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TTrriibbuunnaall  RReeggiioonnaall  FFeeddeerraall  ddaa  0011ºº  RReeggiiããoo  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR  
 

Data: 14/04/2019  
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h00 min, não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Após 45min de permanência no local de realização das provas será 
permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 

candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, smartphones, tablets, iPod®, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, 
gravador, pager etc.), livros, anotações ou qualquer tipo de objeto 
ou material semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 

CIEE no dia 15/04/2019.  
11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 

no dia 16/04/2019, por meio de requerimento totalmente 

preenchido e encaminhado para o e-mail: 
eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está 
disponível para download no Portal do CIEE. 

12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em 
ordem decrescente de pontos obtidos. 

14. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

15. O resultado definitivo será divulgado no dia 29/05/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 
TRF 01º Região. 

17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 

manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 
18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 

respectivo Termo Aditivo. 
 

Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 3. 

 
4ª Revolução Industrial 

 
  Já vi praticamente tudo que, ao longo dos 

últimos sessenta anos, tornou minha vida mais 

confortável e dou-me por satisfeito, pois vivi 

relativamente bem, desfrutei de muitas coisas 

hoje obsoletas, mas que se constituíam 

novidades revolucionárias quando lançadas. 

Exemplos? Vamos lá! 

Ônibus elétricos: foram meu principal meio 

de deslocamento nas décadas de cinquenta 

e de sessenta, quando iniciei minha vida 

profissional. 

Orelhões: quase em cada esquina, 

permitiam-me a comunicação em situações de 

emergência, quando a telefonia celular não era 

ainda sonhada. 

Papel carbono: a necessidade de dispor de 

várias cópias era satisfeita ao datilografarmos 

nossos documentos, intercalando-se folhas de 

carbono entre as páginas. O problema maior 

era fazer as correções em caso de 

erros. Impressoras a laser nem passavam por 

nossa imaginação. 

Litros de leite comercializados em 

vasilhames de vidro de 1 litro e adquiridos 

diariamente com embalagens retornáveis. As 

caixinhas (magic-packs) ainda não haviam sido 

inventadas. 

Relógios de pulso nos quais dávamos 

corda, girando a pequena cabeça que havia na 

sua lateral. O meu primeiro foi um Mondaine e a 

corda durava não mais que 10 horas, 

aproximadamente.           

Máquinas fotográficas com filmes de 12, 24 

ou 36 poses, para fotos em preto e branco e, 

mais tarde, coloridas. Terminado o filme 

mandávamos revelar, torcendo para que 

tivessem ficado boas e podermos mandar fazer 

as cópias. 

Corte de cabelo masculino com máquinas 

manuais. Se o barbeiro não fosse cuidadoso, os 

fios eram arrancados e não cortados. Artistas 

da tesoura eram raros. 

TV em branco e preto, com antena externa. 

Os chuviscos eram perfeitos e as antenas, 

instaladas no telhado das residências, 

precisavam ser ajustadas para que 

obtivéssemos lindas (e geralmente duplas) 

imagens (do Circo do Arrelia). 

Canetas-tinteiro. Adquiríamos os vidros de 

tinta Parker (azul real lavável) e carregávamos 

nossas canetas, Parker 21 ou Sheaffer. A 

Parker 51 era privilégio. 

Bondes elétricos – meio de transporte 

popular, barato e emocionante, quando 

utilizados os bondes abertos, sujeitando-nos, 

eventualmente, a tomarmos um pouco de 

chuva, e que permitiam andarmos nos estribos 

e fugir do cobrador e seu tin-tin (a cobrança). 

Os bondes fechados, chamados "camarões" em 

função de sua cor, eram uma melhor 

alternativa, mas não havia em todas as linhas. 

Vejam vocês que tudo é apenas questão de 

momento. Curtam, pois, bastante os seus 
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celulares com todos os aplicativos oferecidos, 

sirvam-se do metrô, desfrutem a Internet, 

tomem muitos banhos, usem e abusem de tudo 

que lhes é oferecido, pois, como já dizia o 

antigo ditado "tudo é passageiro, menos o 

condutor e o motorneiro" (dos velhos bondes), 

e antes que a 4ª Revolução Industrial bata à 

sua porta. 
 

