REDAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 Questões
CONHECIMENTOS GERAIS - 10 Questões

Total de Questões 20

INSTRUÇÕES PARA A PROVA
 Verifique se as informações do gabarito conferem com as de sua inscrição. Se as
informações não estiverem corretas, peça auxílio ao fiscal.
 Confira seu nome e o seu número de inscrição no formulário de Respostas. Em caso de
dúvida, peça auxílio ao fiscal.
 Cuidado com o formulário de respostas, não amasse, não dobre e não escreva nada além da
marcação de suas respostas. Para assinalá-las, use caneta esferográfica azul ou preta.
 Resposta rasurada será anulada.
 No caderno de Questões, todos os espaços em branco poderão ser utilizados para rascunho.
 No interior do caderno de provas, há uma página em branco e pode ser utilizada como
rascunho. No rodapé de uma delas existe um espaço para transcrever o gabarito e levá-lo.
 * A elaboração da prova contempla questões de domínio público, já aplicadas em outros
concursos de instituições renomeadas.

COMO RESPONDER AS QUESTÕES DA PROVA
 Você receberá dois formulários de respostas, sendo um deles o destinado à redação
definitiva e o outro de questões.
 No Formulário de Respostas, preencha o círculo correspondente à alternativa que você julgou
correta: A ou B ou C ou D ou E
 Preencha somente um círculo para cada questão. A resposta com duas ou mais indicações
será anulada.

DURAÇÃO DA PROVA
1. A duração da prova é de 4:00 h (quatro horas), isto é, das 14:00 h às 18:00 h. Porém a folha
definitiva da redação deve ser entregue ao fiscal até às 16:00 h.
2. O Formulário de Respostas preenchido pelo candidato deverá ser entregue, ao final da
Prova.
3. Nenhum candidato poderá entregar os Formulários de Respostas antes de decorridos 30
min do início da Prova.
4. Ao final entregar ao fiscal o caderno de provas.
BOA SORTE!
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PROVA DE REDAÇÃO
PROPOSTA Nº 1
(...) Para muitos especialistas, o suicídio juvenil tem contornos epidêmicos. E, para a Organização
Mundial de Saúde, precisa "deixar de ser tabu": segundo estatísticas do órgão, tirar a própria vida já é a
segunda principal causa da morte em todo mundo para pessoas de 15 a 29 anos de idade - ainda que,
estatisticamente, pessoas com mais de 70 anos sejam mais propensas a cometer suicídio. De acordo com
a OMS, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E para cada caso fatal há pelo menos outras 20
tentativas fracassadas. "Para a faixa etária de 15 a 29 anos, apenas acidentes de trânsito matam mais. E se
você analisar as diferenças de gênero, o suicídio é a causa primária de mortes para mulheres neste grupo",
diz à BBC Alexandra Fleischmann, especialista da OMS. Grupos envolvidos com a questão também
argumentam que o suicídio deveria se tornar uma questão de saúde pública. No entanto, apenas 28 países
têm estratégias nacionais de prevenção.
(Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150922_suicidio_jovens_fd. Acesso em: maio de 2017).

A partir da leitura do texto motivador, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “O
suicídio entre jovens no Brasil e no mundo”.

