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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 

  

CCOONNSSEELLHHOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
  

 
Caderno de Questões 

NÍVEL MÉDIO 
 

Data: 18/08/2019 - Horário: Das 14:00 às 16:00 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o nível 
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 (Objetiva), uma 
Folha de Respostas com seu nome e CPF para transcrever as 
respostas da prova (confira se os seus dados estão corretos). 

4. As Folhas de Respostas não serão substituídas em qualquer 
hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu 
manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta Objetiva, 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. A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas com permanência 
mínima de 1 (uma) hora, o candidato poderá levar o caderno de 
questões objetiva. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, 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 outro tipo de objeto ou material 
semelhante. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
 
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a 

sua realização; 
b) utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou anotações, 

incluindo telefones celulares ou quaisquer outros aparelhos 

eletrônicos;  

c) retirar-se da sala antes do prazo; 

d) ausentar-se do recinto da prova, a não ser 

momentaneamente, em casos especiais e desde que na 

companhia do fiscal da prova; 

e) fizer anotação de informação relativa às suas respostas em 

qualquer meio que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do 

tempo destinado à sua realização; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de 

Respostas. 

 

9. O gabarito preliminar será divulgado no site do CIEE no dia 
19/08/2019. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas na prova e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito preliminar, 
só serão aceitos no dia 20/08/2019, e deverão ser enviados no e-
mail recursoscrcsp@ciee.org.br, conforme formulário, disponível  

no site do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no link do processo 
seletivo. 

11. 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. 

12. Serão elaboradas 2 listas de classificação, divididas por, pessoa 

com deficiência e lista geral. 
13. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 

divulgadas no site do CIEE na internet. 
14. A classificação definitiva será divulgada no dia 25/09/2019, no site 

do CIEE na internet. 

15. O prazo de validade do Edital é de um ano, a contar da data da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério 
do CRC. 

16. 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 site do Centro de 

Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

17. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

  

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

mailto:recursoscrcsp@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Irmãos em livros 

 
Outro dia, num táxi, o motorista me disse 

que “gostava de ler” e comprava “muitos livros”. 
Dei-lhe parabéns e perguntei qual era sua 
livraria favorita. Respondeu que “gostava de 
todas”, mas, de há alguns anos, só comprava 
livros pela internet. Ah, sim? Comentei que 
também gostava de todos os táxis, mas, a partir 
dali, passaria a usar apenas o serviço de 
aplicativos. Ele diminuiu a marcha, como se 
processasse a informação. Virou-se para mim e 
disse: “Entendi. O senhor tem razão”. 

Tenho amigos que não leem e não 
frequentam livrarias. Não são pessoas 
primitivas ou despreparadas – apenas não têm 
a bênção de conviver com as palavras. Posso 
muito bem entendê-las porque também não 
tenho o menor interesse por automóveis, pela 
alta cozinha ou pelo mundo digital – nunca dirigi 
um carro, acho que qualquer prato melhora com 
um ovo frito por cima e, quando me mostram 
alguma coisa num smartphone, vou de dedão 
sem querer e mando a imagem para o espaço. 
Nada disso me faz falta, assim como o livro e a 
livraria a eles. 

No entanto, quando entro numa livraria, 
pergunto-me que outro lugar pode ser tão 
fascinante. São milhares de livros à vista, cada 
qual com um título, um design, uma 
personalidade. São romances, biografias, 
ensaios, poesia, livros de história, de fotos, de 
autoajuda, infantis, o que você quiser. O que se 
despendeu de esforço intelectual para produzi-
los e em tal variedade é impossível de 
quantificar. Cada livro, bom ou mau, medíocre 
ou brilhante, exigiu o melhor que cada autor 
conseguiu dar. 

Uma livraria é um lugar de 
congraçamento. Todos ali somos irmãos na 
busca de algum tipo de conhecimento. E, como 
este é infinito, não nos faltarão irmãos para 
congraçar. Aliás, quanto mais se aprende, mais 
se vai às livrarias. 

Lá dentro, ninguém nos obriga a comprar 
um livro. Mas os livros parecem saber quem 
somos e, inevitavelmente, um deles salta da 
pilha para as nossas mãos. 

                                  (Ruy Castro. Folha de 
São Paulo. Em: 07/12/2018. Adaptado.) 

 
 

 
1. Em “Todos ali somos irmãos na busca de 
algum tipo de conhecimento.” (4º§), a ação 
verbal exprime um fato: 
 
(A) Atual. 
(B) Incerto. 
(C) Já concluído. 
(D) Que acontecerá certamente. 
 

