Língua Portuguesa
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questões

1e2

Questões de

TEXTO:

TEXTO:

5

10

CARREGIE, Dale. Mensagem. Disponível em: <https://s-media-cacheak0.pinimg.com/564x/93/8a/70/938a70741b3bf5cecd1f369dbe 29d638.
jpg>. Acesso em: 9 mar. 2016.
Questão

15

1

A mensagem em destaque evidencia
01) um convite dirigido a todos os que visam a boas
colocações por meio de seu ofício.
02) um conselho voltado para a forma de atuação do
trabalhador, objetivando seu êxito.
03) uma ordem destinada àqueles que querem obter sucesso
com a atividade exercida.
04) um pedido direcionado aos que trabalham à base de
constantes reclamações.
05) uma súplica aos desavisados que se mostram
insatisfeitos com tudo.
Questão

20

25

2

Levando-se em conta os elementos verbais que compõem
essa mensagem, está correto o que se afirma em
I.
II.
III.
IV.
V.

3a8

30

O vocábulo “duro” está usado em sentido figurado e com
valor adverbial.
A locução adverbial “em silêncio” expressa a ideia de
meio.
O substantivo “silêncio” se opõe, quanto ao sentido, a
“barulho”.
As formas verbais “Deixe” e “faça” apresentam-se no
mesmo modo.
O conectivo “que”, nesse caso, pertence à classe das
conjunções.

35

Trabalhar é condição essencial não somente
para a manutenção financeira, mas para a dignificação
da vida. É parte importante da vida e vai além do
ganha-pão. Tem a ver com realização pessoal, com
sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. “A
importância do trabalho na vida do ser humano vai muito
além do fato de que, através dele, satisfazemos nossas
necessidades básicas. O trabalho, por si só, é revelador
da nossa humanidade, uma vez que possibilita ação
transformadora sobre a natureza e si mesmo. Além disso,
a nossa capacidade inventiva e criadora é exteriorizada
através do ofício que realizamos”, afirma a psicóloga
organizacional Vanessa Rissi.
Por outro lado, o fato de não trabalhar pode ter
consequências negativas, que afetam diretamente a
personalidade. “Em razão da centralidade que o trabalho
ocupa em nossas vidas é que podemos compreender
as consequências negativas da inatividade. Um sujeito
sem trabalho é impedido de se realizar como homem e
cidadão, o que afeta diretamente sua dignidade”, salienta
Vanessa, que é mestre em Saúde Coletiva/Saúde do
Trabalhador, especialista em Gestão de Recursos
Humanos e professora da Imed.
Ter um ofício é primordial na vida do ser humano.
Durante a própria evolução, cada indivíduo veio
desempenhando um papel, o que não é diferente nos
dias de hoje. “O trabalho é um meio inexorável da
existência humana e constituinte da identidade do
sujeito. Isso significa que cada um se torna o que é por
meio do ofício que executa. No trabalho, as pessoas
podem imprimir sua marca, o seu registro. Isso tanto é
verdadeiro que, quando não conhecemos uma pessoa
e, então, perguntamos ‘quem é fulano?’, a resposta
sempre estará relacionada com a função executada no
mundo do trabalho: ‘ele é professor da escola x, ele é
vendedor da empresa y, é médico’, e assim por diante”,
argumenta a psicóloga.
Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é
gostar do que se faz. Quem realiza o seu trabalho sem
estar contente com o que executa, certamente, não terá
empenho e sua produção será menor.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

40

01) I e II.
02) II e III.
03) III e IV.

MENDES, Glenda. O trabalho dignifica o homem. Disponível em: http://
www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho+dignifica+o+
homem>. Acesso em: 9 mar. 2016. Adaptado.

04) I, III e V.
05) II e IV e V.
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Questão

3

8

Questão

“ ‘ele é professor da escola x, ele é vendedor da empresa y, é
médico’ ” (35-36)

O texto destaca
01) a importância do trabalho humano.
02) a realidade cotidiana do trabalhador.

As vírgulas que aparecem nesse fragmento do texto separam

03) os meios de sobrevivência na atualidade.