PROPOSTA Nº 2

Ao observarmos nosso comportamento, em especial em nossos lares, entre pais e filhos, vamos
notar que em diferentes momentos estamos fisicamente presentes, mas totalmente alheios ao contexto,
isto porque estamos usando algum dispositivo móvel, conectados, vivenciando uma outra experiência.
Afinal, o que está acontecendo? Chamarei de “primeira onda” aquela que, a partir do uso de computadores
pessoais e depois celulares, transformou lares em extensão das empresas e de “segunda onda”, ao uso
por todos (ou quase todos) os membros de uma família de dispositivos móveis e acesso às redes sociais. O
problema que as famílias precisam resolver quando pais adotam o “home office” é como separar, dentro do
espaço de seus lares, trabalho e atenção para o próprio relacionamento e para os filhos. Com a adoção de
tecnologias móveis, em especial smatphones e tablets por crianças e adolescentes, a “segunda onda”
apresenta desafios ainda maiores para o convívio familiar. Agora não somente os pais estão conectados,
os filhos também.
(Fonte: http://nic.br/noticia/na-midia/a- familia-des- conectada-i/. Acesso em: maio de 2017, Adaptado).
Com base nos textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “Os
desafios do relacionamento familiar no contexto das novas tecnologias”.
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PROPOSTA Nº 3
Quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é uma rampa de
entrada para cadeirantes. Mas o que é acessibilidade? O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, na
página 52, apresenta a seguinte definição: “qualidade ou caráter do que é acessível; facilidade na
aproximação, no tratamento ou na aquisição”. Mas será só isso? Vamos ver o que diz a lei: segundo o
decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, acessibilidade é “condição para utilização, com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
Muitas empresas e estabelecimentos do país ainda não se adaptaram aos parâmetros e critérios de
acessibilidade estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 2004.
Frequentemente, alegam dificuldades financeiras ou mesmo falta de demanda do público com deficiência.
Mas lei é para ser cumprida. E o fato é que, nos últimos anos, a legislação brasileira evoluiu muito quanto à
questão – quase todos os pontos cruciais para a garantia da acessibilidade foram contemplados pelos
poderes Executivo e Legislativo. Algumas leis são mais conhecidas, como a de Cotas, que determina a
contratação, por empresas com mais de 100 funcionários, de 2% a 5% de pessoas com deficiência.
O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação
Inclusiva apoiando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num
ambiente comunitário e diverso.
Fonte: http://www.brasilparatodos.com.br/acessibilidade.php. Acesso em: maio de 2017. Adaptado).
A partir da problemática apresentada redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “A
inclusão social do deficiente físico no Brasil”.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Redes de apoio e jovens equilibrados

Dois artigos científicos divulgados recentemente revelam como questões comportamentais afetam a saúde
mental dos jovens. No primeiro deles, a religião aparece como uma proteção contra o suicídio. A pesquisa é
importante ................ o atentado contra a própria vida é uma das principais causas de morte entre jovens. Nos
Estados Unidos, fica atrás apenas de acidentes e violência, na população de 15 a 24 anos. As garotas são as vítimas
mais frequentes.
A pesquisa, publicada na revista médica European Psychiatry, foi feita na Universidade de Tel Aviv, em Israel.
Ela sugere que adolescentes judeus praticantes, entre 13 e 17 anos, tiveram um risco 45% menor de ter pensamentos
suicidas e tentativas de suicídio do que jovens que não seguem a religião. Outras pesquisas também sugerem que,
entre jovens cristãos que seguem a religião, as taxas de depressão são menores. A crença religiosa se mostra como
um elemento importante no equilíbrio emocional, .............. oferece uma rede de apoio. Os amigos e conhecidos que
partilham dela funcionam como uma fonte de apoio para os jovens.
O segundo artigo, revela que a orientação sexual é um fator que afeta a saúde mental dos jovens. A pesquisa,
realizada pela Escola de Medicina da Northwestern University, nos EUA, revelou uma alta taxa de transtornos
emocionais entre garotos com orientação homo ou bissexual, entre 16 e 20 anos. Um em cada três já experimentara
um episódio de depressão. Um em cada quatro tinha transtornos de conduta, e um em cada cinco abusava de álcool
ou era dependente. Estresse pós-traumático, vício em nicotina, anorexia e pensamentos suicidas também
apareceram com maior frequência. Uma conclusão ................. do estudo mostra que, muitas vezes, o mesmo jovem
apresenta mais de um desses problemas e, infelizmente, não costuma receber apoio médico ou psicológico.
As minorias sexuais, que enfrentam preconceito, fazem parte de uma população mais
suscetível às dificuldades emocionais e à exposição a riscos. Daí a importância de adotar posturas incisivas contra a
intolerância e o bullying no ambiente escolar. Campanhas de saúde e políticas públicas para esse grupo de
adolescentes são fundamentais. Os garotos homo ou bissexuais enfrentam maior risco de contaminação pelo vírus
HIV.
Os trabalhos divulgados analisam a influência de fatores diferentes sobre a saúde emocional dos jovens, mas
a conclusão de ambos é semelhante: contar com uma rede de apoio – seja institucional ou de amigos e conhecidos –
é imprescindível para que os jovens consigam lidar de maneira equilibrada com os desafios da adolescência e do
início da vida adulta.
Fonte: Jairo Bouer: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairo-bouer/noticia
1) Considerando as ideias contidas no texto 1, analise as assertivas a seguir:
I. De acordo com o texto, podemos afirmar que as garotas entre 15 e 24 anos são as vítimas mais
frequentes de acidentes e violência.
II. Segundo o texto, incentivar jovens a seguirem uma religião e a adotarem práticas
heterossexuais é uma boa forma de diminuir o elevado índice de suicídios.
III. Com base no texto, podemos depreender que o preconceito é um dos fatores que pode
prejudicar a saúde mental dos jovens.