2. Empregou-se o verbo no futuro do 
presente do modo indicativo em: 
 
(A) “O senhor tem razão.” (1º§) 
(B) “Ele diminuiu a marcha (...)” (1º§) 
(C) “(...) não nos faltarão irmãos para 
congraçar.” (4º§) 
(D) “Tenho amigos que não leem e não 
frequentam livrarias.” (2º§) 
 

3. Em “Uma livraria é um lugar de 
congraçamento.” (4º§), o ponto final tem como 
finalidade: 
(A) Enfatizar uma ideia. 
(B) Introduzir uma explicação. 
(C) Marcar fechamento do período. 
(D) Indicar uma pequena pausa no discurso. 
 

4. Em “Dei-lhe parabéns e perguntei qual 
era sua livraria favorita.” (1º§), o pronome “lhe” 
se refere ao: 
(A) Dono da livraria. 
(B) Motorista do táxi. 
(C) Passageiro do táxi. 
(D) Serviço de aplicativos. 
 

5. Em “Não são pessoas primitivas ou 
despreparadas – apenas não têm a bênção de 
conviver com as palavras.” (2º§), o travessão foi 
empregado para: 
(A) Denotar entusiasmo. 
(B) Revelar um consenso. 
(C) Marcar uma incerteza. 
(D) Enunciar um esclarecimento. 
 

6. Considerando que o pronome é a palavra 
que substitui ou acompanha um substantivo, 
definindo-lhe os limites de significação, assinale 
a correspondência INDEVIDA. 
 
(A) “Virou-se para mim e disse (...)” (1º§) – 
pronome oblíquo tônico. 
(B) “Lá dentro, ninguém nos obriga a 
comprar um livro.” (5º§) – pronome indefinido. 
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(C) “Nada disso me faz falta, assim como o 
livro e a livraria a eles.” (2º§) – pronome relativo. 

(D) “Ele diminuiu a marcha, como se 
processasse a informação.” (1º§) – pronome 
pessoal reto. 
 

7. Levando em consideração a adequação 
linguística, assinale a afirmativa escrita 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) Ler é criar expectativas diárias bastante 
enriquecedoras. 
(B) As livrarias são lugares abençoados, que 
nos fazem sonhar. 
(C) Meus amigos não convivem bem com as 
palavras e com os livros. 
(D) Os livros de romances são os mais 
solicitados nas feiras beneficientes. 
 

8. Considerando a concordância verbal, 
assinale a afirmativa grafada 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) Confiam-se em todos. 
(B) A multidão invadiu a livraria. 
(C) Nem romances nem poesias são lidos. 
(D) Mais de uma mulher utilizou o serviço de 
aplicativo. 
 

9. Assinale a alternativa em que os 
vocábulos são acentuados por serem oxítonos, 
ou seja, têm a última sílaba como sílaba tônica. 
 
(A) lugar / você. 
(B) aliás / romance. 
(C) parabéns / livraria. 
(D) ninguém / favorita. 
 

10. A palavra “autoajuda”, transcrita do texto, 
foi escrita de acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e com a vigência do Novo 
Acordo Ortográfico. Assinale a palavra que 
apresenta ERRO de grafia. 
 
(A) Leem. 
(B) Coautor. 
(C) Anteprojeto. 
(D) Contrasenso.  
 

 

  
 
 
 

 
Envelhecer com mel ou fel? 

 
Conheço muitas pessoas que estão 

envelhecendo mal. Desconfortavelmente. Com 
uma infelicidade crua na alma. Estão ficando 
velhas, mas não estão ficando sábias. Um 
rancor cobre-lhes a pele, a escrita e o gesto. 
São críticos azedos, aliás estão ficando cítricos 
sem nenhuma doçura nas palavras. Estão 
amargos. Com fel nos olhos. 

[...]  
Envelhecer deveria ser como planar. 

Como quem não sofre mais (tanto) com os 
inevitáveis atritos. Assim como a nave que sai 
do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro 
astral, e vai silente, e vai gastando nenhum-
quase combustível, flutuando como uma 
caravela no mar ou uma cápsula no cosmos.  

Os elefantes, por exemplo, envelhecem 
bem. E olha que é uma tarefa enorme. Não se 
queixam do peso dos anos, e nem da ruga do 
tempo, e, quando percebem a hora da morte, 
caminham pausadamente para um certo lugar – 
o cemitério dos elefantes, e aí morrem, 
completamente, com a grandeza existencial só 
aos sábios permitida.  

Os vinhos envelhecem melhor ainda. 
Ficam ali nos limites de sua garrafa, na 
espessura de seu sabor, na adega do prazer. E 
vão envelhecendo e ganhando vida, 
envelhecendo e sendo amados, e, porque 
velhos, desejados. Os vinhos envelhecem 
densamente. E dão prazer.  