01)
02)
03)
04)
05)

04) um incentivo à busca dos direitos trabalhistas.
05) os modos de produção e seus efeitos ambientais.
Questão

4

Está ausente do texto a ideia explicitada na alternativa

palavras que explicam outras.
termos com a mesma função no contexto.
vocábulos possuidores do mesmo significado.
elementos deslocados de sua posição normal.
orações que possuem a mesma natureza gramatical.

Questões

01) A falta de uma atividade atingindo a personalidade do ser
humano.

9 e 10

TEXTO:
Num daqueles dias de limite da suportabilidade, o
empregado invade a sala do chefe e exige aos gritos:
— Chega! Não aguento mais ganhar o que eu ganho
pelo que trabalho!
5
— Se você quer aumento, já saiba que não o terá!
Estamos em contenção de despesas.
— Mas isso é não justo! Não é humano! Eu estou
trabalhando por três!
— Então me diga quais são os outros dois que eu
10 demito agora mesmo.

02) O gosto pelo ofício que executa resultando na satisfação
do trabalhador.
03) A profissão como marca identitária do indivíduo e suporte
de sua dignidade.
04) O trabalho possibilitando o reconhecimento da pessoa na
contemporaneidade.
05) A necessidade de sobrevivência do homem promovendo
a deterioração ambiental.
Questão 5
No texto, a expressão

TRABALHANDO por três. Disponível em: <http://www.clickgratis.com.br/
piadas/trabalho/trabalhando-por-tres.html>. Acesso em: 9 mar. 2016.

01) “Além disso” (l. 10) introduz, no contexto, uma retificação.
02) “Por outro lado” (l. 14) equivale, quanto ao sentido, a Em
contrapartida.
03) “Em razão da” (l. 16) expressa a consequência de um
fato.
04) “por meio do” (l. 29-30) denota a ideia de conformidade.
05) “assim por diante” (l. 36) sugere uma explicação.
Questão

Questão

O traço de humor presente no texto deve-se à
01) ousadia com que o trabalhador invade a sala de seu chefe
e a ele se dirige.
02) irritabilidade do empregado diante da constatação do
excesso de trabalho.
03) negativa antecipada da chefia inviabilizando o pedido
formal de aumento do operário.
04) contestação do assalariado, que reclama por estar
realizando o trabalho de três pessoas.
05) indiferença do superior, que ironiza a situação alegando
a demissão imediata dos dois trabalhadores inexistentes.

6

O termo que pode ser retirado da frase sem causar-lhe
nenhum dano, em virtude de seu caráter estilístico usado por
puro realce, é o que aparece em negrito no fragmento transcrito
em
01) “Tem a ver com realização pessoal” (l. 4).
02) “vai muito além do fato de que, através dele, satisfazemos
nossas necessidades básicas.” (l. 6-8).
03) “Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em
nossas vidas é que podemos compreender” (l. 16-17).
04) “Um sujeito sem trabalho é impedido de se realizar como
homem” (l. 18-19).
05) “Isso significa que cada um se torna o que é por meio
do ofício que executa.” (l. 29-30).
Questão

Questão

10

Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, está
correto o que se afirma em
I.
II.
III.

7
IV.

Em referência ao que foi declarado anteriormente, enuncia uma
adição de ideia o termo destacado no fragmento transcrito na
alternativa

V.

01) “mas para a dignificação da vida.” (l. 2-3).
02) “uma vez que possibilita ação transformadora sobre a
natureza e si mesmo.” (l. 9-10).

O advérbio “mais”, em “Não aguento mais ganhar” (l. 3),
possui valor temporal.
O termo coesivo “Se”, em “— Se você quer aumento”
(l. 5), indica hipótese.
A partícula “o”, em “já saiba que não o terá!” (l. 5), retoma
a palavra “aumento” (l. 5) e está proclítico à forma
verbal pela presença, na frase, de palavras atrativas.
O vocábulo “Mas”, em “— Mas isso é não justo!” (l. 7),
expressa uma ressalva em relação ao que foi dito antes.
As palavras “é”, em “isso não é justo!” (l. 7), e “três”, “Eu
estou trabalhando por três!” (l. 7-8), são acentuadas por
diferentes razões.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

03) “que afetam diretamente a personalidade.” (l. 15-16).
04) “ ‘que o trabalho ocupa em nossas vidas’ ” (l. 16-17).
05) “ ‘quando não conhecemos uma pessoa’ ” (l. 32).
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01) I e IV.
02) II e V.
03) IV e V.