Quais estão corretas?

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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2)

Considerando a correta grafia dos vocábulos, assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas pontilhadas no texto 1.
a)
b)
c)
d)
e)

por que – porquê – preucupante
porque – porque – preocupante
porque – porquê – preocupante
porque – porque – preucupante
por quê – porque – preocupante

Texto 2
Muitas bebidas esportivas usam glicose na composição, um açúcar simples. Essas bebidas são importantes
para exercícios de longa duração, principalmente porque previnem a queda do glicogênio no fígado, que pode resultar
em hipoglicemia. Glicogênio é carboidrato armazenado. Se o estoque diminuir, haverá menos energia para quem está
realizando a atividade física. A pesquisa realizada na Universidade de Bath, na Inglaterra, apontou que a ingestão de
carboidratos tanto na forma de glicose como sacarose (o açúcar comum), cumpre a função de manter os níveis de
glicogênio constantes. Só que a glicose pode irritar o intestino e prejudicar seu desempenho físico. As pessoas que
fizeram parte do estudo disseram que o exercício ficava mais fácil depois de tomarem bebidas com sacarose. O líder
do estudo, Javier Gonzales, disse: “Isso sugere que, se a sua meta é maximizar a disponibilidade de carboidratos, a
sacarose provavelmente é uma melhor opção que a glicose”. A grande diferença entre os dois carboidratos é que
cada molécula de sacarose é composta por uma de glicose e uma de frutose, unidas. Segundo os resultados da
pesquisa, combinar diferentes fontes de açúcares aumenta a velocidade com que elas são absorvidas no intestino. A
sacarose, composta por duas moléculas, sai na frente da glicose, formada por apenas uma. Se a sua intenção é
otimizar a performance de um exercício que vai durar mais de duas horas e meia, os autores do estudo recomendam
o consumo de 90g de açúcar por hora - cada colher de chá rasa de açúcar deve ser diluída em 100mL de água.
http://super.abril.com.br/ciencia/bebidas-isotonicas-... - adaptado
3)

Sobre o texto 2, é INCORRETO afirmar que:
a) Cada molécula de sacarose é constituída por uma de glicose e uma de frutose
b) A glicose é formada por apenas uma molécula.
c) As bebidas que contêm glicose na composição ajudam a manter estáveis os níveis de glicogênio no fígado, ou
seja, previnem a queda do glicogênio no fígado, evitando hipoglicemia.
d) A ingestão de sacarose contribui para irritar o intestino e prejudicar o desempenho físico.
e) É recomendável o consumo de 90g de açúcar por hora, caso queira otimizar a performance de um exercício
com duração de mais de duas horas e meia.

Texto 3
Facebook
Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com indústria avançada, de ponta, em que são feitos
altos investimentos. Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer mais do que muita tecnologia. É o caso da maior
rede social do mundo, o Facebook.
Segundo o seu criador Mark Zuckerberg, em seu segundo ano da Universidade de Harvard (2004), ele e seus
amigos tinham muito a compartilhar: suas fotos, o que estudavam, de que gostavam, entre tantas outras coisas que os
amigos curtem. Pensando nisso, Mark elaborou – em duas semanas e com apenas 19 anos de idade – a primeira
versão do que se tornaria essa famosa rede social.
Mas há quem diga que a história inicial não foi tão sublime, mas que tudo começou como uma brincadeira:
Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade na internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual
a mais bonita. Outro detalhe não menos importante seria que o desenvolvimento do Facebook contou com a
colaboração de mais colegas, entre eles o brasileiro Eduardo Saverin, reconhecido como o co-fundador do site.
De qualquer forma, e intrigas à parte, inovação e agilidade transformaram esse pequeno projeto/brincadeira
em uma empresa extremamente lucrativa, com mais de 500 milhões de usuários, faturamento bilionário e um valor de
50 bilhões de dólares, estimado pelo Banco Sachs em janeiro de 2011, maior do que o da Time Warner.
(Paulo Roberto Moraes, Urbanização e Metropolização, São Paulo, 2011)
4)