(Adilson Sant´Anna do Canto) 

 

1. De acordo com o que se depreende do 
texto, analise as assertivas abaixo. 

 

I. O autor passa a ideia de que nos 
últimos sessenta anos a vida era mais 
confortável do que nos tempos de hoje. 

II. As coisas não são duradouras; 
transformam-se através do tempo. 

III. O autor deixa claro que, assim como 
muitas coisas se tornaram obsoletas no 
passado, as novidades de hoje também 
cairão em desuso um dia. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

 

2. Em conformidade com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, é correto afirmar que 

 

I. o trecho “Ônibus elétricos: foram meu 
principal meio de deslocamento nas 
décadas de cinquenta e de sessenta, 
quando iniciei minha vida profissional.” 
pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical ou de sentido, por “Ônibus 
elétricos foi meu principal meio de 
deslocamento nas décadas de 
cinquenta e de sessenta quando iniciei 
minha vida profissional.” 

II. no trecho “Impressoras a laser nem 
passavam por nossa imaginação”, a 
palavra destacada pertence a mesma 
classe de palavras do destaque em: 

“tornou minha vida mais confortável e 
dou-me por satisfeito”  

III. o trecho “e antes que a 4ª Revolução 
Industrial bata à sua porta” pode ser 
substituído, sem prejuízo gramatical ou 
de sentido, por “e antes que a 4ª 
Revolução Industrial bata a porta.” 

 

É correto o contido apenas em 
 

(A) I e II. 
(B) II. 
(C) I e III. 
(D) III. 

 

3. Assinale a alternativa em que as palavras 
em destaque são advérbios de intensidade 
e modo, respectivamente. 
 

(A) Nunca é demasiadamente tarde. 

(B) Agiu depressa, como se jamais fosse 
ser visto novamente. 

(C) Realmente aprendeu sozinha. Mas 
como? 

(D) A prova estava muito fácil, porém, fez 
calmamente. 

 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta uma 
oração coordenada sindética adversativa. 
 

(A) O amor é bom, mas causa danos.  

(B) Entre agora ou não entrará mais. 

(C) Sempre falta na escola, portanto não 
merece ganhar a bolsa de estudos. 

(D) Não finja, porque já conheço suas 
mentiras. 

 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta a 
INCORRETA ocorrência de crase. 

 

(A) Apresentei-me à coordenadora do 
evento. 

(B) Atribuiu a derrota à má sorte. 
(C) Os convidados podem chegar à 

qualquer hora. 
(D) Peço à senhorita que se acomode no 

vagão ao lado. 
 

 

6. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância nominal, conforme a norma-
padrão da Língua Portuguesa. 
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(A) Anexo à presente, segue a relação de 
documentos necessários. 

(B) Eles estavam só, naquela gigantesca 
casa. 

(C) No ano novo, iam todos de branco. 
(D) Nem um nem outro colares me 

agradaram. 
 

7. Analise a frase abaixo. 
 

Mário é um dos meus estagiários que não 
sabem fazer esse estorno. 
 

 De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, a frase acima  

 

(A) apresenta um erro de concordância 
verbal.   

(B) apresenta um erro de concordância 
nominal. 

(C) apresenta um erro de ortografia.  
(D) está de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa. 
 

8. Assinale a alternativa em conformidade 
com a norma-padrão da Língua Portuguesa 
no que se refere à regência nominal. 

 

(A) Tinha aversão de gente efusiva. 
(B) Aquele local era acessível a todos. 
(C) Estava alheio com os acontecimentos. 
(D) Estava propício de fazer aquela carta. 

 

9. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
se refere à regência verbal. 

 

(A) Naquele momento, a aurora antecedia 
o café. 

(B) O sono ansiava-o. 
(C) O morador permitiu o jornalista que 

entrasse. 
(D) Não simpatizavam com as ideias 

revolucionárias dele. 
 

10. Assinale a alternativa em conformidade 
com a norma-padrão da língua portuguesa 
quanto à ortografia. 

 

(A) Suas falas era sempre suavisadas para 
não causar má impressão.  

(B) Aguardava atonitamente por uma 
ascenção. 

(C) Não era anciedade, era mais do que 
isso, era desespero. 

(D) Você foi ao jantar beneficente ontem? 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, a função dos botões 
abaixo, no MS Word. 

 
 
 

 

 

(A) Organizar a seleção atual em ordem 
alfabética; aumentar ou diminuir recuo.  

(B) Iniciar revisão ortográfica; inserir 
espaçamento entre as linhas do texto 
ou parágrafos. 

(C) Riscar o texto, traçando uma linha no 
meio dele; mostrar marca de parágrafo 
e outros símbolos de formatação 
ocultos. 