Língua Portuguesa

04) I, II e III.
05) I, III e V.
Consultec - 24 anos

Questões de

11 a 15

Questão

TEXTO:

5

10

15

20

25

30

O autor do texto adota a seguinte linha de raciocínio:
01) Traça o perfil do trabalhador brasileiro, mostrando, a
seguir, as razões do seu ineficiente desempenho.
02) Confronta o rendimento de profissionais com e sem
qualificação para lidar com as tecnologias avançadas.
03) Faz inicialmente uma constatação para, depois, analisar
as causas que culminaram no problema enfocado.
04) Põe em foco duas realidades e, ao longo do texto,
sinaliza o valor da produção de um país para o seu
progresso.
05) Compara o modo de produção do brasileiro com o do
americano, concluindo, após análise feita, que a origem
do insucesso brasileiro está unicamente na má
qualidade da educação.

O trabalhador brasileiro produz, em média, somente
um quarto do que produz o trabalhador americano.
Baixa eficiência está associada a fatores
institucionais e excesso de distorções, como má
regulação e burocracia, barreiras comerciais, e à adoção
de tecnologias estrangeiras, estrutura tributária distorciva
e trabalhosa e intervenções discricionárias do governo
nos mercados e preços.
Some-se a isso a baixa qualificação da nossa mão
de obra, que faz não só que se produza de forma menos
eficiente uma dada tarefa, como impossibilita que muitas
tarefas, métodos e mesmo produtos possam ser levados
a cabo devido à escassez de mão de obra especializada.
Em outras palavras, o trabalhador pouco educado
ou especializado produz menos que outro mais
qualificado.
A falta de adequação do Ensino Médio com a
realidade do jovem faz com que este o abandone antes
de terminá-lo e aqueles que o terminam pouco aprendam
de útil para a sua vida profissional futura.
A expansão do Ensino Técnico é um alento, mas
o Ensino Médio na forma atual e a baixa qualidade em
geral de nossa educação ainda são entraves à
qualificação adequada do trabalhador brasileiro.
No caso do Brasil, adicione-se ainda uma
legislação trabalhista que estimula a rotatividade e,
consequentemente, não incentiva as empresas a investir
no treinamento de seus trabalhadores.
Assim, com a alta ineficiência econômica, a baixa
qualificação e educação de má qualidade, não é surpresa
que a produtividade do trabalhador brasileiro seja baixa.

Questão

01) A palavra “regulação” (l. 5) denota um conjunto de regras
que devem ser seguidas pelas instituições e que não
estão devidamente afinadas para promover uma melhor
produtividade do trabalhador.
02) O termo “burocracia” (l. 5) diz respeito a uma estrutura
organizada que reflete eficiência na resolução de
questões que demandem comprovações por escrito,
sendo, assim, sinônimo de papelório.
03) O vocábulo “barreiras” (l. 5) evidencia a presença de
dificuldades no setor comercial, o que obstaculariza, no
Brasil, o desenvolvimento da mão de obra.
04) O adjetivo “tributária” (l. 6) qualifica “estrutura” (l. 6) e faz
referência aos impostos obrigatórios pagos pelos
cidadãos ao Estado, que funcionam com um entrave para
o progresso do país.
05) A marca linguística “intervenções” (l. 7), no contexto em
que foi usada, sugere interferências arbitrárias do
governo, que contribuem para uma baixa eficiência da
força ativa brasileira.
Questão

14

Quanto às formas verbais usadas no texto, é correto afirmar:
I.

11

De acordo com o texto, o Brasil é um país que

II.