O objetivo mais importante do texto 3 , segundo o que se pode depreender de sua estrutura, é:
a)
b)
c)
d)
e)

demonstrar a capacidade tecnológica da juventude moderna;
mostrar o valor da criatividade num mundo tecnológico;
indicar um novo caminho para o desenvolvimento da Informática;
criticar o aprisionamento intelectual causado pela tecnologia;
comprovar que a sociedade americana se fundamenta na meritocracia.
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5)

“Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com indústria avançada, de ponta, em que são
feitos altos investimentos”. O comentário adequado sobre os componentes desse período inicial do
texto 3 é:
a) a forma verbal “vimos” mostra que se trata de um texto produzido anteriormente e que está sendo, agora,

reproduzido;
b) a falta de informações sobre o Vale do Silício, que aparece sem aposto explicativo, mostra que o autor do

texto o considera de amplo conhecimento público;
c) os elementos identificadores que caracterizam o Vale do Silício se localizam no terreno da paisagem física;
d) com exceção de “altos investimentos”, as características do Vale do Silício exemplificam aspectos positivos;
e) as marcas econômicas caracterizadoras do Vale do Silício se opõem semanticamente ao termo “tecnopolo”.

6)

Em muitas passagens do texto 3, alguns termos são explicitados na progressão textual. Entre os termos
sublinhados abaixo, aquele que NÃO recebe explicitação alguma é:
a) “Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com indústria avançada, de ponta, em que são feitos

altos investimentos”;
b) “... ele e seus amigos tinham muito a compartilhar: suas fotos, o que estudavam, de que gostavam, entre

tantas outras coisas que os amigos curtem”;
c) “... o desenvolvimento do Facebook contou com a colaboração de mais colegas, entre eles o brasileiro

Eduardo Saverin”;
d) “...uma empresa extremamente lucrativa, com mais de 500 milhões de usuários, faturamento bilionário e um

valor de 50 bilhões de dólares”;
e) “... mas que tudo começou como uma brincadeira: Mark teria colocado as fotos das garotas da Universidade

na internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual a mais bonita”.
Texto 4
Diabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheres do que dos homens
Revisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronária entre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexo
feminino
O diabetes pode impactar de forma mais negativa a saúde das mulheres do que a dos homens. É o que
indicam os resultados de uma pesquisa conduzida por especialistas europeus e australianos. Segundo o estudo, o
risco de que uma pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44% maior se ela for do sexo feminino.
A doença coronária ocorre quando o transporte do sangue ao músculo cardíaco é bloqueado parcial ou
completamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Alguns fatores de risco para a doença
incluem idade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais
fatores de risco são muito semelhantes aos do diabetes tipo 2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca,
especialmente entre o sexo feminino. A chance de mulheres com diabetes desenvolverem doença coronária é 44%
mais elevado do que o de homens diabéticos, e três vezes maior em comparação com mulheres livres do diabetes.
O novo estudo, conduzido por especialistas da Austrália, Grã-Bretanha e Holanda, ainda concluiu que
mulheres diabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre
os homens, esse risco é dobrado.
Os resultados publicados no periódico Diabetologia se basearam em uma revisão de 64 estudos realizados
nas últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.
Evidências — Em uma pesquisa anterior, essa mesma equipe de pesquisadores mostrou que mulheres com
diabetes têm 25% mais chances de sofrer um derrame cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados
dos nossos estudos, temos evidências suficientes de que o diabetes representa um maior risco à saúde
cardiovascular das mulheres do que dos homens”, escreveram os autores no artigo.
De acordo com a equipe, não está claro o motivo pelo qual o diabetes é mais perigoso ao coração das
mulheres do que dos homens, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa
se deteriorar muito mais do que o masculino para desencadear o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a
doença, as mulheres apresentam mais fatores de risco à saúde, como excesso de peso.
“Se os nossos resultados forem confirmados, saberemos que implementar intervenções específicas para
cada sexo no tratamento do diabetes poderá ter um grande impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária”,
dizem os autores. Entre as formas evitar o diabetes tipo 2 estão: Perda da barriga.
Um dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2 é o acúmulo da gordura visceral, ou seja, a gordura
acumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga o
pâncreas a produzir cada vez mais insulina para que a glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula uma
série de mudanças no metabolismo, como aumento da pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue”, explica
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Carlos Alberto Machado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o
aumento da gordura visceral e, consequentemente, do risco de diabetes tipo 2.
Muitos estudos já relacionaram o exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2, assim como outras
pesquisas mostraram que o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico
sobre diabetes, o Diabetes Prevention Program (DPP), mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para
evitar a doença do que medicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no estilo
de vida significa 150 minutos de atividade física por semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do peso
corporal em seis meses. “Embora a pesquisa tenha sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados pelos
estudos que vieram depois”, diz Carlos Alberto Machado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-prejudica-mais-a-saude-cardiaca-das-mulheres-do-que-dos-homens