(D) Inserir texto subscrito ou sobrescrito; 
criar uma lista de marcadores. 

 
 

12. No MS Word, para apagar um termo que se 
repete várias vezes em um texto extenso, o 
meio mais prático é através da função 

 

(A) Definir. 
(B) Pesquisar. 
(C) Rascunho. 
(D) Substituir. 
 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta a 
função do recurso “Caixa de texto”, 
presente no MS Word. 

 

(A) Inserir formas prontas como círculos, 
quadrados e setas. 

(B) Adicionar uma tabela para organizar as 
informações de um documento. 

(C) Deixar um conteúdo em evidência, 
como títulos ou citações. 

(D) Adicionar uma anotação sobre 
determinada parte do documento. 

 

14. Observe a planilha abaixo. 
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 Assinale a alternativa que apresenta o 
conteúdo a ser exibido em A3, após apertar 
a tecla Enter. 

 

(A) #Error   
(B) 350>4 
(C) 87,5 
(D) 1400 
 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, a função dos botões 
abaixo, no MS Excel. 

 
 

 
 

 Questão anulada 
 
(A) Localizar e selecionar; continuar uma 

série ou um padrão nas células 
vizinhas.  

(B) Inserir células; deixar série selecionada 
em ordem decrescente. 

(C) Classificar e filtrar dados; inserir 
formatação condicional. 

(D) Pesquisar dados; inserir tabela 
dinâmica. 

 
 

16. Sobre a função MÉDIA, existente no MS 
Excel, é correto afirmar que 

 

(A) os valores lógicos e as representações 
de números por extenso que digita 
diretamente na lista de argumentos não 
são contados. 

(B) se um argumento de intervalo ou 
referência de célula contiver texto, 
valores lógicos ou células vazias, esses 
valores não serão ignorados; no 
entanto, as células com valor zero 
serão excluídas. 

(C) se quiser incluir valores lógicos e 
representações de texto de números 
em uma referência como parte do 
cálculo, use a função MÉDIAVL. 

(D) se quiser calcular a média apenas dos 
valores que atendem a certos critérios, 
use a função MÉDIASE ou a função 
MÉDIASES. 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta um 
termo utilizado para referir-se aos e-mails 
não solicitados, que geralmente são 
enviados para um grande número de 
pessoas. 

 

(A) Lixo eletrônico. 
(B) Malware. 
(C) Spam. 
(D) Mala direta. 
 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta a 
função do seguinte recurso do Outlook. 

 
  

 

 

 

 
 

(A) Responde ao remetente e a todos os 
outros destinatários desta mensagem. 

(B) Responde ao remetente desta 
mensagem.  

(C) Insere anexo à mensagem atual. 
(D) Marca a mensagem como “Não Lida”. 
 

 

 

19. Nos principais navegadores, o F5 tem como 
função  
 

(A) atualizar a página. 
(B) parar de carregar a página. 
(C) abrir o histórico do navegador. 
(D) fechar o navegador. 
 

 

20. Assinale a alternativa que apresenta o 
atalho utilizado para abrir a janela de 
downloads, nos principais navegadores. 

 

(A) Ctrl+F5 
(B) Ctrl+J 
(C) Ctrl+P 
(D) Esc 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21. Em fevereiro, o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, apresentou um projeto de lei contra a 
corrupção e anticrime com alterações em 
14 leis, como os códigos Penal, de 
Processo Penal e Eleitoral, além das 
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legislações que tratam de crimes hediondos 
e execução penal. Assinale a alternativa 
que apresenta um dos pontos da proposta 
apresentada. 

 

 Questão anulada. 
 

 

(A) Projeto deixa de reconhecer como 
crime a utilização de caixa 2 nas 
campanhas eleitorais. 

(B) Veda progressão de regime para 
crimes hediondos, de tortura e 
terrorismo. 

(C) No caso de condenado reincidente ou 
havendo elementos probatórios que 
indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, o regime 
inicial da pena será o fechado. Medida 
não valerá para crimes de corrupção e 
peculato. 

(D) Projeto conta com medidas para 
assegurar o cumprimento da 
condenação após julgamento em 
primeira instância.  

 
 

22. “Terminou sem acordo o encontro entre o 
presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim 
Jong-un. Os dois chefes de estado fizeram 
uma série de reuniões em Hanói, no Vietnã, 
em fevereiro, mas a cúpula acabou antes 
do previsto sem nenhum novo tratado.” 