01) apresenta um panorama revelador de deficiências,
propiciando a baixa qualificação da mão de obra que
possui.
02) está viabilizando os meios para requalificar seus
trabalhadores, a fim de obter melhor produção e vencer
os vários desafios do presente.
03) acredita na força do empresariado, que, independentemente
da legislação trabalhista, começou a investir pesado no
treinamento do seu quadro funcional.
04) tenta suprir a deficiência do Ensino Médio, incrementa e
difunde o Ensino Técnico na tentativa de que a nação saia
do marasmo econômico em que se encontra.
05) começa a buscar parcerias com os diferentes segmentos
sociais, procurando reverter sua situação e concorrer em
melhores condições com seus adversários internacionais.
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A análise semântica do léxico que compõe o texto está
inadequada na alternativa

FERREIRA, Pedro Cavalcanti. Por que a produtividade do trabalhador
brasileiro é tão baixa? Disponível em: <http://www1. folha.uol.com.br/
mercado/2015/01/1579952-por-que-a-produtividade-do-trabalhadorbrasileiro-e-tao-baixa.shtml>. Acesso em: 9 mar. 2016. Adaptado.
Questão

12

III.
IV.
V.

“Some-se” (l. 9) apresenta-se com o pronome proclítico
porque inicia um período.
“faz” (l. 10) e “impossibilita” (l. 11) concordam, no singular,
com diferentes sujeitos.
“abandone” (l. 18) possui o mesmo número de sílabas
que “aprendam” (l. 19).
“adicione-se” (l. 25) está na voz passiva e contém um
hiato.
“estimula” (l. 26) e “seja” (l. 31) estão flexionadas na
mesma pessoa e no mesmo tempo, mas em diferentes
modos.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a
01)
02)
03)
04)
05)

I e II.
II e III.
III e IV.
I, III e V.
I, IV e V.

3
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Questão

03) Dramática e manual.
04) Coloquial e corporal.
05) Humorística e mímica.

15

Considerando-se o contexto em que se insere o fragmento “e
à adoção de tecnologias estrangeiras” (l. 5-6), a presença do
sinal de crase está devidamente explicada ao se afirmar que
tal fato se deve à

Questões

TEXTO:

01) fusão de duas partículas iguais quanto à grafia e à
morfologia.
02) contração de duas vogais idênticas e invariáveis em
gênero e número.
03) combinação da preposição a exigida por um verbo com
o artigo a que define um nome.
04) ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo,
aquela exigida por um nome, e este determinando um
substantivo.
05) junção proveniente da partícula a presente em uma
locução prepositiva mais o artigo definido, feminino,
no singular.
Questões de

19 e 20

Da Observação
Não te irrites, por mais que te fizerem…
Estuda, a frio, o coração alheio.
Farás, assim, do mal que eles te querem,
Teu mais amável e sutil recreio…
QUINTANA, Mário. Da Observação. Disponível em:<http://
www.poesiaspoemaseversos.com.br/mario-quintana-poemas/>.
Acesso em: 9 mar. 2016.
Questão

19

O conselho dado por Mário Quintana a seu interlocutor se
sedimenta

16 a 18

01) na adoção de uma atitude fria em relação ao próximo e
na alegria diante de suas dores.
02) no equilíbrio emocional e na satisfação da descoberta da
vulnerabilidade dos adversários.
03) na administração do problema e na reversão da situação
vivenciada pelos opositores.
04) no controle das emoções e na indiferença para com o mal
causado por outrem.
05) no governo dos próprios atos e na eliminação do obstáculo
enfrentado.

TEXTO:

Questão

20

O título do texto
01)
02)
03)
04)
05)

NICO. Novo chefe. Disponível em:< http://www.artistasgauchos.com.br/
alcir/imagens/2011_histtrabalho_cartum2.jpg>. Acesso em: 9 mar. 2016.
Adaptado.
Questão

16

A frase que melhor se aplica à situação retratada nesse cartum
é a indicada em

foi usado de forma irônica.
sinaliza a revelação de normas morais e éticas.
representa a síntese da mensagem que veicula.
anuncia uma temática voltada para solidariedade humana.
reforça o valor da atenção para os problemas cotidianos.

01) “Para ser popular é indispensável ser medíocre.”
02) “Solidariedade não é dar o que sobra, mas dar o que falta.”
03) “Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós
próprios.”
04) “O trabalho que apresenta qualidade desperta a
admiração ou a inveja dos homens.”
05) “Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos
olhos daqueles que não sabem voar.”
Questão

* * *

17

Estão usados em sentido figurado os termos
01)
02)
03)
04)
05)

“promovido” e “o tal”.
“pensa” e “brancos”.
“entendam” e “tudo”
“ao contrário” e “peão”.
“grande” e “passo certo”.