7)

De acordo com o texto 4, podemos afirmar que:
a) especialistas americanos e europeus constataram, por meio de pesquisa, que o diabetes pode impactar de
forma mais negativa na saúde das mulheres do que na dos homens.
b) o risco de uma pessoa portadora de diabetes sofrer uma doença coronária é menor se ela for do sexo
feminino.
c) o organismo feminino sofre um processo de deterioração maior que o masculino para desencadear o diabetes
e essa é uma suposição do motivo pelo qual o diabetes seja mais perigoso ao coração das mulheres do que
dos homens.
d) vários estudos relacionaram a ausência da prática de exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2.
e) o acúmulo da gordura visceral não é fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, embora seja um
agravante em relação às doenças coronarianas.

8)

Todos os verbos destacados a seguir estão conjugados no tempo presente do modo indicativo,
EXCETO:

a)
b)
c)
d)
e)

9)

“A doença coronária ocorre quando o transporte...”
“... o diabetes representa um maior risco à saúde...”
“Essa gordura obriga o pâncreas...”
“Esse excesso estimula uma série de mudanças...”
“... o risco de que uma pessoa diabética sofra uma doença...”

Em “Essa gordura obriga o pâncreas...”, o termo destacado é um:

a)
b)
c)
d)
e)

pronome de tratamento que só tem a função de retomar a expressão “gordura visceral”.
pronome demonstrativo que tem, entre outras, a função de retomar a expressão “gordura visceral”.
pronome demonstrativo que tem por função referir-se a algo que será expresso posteriormente.
pronome possessivo que tem, entre outras, a função de retomar a expressão “gordura visceral”.
pronome possessivo que só tem a função de retomar a expressão “gordura visceral”.

10) “Um dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2 é a gordura visceral, ou seja, a gordura
acumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos”. A expressão
em destaque, no excerto acima, tem a função de:

a)
b)
c)
d)
e)

introduzir uma explicação mais detalhada da expressão que lhe é imediatamente anterior.
introduzir uma retificação de tudo o que foi dito anteriormente.
introduzir uma retificação da expressão que lhe é imediatamente anterior.
introduzir uma explicação detalhada de tudo o que foi dito anteriormente.
proporcionar uma exclusão de tudo que foi dito anteriormente.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
11) Com base no mapa abaixo, assinale a alternativa que identifica corretamente as motivações dos fluxos
migratórios, no território brasileiro, na segunda metade do século XX.

