que a

QUESTÃO 35
O jornalismo da Record TV tem se destacado
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_______________ representa'.
De acordo com relatorio do Centro Nacional
“Gostaria muito que toda a sociedade tivesse a
de Prevençao de Desastres daquele país
disponibilidade e o patriotismo de prostrar-se
(Cenapred), a explosao seguida da emissao de
diante dela ao menos uma vez por semana"
cinzas alcançou a altura de tres quilometros e
disse. "Para caracterizar, por meio desse gesto
ocorreu por volta das 19h48 (horario local).
o seu apreço a soberania que representa e a
Os dados ainda revelaram que o início da
importancia de nos termos uma sociedade
intensa atividade vulcanica foi registrado as
democratica e livre".
6h50 da manha. Alem disso, material
https://is.gd/EMFMnQ - Acesso em 31 de março de
incandescente foi lançado a uma distancia de
2019– Adaptado
2 Km.
https://is.gd/7nqrLs - Acesso em 31 de março de 2019–
Adaptado

Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas do fragmento acima:
a) Bandeira/bandeira.
b) Patria/liberdade.
c) Democracia/liberdade.
d) Republica/bandeira.
e) Liberdade/democracia.

Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas do fragmento acima:
a) Do Paraguai/Honduras.
b) Do Mexico/do Mexico.
c) Da Guatemala/El Salvador.
d) Dos Estados Unidos da America/Haiti.
e) Da Bolívia/Panama.

QUESTÃO 38
A Polícia Ambiental informou no sabado
(30/03/19) que cerca de 100 famílias ficaram
isoladas devido ao rompimento de uma
barragem da mineradora MetalMig em
Oriente Novo, distrito de Machadinho D'Oeste.
Nao ha registro de vítimas e nem informaçoes
sobre o tamanho do dano ambiental.
O rompimento ocorreu na sexta-feira
(29/03/19), apos a forte chuva que atingiu a
regiao. Segundo o comandante da Polícia
Ambiental, Washington Soares Francisco, as
famílias ficaram isoladas devido a queda de
sete pontes que foram destruídas pela força da
agua.

QUESTÃO 40
O Brasil registra 40 mil casos de intoxicaçao
por agrotoxicos em uma decada
No estado com maior numero de casos
relatados, comunidades se organizam para
tentar se livrar dos efeitos dos venenos. Uma
das opçoes e 'cortina verde'.
O agrotoxico e uma ferramenta de trabalho
comum na agricultura, mas esses produtos
podem ser perigosos e muitas vezes sao
usados de maneira errada. De 2007 a 2017,
data do ultimo levantamento oficial, foram
notificados cerca de 40 mil casos de
intoxicaçao aguda por causa deles. Quase
1.900 pessoas morreram.
O estado e o segundo maior produtor de graos
do país e com o maior numero de casos
relatados – e tambem o que tem o sistema
mais eficiente de notificaçoes.

https://is.gd/TgTfDz - Acesso em 31 de março de 2019–
Adaptado

Esse fato ocorreu no estado de:
a) Minas Gerais.
b) Sao Paulo.
c) Rondonia.
d) Roraima.
e) Mato Grosso do Sul.

https://is.gd/yxBgkR - Acesso em 31 de março de 2019–
Adaptado

A notícia e referente ao estado:
a) Do Rio Grande do Sul.
b) De Santa Catarina.
c) De Sao Paulo.
d) Do Parana.
e) Da Bahia.

QUESTÃO 39
Leia e analise o fragmento abaixo:
As autoridades __________ elevaram nesta
quinta-feira (29/3) para amarelo nível 3°
alerta vulcanico do Popocatepetl, localizado
perto da Cidade _________. A decisao foi tomada
apos o vulcao lançar cinzas, fumaça e lava ao
ar.
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