Questão

18

Estão presentes no texto a linguagem verbal e a não verbal,
que aparecem mais bem explicitadas na alternativa
01) Culta e facial.
02) Formal e gestual.
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Matemática
Questões de 21 a 35
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

Sobre os conjuntos não vazios, A e B, sabe-se que
• A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil.
• B é o conjunto das cores da bandeira da Bahia.
Nessas condições, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

A B
B
A
A B=
A B é um conjunto binário.
A U B é um conjunto infinito.

Questão

22

Os números naturais m e n, quando divididos por 11, deixam restos 2 e 5, respectivamente.
Logo, o resto da divisão de 5m + 2n por 11 é
01) 0
02) 3
Questão

03) 5
04) 7

05) 9

23

Um jovem talentoso, desejando imprimir um de seus trabalhos, observou que, para
numerar todas as páginas, iniciando com 1, precisaria escrever 360 algarismos.
Dessa forma, pode-se concluir que o número de páginas desse trabalho é
01) 138
02) 144
Questão

03) 156
04) 163

05) 171

24

Em uma seleção para Estagiários do Ministério Público Estadual, uma equipe de
professores avaliou, em três dias destinados à correção, uma quantidade de redações
em números iguais a 702, 728 e 585, respectivamente. Em cada dia, esses trabalhos
escritos foram igualmente divididos entre os professores.
O número de professores na equipe é igual a
01) 56
02) 45
Questão

03) 39
04) 13

05) 9

25

Em um food truck, há a seguinte promoção:
•
•

Pague, por uma refeição, 30 reais.
Pague por quatro refeições e leve cinco.

Um cliente, aproveitando a oportunidade, levou 18 refeições e rateou o valor pago por
18 pessoas de seu grupo.
Admitindo-se a promoção em vigor, pode-se concluir que cada pessoa do grupo pagou,
em reais,
01) 28
02) 25
Questão

03) 22
04) 20

05) 18

26

Há cerca de 20 anos, dos estudantes que concluíam o Ensino Médio ou Técnico, dois
terços era de escolas públicas, e os demais, de escolas particulares. Desde então, o
número de estudantes vindos de escolas públicas teve um aumento de 50%, enquanto
os de particulares aumentaram 80%. É preciso superar os obstáculos, motivar e
impulsionar a volta à predominância da Escola Pública.
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Hoje, pode-se estimar que, do total de alunos concluintes do Ensino Médio ou Técnico,
os que são de escolas públicas representam uma fração correspondente a
01) 0,625

03) 0,555

02) 0,605

04) 0,425

Questão

05) 0,375

27

Sabe-se que, em um grupo de 30 jovens, 2 já assistiram aos filmes M, N e P, e 10 ainda
não viram nenhum deles. Dos 14 que viram N, 5 também assistiram ao M, e 6 também
viram P. Além disso, ninguém assistiu ao M e ao P, ou apenas ao P.
Nessas condições, pode-se concluir que, nesse grupo, o conjunto dos jovens que
assistiram
01) ao M tem 11 elementos.
02) apenas ao N é um conjunto vazio.
03) apenas ao P é um conjunto unitário.
04) ao N contém o conjunto dos jovens que assistiram ao M.
05) ao M é um subconjunto do conjunto dos jovens que assistiram ao P.
Questão

28

Admitindo-se x = 2(16 + 4
que y – x é igual a

) + 2(16 + 4

) e y = 5(16 + 4

) – (16 + 4

), tem-se

01) 0
02) 12
03) 12(

–

)

04) 48 – 4

+ 28

05) 48 – 8

+ 42

Questão

29

Em um stand de vendas, durante um Fórum de Conhecimentos sobre Atualidades
Jurídicas, havia certa quantidade de exemplares de publicações sobre temas de interesse
dos participantes, para serem vendidos durante um dia. Sabe-se que, pela manhã, foram
vendidos

do total existente e, à tarde, a terça parte do que sobrou.