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53065)

a) No mapa 1, a maioria dos migrantes tem origem no Nordeste, região afetada pela crise da economia da
borracha, o que os levou a buscar emprego nas áreas industrializadas do Centro-Oeste e Sudeste.
b) No mapa 2, o maior contingente de migrantes para o Centro-Oeste provém do Nordeste, cuja mão de obra
contribuiu para o desenvolvimento da sojicultura.
c) No mapa 3, o maior fluxo migratório se dirige para a região Norte, em razão da expansão da fronteira agrícola.
d) Ao longo da segunda metade do século XX, o maior incentivo desses fluxos migratórios é a reforma agrária,
que garantiu o predomínio da pequena propriedade no campo.
e) O período mais intenso de fluxo migratório em direção ao Centro‐Oeste e Norte do país foi nas décadas de
1950 e 1960.
12) Acerca das atualidades mundiais, assinale a alternativa correta:
a) A península da Crimeia é atualmente disputada pela Rússia e Bielo-Rússia.
b) A Coréia do Sul, recentemente, envolveu-se em vultosos episódios de corrupção, inclusive envolvendo a
Presidente Park Geun-hye.
c) A disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos ganhou a atenção mundial, especialmente após a
vitória do democrata Donald Trump.
d) Após referendo popular ter indicado o desejo da maioria dos cidadãos britânicos se retirarem da zona do euro,
o Reino Unido voltará a adotar moeda própria.
e) Nenhuma das Alternativas anteriores esta correta.
13) A 3ª maior hidrelétrica do Brasil foi inaugurada oficialmente em dezembro de 2016. Com 50 turbinas, a
usina de tem capacidade para gerar 3.750 megawatts. Teve investimento de R$ 19 bilhões e poderá
abastecer 40 milhões de pessoas. O nome dessa usina hidrelétrica é:
a)
b)
c)
d)
e)

Jirau.
Xingó.
PauloAfonso.
Tucuruí.
Sobradinho
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14) A figura abaixo mostra o Presidente dos EUA em sua recente visita ao Muro das Lamentações. O famoso
Muro das Lamentações, em Israel, é o ponto exato onde antigamente ficava outra construção. Qual o
nome dessa outra construção?

Acesso em 25/05/17 – http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/05/1886250

a)
b)
c)
d)
e)

O Templo do Rei Salomão
O Santo Sepulcro de Jesus, o Cristo
O palácio das mil e uma noites
O palácio do rei Nabucodonosor
Palácio da Terra Santa

15) A Região Sul diferencia-se das demais regiões brasileiras por suas características naturais, políticas e
populacionais, entre outras. É correto afirmar que:
I. Tem grande importância geopolítica, pois é uma região de fronteiras com Argentina, Uruguai e
Paraguai, favorecendo o intercâmbio comercial e cultural.
II. A unidade de relevo mais importante é o Planalto da Bacia do Paraná, de origem vulcânica,
drenado por afluentes da margem esquerda dos rios Paraná e Uruguai.
III. É a terceira região mais populosa, mas é a de menor ritmo de crescimento populacional do
país, principalmente por mudança no comportamento reprodutivo e por migrações para outras
regiões.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
I, II e III.

16) As palavras Lobby e lobista são duas expressões bastante citadas no noticiário político, especialmente
com as operações da Polícia Federal, como por exemplo: Lava Jato, Zelotes e Carne Fraca. O Ministério
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) encaminhou no dia 16/05/17, ao
Palácio do Planalto uma minuta de decreto que regulamenta o lobby no Governo Federal. A respeito
deste assunto é incorreto afirmar:
a) O lobby é a pressão que um grupo organizado ou uma pessoa (lobistas, profissionais remunerados ou
voluntários) exerce sobre políticos e o poder público com o objetivo de influenciar as decisões políticas em
seu favor.
b) Atualmente o Lobby é ilegal no Brasil, principalmente por estar associado à corrupção.
c) O lobby lícito pode trazer contribuições positivas para os tomadores de decisão, ao trazer dados, análises,
argumentos e informações novas, ajudando-os a ter uma visão mais completa do impacto de uma medida.
d) Em casos negativos, o lobby pode dar margem ao chamado “tráfico de influência”.
e) A ideia do Ministério da Transparência de regulamentar é que os lobistas passem a ser identificados e
credenciados para atuar em prol de empresas e entidades no governo brasileiro com transparência.
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17) Em março de 2017, foi divulgada na mídia uma operação da polícia federal em relação a falhas de
produção e corrupção nas fiscalizações de um determinado setor. Esse setor, com grande importância
na economia brasileira, inclusive com grandes volumes de exportação, é:
a)
b)
c)
d)
e)

Metalúrgico.
Computação.
Calçadista.
Alimentos.
Aviação.