(Fonte: G1) 
 

Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) De acordo com Trump, a Coreia do 
Norte exigia o fim de todas as sanções 
impostas ao regime de Kim. O 
presidente norte-americano não 
concordou e, portanto, decidiu não 
assinar o acordo. 

(B) A segunda cúpula entre os dois líderes 
terminou da mesma maneira que a 
primeira, que aconteceu em junho de 
2018, na qual a Coreia do Norte 
também não quis se comprometer em 
iniciar o processo de desnuclearização 
do país.  

(C) Os Estados Unidos queriam o 
desmantelamento parcial do Complexo 
de Yongbyon – parque nuclear 
considerado chave para a Coreia do 
Norte. 

(D) O presidente dos EUA criticou o norte-
coreano e afirmou ter havido grandes 
hostilidades durante o encontro. 

 

23. “A Cruz Vermelha informou nesta sexta-
feira, 29 de março, que obteve permissão 
do regime de Nicolás Maduro e da 
oposição, comandada por Juan Guaidó, 
para dar início a uma operação de entrada 
de ajuda humanitária na Venezuela.” 

 (Fonte: Folha de S. Paulo) 
 

Sobre o assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
  

(A) Quase um quarto da população da 
Venezuela necessita de ajuda urgente, 
segundo a ONU.  

(B) Os primeiros suprimentos 
incluem equipamentos médicos, kits 
para cirurgias e geradores. A 
Venezuela sofreu grandes apagões no 
último mês.  

(C) A entidade advertiu que aceitará ser 
alvo de interferência política em meio 
à luta entre o regime chavista e a 
oposição.  

(D) Em meio à escassez aguda de 
alimentos básicos e medicamentos, a 
entrada da ajuda humanitária tornou-se 
um dos elementos centrais da luta pelo 
poder entre Maduro e Guaidó.  

 
 

24. “Inep diz avaliar alternativas 'seguras' para 
impressão de provas do Enem.” 

  (Fonte: Folha de S. Paulo) 

 
Assinale a alternativa que tenha relação 
com a notícia acima, divulgada no dia 02 de 
abril. 

 

(A) O órgão, ligado ao MEC (Ministério da 
Educação), descobriu que houve 
fraude por parte da gráfica, no último 
Enem realizado. 

(B) Gráfica que roda a prova desde 2009 
anunciou falência. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/donald-trump/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/donald-trump/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/coreia-do-norte/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/kim-jong-un/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/kim-jong-un/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/vietna/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/kim-jong-un-se-compromete-com-desnuclearizacao-completa-apos-encontro-com-trump-em-singapura.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/kim-jong-un-se-compromete-com-desnuclearizacao-completa-apos-encontro-com-trump-em-singapura.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/kim-jong-un-se-compromete-com-desnuclearizacao-completa-apos-encontro-com-trump-em-singapura.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/kim-jong-un-se-compromete-com-desnuclearizacao-completa-apos-encontro-com-trump-em-singapura.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/governo-estuda-medida-para-impedir-entrada-de-aliados-de-maduro-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/justica-da-venezuela-proibe-guaido-de-ocupar-cargos-publicos-por-15-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/venezuela/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/falta-de-reagentes-deixa-venezuelanos-doentes-sem-diagnostico-de-aids.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/apagao-deixa-85-da-venezuela-sem-acesso-a-internet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/03/com-enfraquecimento-de-velez-ala-militar-quer-tenente-no-comando-do-mec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/03/com-enfraquecimento-de-velez-ala-militar-quer-tenente-no-comando-do-mec.shtml
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(C) Foi alterada toda a equipe que cuidava 
do processo. A equipe atual não 
aprovou a continuação dos trabalhos 
da gráfica que imprimiu as provas 
anteriormente. 

(D) Foi aberta uma licitação para 
impressão das provas do Enem. 
Porém, até a data limite de inscrição, 
nenhuma empresa havia se 
manifestado. 

______________________________________ 
 

25. “O número de pessoas diagnosticadas com 
cólera em Beira, cidade de 
_______________ mais atingida pelo 
ciclone Idai, chegou a 517 neste domingo, 
31 de março. Segundo o diretor de 
Assistência Médica do país africano, 
Ussene Isse, o total de casos quase dobrou 
em relação aos 217 anunciados no sábado. 

(Fonte: G1) 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 

(A) Angola 
(B) Mali 
(C) Mauritânia  
(D) Moçambique  
 

 

26. Em março, o presidente Jair Bolsonaro e o 
presidente do Chile, Sebastián Piñera, em 
uma reunião em Santiago, reafirmaram o 
comprometimento dos dois países com 

 

(A) a construção de corredor que irá unir o 
Sudeste do Brasil com os portos do 
Leste do Chile. 