Se, no final da tarde, ainda restavam 36 exemplares, pode-se concluir que, naquele dia,
o número de exemplares disponibilizado para venda foi igual a
01) 90

03) 180

02) 100

04) 240

Questão

05) 300

30

Em uma caixa, estavam classificadores, cuidadosamente arrumados, contendo processos
para serem distribuídos pelos devidos funcionários da área, de modo que ao profissional
•

A coube

do total;

•

B coube

dos que ficaram na caixa;

•

C foi entregue

•

D coube a terça parte do que havia, ainda, na caixa;

•

E, a metade da quantidade restante para análise, sobrando apenas 3 deles que
foram guardados.

dos restantes para atendimento;

Nessas condições, é correto afirmar que, inicialmente, o número de classificadores
arrumados, era
01) 12
02) 15

03) 18
04) 21
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Questão

31

Considerando-se verdadeira a afirmação 11 + 3

–

= 5 (2x – 3), tem-se que

01) o valor de x é um número natural primo.
02) o valor de x é racional negativo.
03) o valor racional de x é

.

04) x é um número irracional.
05) x é um número decimal.
Questão

32

Frequentando ativamente uma das oficinas do Liceu de Artes e Ofícios, 6 estagiários,
durante 7 dias, recuperaram 560 peças para uma escola.
Se 9 estagiários frequentarem essa oficina durante 12 dias, pode-se estimar que, nas
mesmas condições, deverão ser recuperadas
01)
02)
03)
04)
05)

800 peças.
980 peças.
1120 peças.
1440 peças.
1560 peças.

Questão

33

Os 48 alunos de uma classe Senior da Escola Ativa praticam esportes. Sabe-se que eles
fazem capoeira ou fazem natação, ou ambos.
Se 75% da turma praticam natação, e 28 alunos fazem capoeira, então o número de alunos
que pratica os dois esportes é igual a
01) 22
02) 20
Questão

03) 19
04) 18

05) 16

34

Sabe-se que o salário mensal de certo vendedor é composto de duas partes: uma parte
fixa, no valor de R$1200,00, e a outra variável, igual a 0,5% do total que ele vende no mês.
Se x foi o total da venda, em reais, no mês de fevereiro, então, no final do mês, ele recebeu,
em reais,
01)
02)
03)
04)
05)

1200,00
1200,00
1200,00
1260,00
1260,00

Questão

+
+
+
+
+

x
0,5%.x
5,0%.x
0,5.x
5,0.x

35

Admita-se que somente este ano, no Brasil,
aproximadamente, 9,1 milhões de pessoas foram
vítimas do Aedes aegypti. O gráfico, com dados
fictícios, mostra a movimentação e a frequência do
mosquito nas várias regiões do país.
Considere:
I.
Nordeste — 35%
II. Norte — 25%
III. Leste — 17%
IV. Centro Oeste — 13%
V. Sul — 7%
VI. Sem definição de origem — o restante
Nessas condições, pode-se estimar que o número
de vítimas na região III a mais do que o de vítimas na região IV é de, aproximadamente,
01) 3640

03) 38000

02) 36400

04) 38460
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Questões de 36 a 50
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questões

( ) Uma vacina comprovadamente eficaz contra a dengue, a
chikungunya e a zika já existe, sendo utilizada em alguns
países africanos.

36 e 37
Desde o ano passado, as hidrelétricas do
Nordeste operam no limite. Em dezembro, o
volume de água nas represas chegou a 5% de
sua capacidade. Nos nove estados, a população
só não ficou sem eletricidade até agora graças
à energia importada das regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul. A importação de eletricidade
deixa o Nordeste vulnerável a apagões. A situação
só não é mais grave por causa do crescimento da
produção de energia eólica. Na metade deste ano,
os parques geradores devem responder por
metade do consumo local. (ALVARENGA, 2016,
p. 77).

Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
abaixo, é a
01) F V V V F
02) V V F V F
03) V F F V F
Questão

04) F F V F V
05) V V F F V

39

36

A situação descrita no texto tem como causa natural
01) o baixo volume de chuvas verificado na Região.
02) a ausência de investimentos públicos no setor elétrico.
03) o aumento das tarifas de energia, responsável pela
diminuição do consumo.
04) a concorrência das usinas termoelétricas, que produzem
energia a baixo custo.
05) a preferência dos consumidores pela energia eólica, por
se tratar de uma fonte que não agride o meio ambiente.
Questão

37

O consumo de energia está aumentando rapidamente no
Brasil e no mundo, exigindo uma maior utilização de fontes
não poluentes.
Entre essas encontra-se a energia eólica, que tem como fonte
01)
02)
03)
04)
05)

o
o
o
a
o

Questão

Sol.
gás natural.
carvão mineral.
biomassa.
vento.
38

O avanço da dengue, da chikungunya e da zika mostra que as
doenças transmissíveis, que podem ser prevenidas e tratadas,
ainda representam uma grande ameaça à saúde, no Brasil.