18) A figura abaixo mostra os protestos que estão ocorrendo na Venezuela:

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/crise-na-venezuela-esta-a-afetar-tremendamente-a-comunidade-portuguesa_n1005127

A respeito da Venezuela, leia as afirmativas abaixo.
I - A Venezuela está dividida entre os chamados chavistas - como são conhecidos os
simpatizantes das políticas socialistas do ex-presidente Hugo Chávez -, e os opositores, que
esperam o fim dos 18 anos de poder do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).
II - A Venezuela vive uma rotina de turbulências. Desde o início abril, o presidente Evo Morales
enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu governo.
III - Pela primeira vez, desde 1999, a maioria da Assembleia Nacional da Venezuela (AN) é
formada por parlamentares de oposição. A derrota aconteceu nas últimas eleições, em
dezembro de 2015.
IV – O País é dependente da exportação de gás natural, que representa 96% das exportações.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I, II e III.
apenas II e III.
apenas II, III e IV.
apenas I e III.
Todas estão corretas.

Rascunho do Gabarito – Você pode anotar o seu gabarito e destacar para conferência posterior.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15

16

17

18

19

20

19) Dentre diversas discussões que estão ocorrendo na câmara dos deputados e congresso nacional, está a
reforma política. Mudanças no financiamento de campanha e no sistema eleitoral do País estão entre as
pautas. Chegou-se a cogitar uma unificação das eleições municipais, estaduais e federais a partir de
2020, para se reduzir custos. Esta ação faria com que, por exemplo, governadores atuais tivessem seu
mandado estendido até 2020. Assinale a alternativa incorreta a respeito do governador e seu respectivo
estado.
a)
b)
c)
d)
e)

Beto Richa – Governador do Paraná
Raimundo Colombo – Governador de Santa Catarina
José Ivo Sartori – Governador do Rio Grande do Sul
João Doria Junior – Governador de São Paulo
Luís Fernando Pezão – Governador do Rio de Janeiro

20) Leia o texto abaixo.
Saiba qual é o preço da corrupção no Brasil
Ações ilegais chegam a corroer até 2,3% do PIB nacional por ano
Ocupar a 79ª posição no ranking da Transparência Internacional sobre a percepção da corrupção no mundo, em uma
lista de 176 nações, é apenas uma das estatísticas que coloca o Brasil em uma posição nada confortável quando se
trata desse tipo de crime. O problema é que outros tantos dados, como os números vultuosos já contabilizados pela
operação Lava Jato, reforçam o quanto o país é frágil nesse quesito.
http://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2017/05/saiba-qual-e-o-preco-da-corrupcao-no-brasil-1014059906.html

I - A lava Jato foi a operação que até o momento chegou ao maior montante de valores de
corrupção, e já chegou a identificar mais de R$ 30 bilhões.
II – há pouco mais de 10 anos o Brasil havia se chocado com o escândalo do Mensalão, quando
foram identificados desvios da ordem de R$ 100 milhões.
III- A operação carne fraca identificou aproximadamente R$ 3 bilhões e recuperou aos cofres
públicos cerca de R$ 1 bilhão.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

apenas I.
apenas II.
apenas II e III.
apenas I e II.
I, II e III.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
1 foto 3x4 (recente);
01 cópia do CPF;
01 cópia do Título de Eleitor;
02 cópias da Cédula de Identidade;
02 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;
01 cópia do Certificado Militar;
Comprovante de residência (cópia de conta de luz, de água, de telefone...);
Original e 01 cópia do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio (2º grau), ou equivalente; ou 02
cópias do Diploma registrado de 2º grau profissionalizante, ou, Certificado de conclusão de Cursos, ou
Exames Supletivos, constando que “Concluiu o Ensino Médio ou 2º Grau”, ou 02 cópias do Diploma
registrado de Curso Superior acompanhado do respectivo Histórico Escolar.

i) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pelas instituições, assinado
por si (se maior de 18 anos).
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