(B) a intervenção militar na Venezuela em 
conjunto com o governo americano. 

(C) o restabelecimento da democracia na 
Venezuela e assinaram compromissos 
na área comercial. 

(D) o aperfeiçoamento da integração 
econômica e estabelecer uma área de 
livre comércio entre o Mercosul e os 
países membros da Aliança do 
Pacífico, da qual o Chile ainda não faz 
parte. 

 
 

27. Com a mudança no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que entrou em vigor em 
março, adolescentes de _________ anos 
só podem viajar desacompanhados se 
tiverem autorização judicial. A exceção é 
para cidades vizinhas. 

(Fonte: G1) 
 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
  

(A) 11 a 15 
(B) 12 a 16 
(C) 10 a 14 
(D) 12 a 17 
 

 

28. “Após analisar os dados 
sobre ___________ de 194 países nos 
anos de 2017 e 2018, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) emitiu um 
alerta em fevereiro, sobre o aumento de 
casos da doença no mundo. Segundo o 
órgão, há um surto global puxado por dez 
países que tiveram aumento nos registros 
no período. Entre eles, está o Brasil, que 
obteve o certificado de erradicação da 
doença há três anos e estava sem registros 
até 2017, mas superou os 10,2 mil casos 
no ano passado. 

(Fonte: Estado de S. Paulo) 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 

(A) sarampo  
(B) febre tifoide 
(C) febre amarela 
(D) difteria 
 

 

29. A Autoridade Palestina condenou neste 
domingo, 31 de março, a decisão do 
governo brasileiro de abrir um escritório 
comercial ____________ e anunciou que 
vai chamar de volta seu embaixador no 
Brasil para consultas e para estudar uma 
resposta à medida 

 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
  

(A) em Jerusalém 
(B) em Tel Aviv 
(C) na Cisjordânia  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/14/ciclone-deixa-mais-de-120-mortos-e-1-milhao-de-afetados-em-mocambique-e-no-malaui.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/14/ciclone-deixa-mais-de-120-mortos-e-1-milhao-de-afetados-em-mocambique-e-no-malaui.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/30/mocambique-confirma-novos-casos-de-colera-apos-passagem-de-ciclone.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/mocambique/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/unicef-fundo-internacional-de-emergencia-das-nacoes-unidas-para-a-infancia
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,casos-de-sarampo-passam-de-10-mil-no-brasil-diz-ministerio-da-saude,70002674658
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,casos-de-sarampo-passam-de-10-mil-no-brasil-diz-ministerio-da-saude,70002674658
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/31/apos-cogitar-transferir-embaixada-bolsonaro-anuncia-escritorio-diplomatico-em-jerusalem.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/31/apos-cogitar-transferir-embaixada-bolsonaro-anuncia-escritorio-diplomatico-em-jerusalem.ghtml
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(D) na faixa de gaza  
 

 

30. “Parlamento britânico rejeita pela terceira 
vez acordo do brexit.” 

(Fonte: Folha de S. Paulo) 
 

Sobre o assunto, é correto afirmar que 
 

I. aprovar ao menos o termo de 
separação até o dia 29 de março era 
condição imperativa estabelecida pela 
União Europeia para o Reino Unido 
poder permanecer no bloco até maio. 

II. o presidente do Conselho Europeu 
convocou uma reunião de emergência 
para junho, dois dias antes da 
expiração do novo prazo. Após o 
terceiro revés da proposta, o líder 
opositor disse que o acordo precisa 
mudar e que a primeira-ministra não 
deve entregar o cargo. 

III. a discórdia se deu em torno do 
mecanismo criado para evitar o 
restabelecimento do controle de 
pessoas e mercadorias na fronteira 
entre a República da Irlanda (país-
membro da UE) e a Irlanda do Norte 
(que integra o Reino Unido). 

 

É correto o contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2019/01/30/fronteira-entra-as-irlandas-e-alvo-de-impasse-no-brexit-entenda/
https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2019/01/30/fronteira-entra-as-irlandas-e-alvo-de-impasse-no-brexit-entenda/
https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2019/01/30/fronteira-entra-as-irlandas-e-alvo-de-impasse-no-brexit-entenda/
https://mundialissimo.blogfolha.uol.com.br/2019/01/30/fronteira-entra-as-irlandas-e-alvo-de-impasse-no-brexit-entenda/