Com base na observação da ilustração, que retrata
notificações e casos confirmados do zika vírus no Brasil, é
correto afirmar:

Sobre o combate ao aedes aegypti e às doenças transmitidas
por esse mosquito, marque V nas afirmativas verdadeiras e
F, nas falsas.
( ) É difícil eliminar o mosquito, devido à sua grande
capacidade de adaptação.
( ) O combate a esse vetor depende, entre outros, da
participação de toda a população.
( ) O clima quente e úmido dificulta a proliferação do
mosquito.
( ) A falta de saneamento básico está associada ao
crescimento dos casos das doenças.
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01) A Região Nordeste concentra o maior número de casos
confirmados.
02) A Região Sul registra a segunda maior incidência de
casos.
03) Os dados entre as notificações de suspeita e os casos
confirmados são compatíveis.
04) As notificações de suspeita têm diminuído ao longo dos
meses.
05) A Bahia é o estado com o maior número de casos
confirmados.
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04) adotar medidas econômicas impopulares.
05) não cumprir as promessas de campanha.

40 e 41

Questões

A economia internacional passa por uma fase de
transição. Vive a dura realidade do crescimento
modesto e dos desafios enormes para se
reequilibrar depois da hecatombe financeira de
2008. Crescer pouco, entretanto, não significa
mergulhar em uma recessão profunda e
prolongada, como é o caso do Brasil. [...]
Seria natural que ocorresse uma desaceleração
da economia brasileira, em linha com a freada no
resto do mundo. A excepcionalidade está
n o tamanho da depressão atual. (SAKATE;
ALVARENGA, 2016, p. 61).
Questão

Questão

O processo de impeachment, no Brasil, é decidido
01)
02)
03)
04)
05)

Questão

01) na ausência de qualificação da população negra para o
trabalho.
02) na situação socioeconômica.
03) nas ações afirmativas governamentais.
04) nas altas taxas de criminalidade associadas à população
negra.
05) no escravismo, adotado como sistema de produção
durante a formação da sociedade brasileira.

aumento do consumo interno.
crescimento da massa salarial.
inflação controlada.
redução da produção.
crescimento das importações.

41

Questão

A crise econômica se constitui um dos fatores do desemprego,
enfrentado por muitos países.
da
da
do
da
da

substituição de mão de obra local pela estrangeira.
valorização do real frente ao dólar.
excesso de mão de obra qualificada.
redução das importações.
queda do consumo das famílias.

Questões de

Sobre a questão feminista nos dias atuais, é correto afirmar
que
01) não existem desigualdades entre homens e mulheres no
mercado de trabalho.
02) as mulheres estão bem representadas, percentualmente,
nos partidos políticos e nos cargos eletivos.
03) a violência doméstica e sexual faz mais vítimas entre as
mulheres que entre os homens.
04) a discriminação contra a mulher é um fenômeno recente
na sociedade brasileira.
05) as mulheres e os homens são idênticos fisiológica e
psicologicamente.

42 a 44
O segundo mandato da presidente Dilma
Rousseff teve início em 2014. Em meio a uma
crise econômica e relações abaladas com o
Congresso Nacional, o governo ainda tem
enfrentado maciças manifestações populares, e
setores da oposição lutam pela sua destituição
por meio de um processo de impeachment. (O
SEGUNDO... 2015. p. 89).

Questão

46

O feminismo é uma questão que ganha cada vez mais força
na sociedade brasileira. Uma grande camada de mulheres
jovens tem dado novo impulso à ideia de que a igualdade entre
mulheres e homens é fundamental para se ter uma sociedade
moderna.

O desemprego, no Brasil atual, é decorrente, também,
01)
02)
03)
04)
05)

45

O preconceito racial, no Brasil, tem sua origem mais remota

40

pelo
pelo
pela
pela
pelo

pelo Supremo Tribunal Federal.
pela Câmara de Deputados e pelo Senado.
pelo Ministério Público Federal.
pela Advocacia Geral da União.
por plebiscito popular.

Questão

Uma recessão se caracteriza, entre outros aspectos,
01)
02)
03)
04)
05)

44

42

Questão

47

As manifestações contra o governo atual, são resultantes, no
campo da ética e da moral,

A média da temperatura global, em 2015, foi a
mais alta já registrada, desde o início da medição
das temperaturas na superfície da Terra e
confirmada pela Administração Nacional Oceânica
e Atmosférica (NOAA), dos Estados Unidos.
A temperatura média global de 2015 superou o
recorde anterior, de 2014, em 0,13º C. (A MÉDIA...,
2016).

01) do descontentamento com o sistema político nacional.
02) da crise econômica, que gera a inflação sem controle.
03) das denúncias de corrupção em empresas públicas,
como a Petrobras.
04) da dificuldade de diálogo entre o Poder Executivo e o
Legislativo.
05) das ações dos movimentos dos setores ultraliberais, que
pedem mudanças na condução do país.
Questão

Um fator humano que contribui para o aquecimento global
é o
01) final de um ciclo glacial.
02) aumento da atividade na superfície do Sol.
03) grande volume de erupções vulcânicas em diversas
regiões da Terra.
04) fenômeno do El Niño, que atua, principalmente, no
aquecimento das águas do oceano Pacífico.
05) processo de desmatamento, aliado à emissão de gases
decorrentes da atividade industrial.

43

O impeachment de um presidente da República, no Brasil, é
possível, entre outros, quando ele
01) apresentar um índice de desaprovação que ultrapasse
mais de 50% da população.
02) não possuir base sólida e apoio no Congresso Nacional.
03) atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais.
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Questão

48

Água de boa qualidade, acessível para o consumo humano, está cada vez mais escassa nas grandes cidades.
Entre os fatores responsáveis pela má qualidade da água, encontra-se o
01)
02)
03)
04)
05)

crescimento populacional, que eleva a demanda.
racionamento imposto à população, com o objetivo de reduzir o consumo.
uso de tecnologia para fazer o reaproveitamento da água.
processo desordenado de urbanização, que polui os cursos de água.
combate ao desperdício, reduzindo o vazamento das tubulações.

Questão

49
Mazen AL-Sahli, refugiado sírio, perdeu sua casa e seu restaurante, saiu da Síria e solicitou refúgio na Alemanha, na
Suécia e no Brasil, mas a única embaixada que deferiu o pedido foi a brasileira. Desembarcou com seu filho aqui no
dia 12 de janeiro de 2014, dormiram três dias na mesquita de Guarulhos e se mudaram para uma casa nas redondezas.
A sua fonte de renda são os doces sírios feitos nos fundos do local onde vivem. “Estamos reconstruindo a vida aos
poucos” diz. (BRANDALISE, 2015, p. 141).

O principal objetivo dos migrantes sírios que se dirigem aos países europeus e outras regiões é o de
01)
02)
03)
04)
05)

escapar dos conflitos internos.
expandir a fé islâmica para outros continentes.
atender às ofertas do mercado de trabalho globalizado.
se associar a grupos terroristas que cometem atentados nos países europeus.
se livrar da profunda recessão econômica que atinge o país desde a crise de 2008.

Questão

50
Atentados terroristas deixaram dezenas de mortos no Aeroporto Internacional de Zaventem e na estação de metrô
Malbeek, em Bruxelas, na Bélgica, na terça-feira [22 de março de 2016].
O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques. (ATENTADOS..., 2016).

Sobre a organização que se autointitula Estado Islâmico (EI), é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

Possui território próprio, delimitado por fronteiras legais.
Foi, recentemente, reconhecido oficialmente pela comunidade internacional.
É um grupo terrorista que diz agir em nome do islamismo.
É aliado dos Estados Unidos contra o regime oficial da Síria e do Iraque.
Constitui um grupo militar que defende a separação entre a religião e o Estado.
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