O problema da velhice também se dá com 
certos instrumentos. Não me refiro aos que 
enferrujam pelos cantos, mas a um 
envelhecimento atuante como o da faca. Nela o 
corte diário dos dias a vai consumindo. E, no 
entanto, ela continua afiadíssima, encaixando-
se nas mãos da cozinheira como nenhuma 
outra faca nova.  

Vai ver, a natureza deveria ter feito os 
homens envelhecerem diferente. Como as 
facas, digamos, por desgaste, sim, mas nunca 
desgastante. Seria uma suave solução: a gente 
devia ir se gastando, se gastando, se gastando 
até se evaporar. E aí iam perguntar: cadê 
fulano? E alguém diria: gastou-se, foi vivendo, 
vivendo e acabou. Acabou, é claro, sem 
nenhum gemido ou resmungo.  

[...]  
Especialistas vão dizer que envelhece mal 

o indivíduo que não realizou suas pulsões 
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eróticas essenciais; que deixou coagulada ou 
oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é 
verdade. Parcial porém. Pois não se sabe por 
que estranhos caminhos de sublimação, há 
pessoas que, embora roxas de levar tanta 
pancada da vida, têm, contudo, um arco-íris na 
alma.  

Bilac dizia que a gente deveria aprender a 
envelhecer com as velhas árvores. Walt 
Whitman tem um poema onde vai dizendo: 
“Penso que podia viver com os animais que são 
plácidos e bastam-se a si mesmos”.  

Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei 
a natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar 
no entardecer. Nem a lua chorar quando 
amanhece.  
 (Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em 
resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco.) 

 

11. Empregou-se o verbo no pretérito 
perfeito do modo indicativo na seguinte 
afirmativa transcrita do texto: 
 
(A) “Estão amargos.” (1º§) 
(B) “Envelhecer deveria ser como planar.” 
(2º§) 
(C) “O problema da velhice também se dá 
com certos instrumentos.” (5º§) 
(D) “(...) que deixou coagulada ou oculta uma 
grande parte de seus desejos.” (7º§) 
 
 

12. Conforme a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa que evidencia 
ERRO de grafia. 
 
(A) Envelhecer é um fator inexorável e 
melancólico. 
(B) Há pessoas idosas benevolentes e com 
alma límpida. 
(C) Porisso alguns vinhos ficam mais 
saborosos com o tempo. 
(D) A sociedade deve reconhecer as 
consequências inevitáveis na velhice. 
 
 

13. Em “Um rancor cobre-lhes a pele, a 
escrita e o gesto.” (1º§), o pronome “lhes” se 
refere a: 
 
(A) Pessoas que estão envelhecendo mal. 
(B) Pessoas que estão envelhecendo com 
sabedoria. 

(C) Indivíduos que estão roxos de levar 
pancadas da vida. 
(D) Elefantes que envelhecem bem, com a 
grandeza existencial. 
 

14. No trecho “Seria uma suave solução (...)” 
(6º§), a ação verbal exprime um fato: 
 
(A) Recente e real. 
(B) Que acontecerá seguramente. 
(C) Ocorrido no passado, porém não 
concluído. 
(D) Que poderia acontecer após uma 
situação passada. 
 

15. Em “Os elefantes, por exemplo, 
envelhecem bem.” (3º§), as vírgulas têm como 
propósito: 
 
(A) Separar o aposto. 
(B) Isolar expressão explicativa. 
(C) Discriminar termos coordenados. 
(D) Diferenciar o adjunto adverbial 
intercalado. 
 

16. Considerando a adequação linguística, 
assinale a afirmativa escrita corretamente. 
 
(A) Ela mesma falou com doçura sobre a sua 
vida. 
(B) Era meio-dia e meio quando terminei de 
beber o vinho. 
(C) Tenho menas informação sobre 
envelhecer com sabedoria. 
(D) É necessário a participação dos idosos 
na palestra sobre envelhecimento. 
 
 

17. Assinale a alternativa em que os 
vocábulos obedecem à mesma regra de 
acentuação gráfica, considerando a norma-
padrão da Língua Portuguesa. 
 
(A) até / há 
(B) sábias / aliás 
(C) diário / cemitério 
(D) cápsula / combustível 
 

18. A palavra “paranoia” está grafada 
conforme a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, conside¬rando a vigência do Novo 
Acordo Ortográfico. Tal fato também ocorre em: 
(A) Herois. 
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(B) Magoa. 
(C) Chapeus. 
(D) Androide. 
 

19. Considerando que o pronome é a palavra 
que substitui ou acompanha em substantivo 
(nome), em relação as pessoas do discurso, 
assinale a afirmativa transcrita do texto que 
apresenta um pronome indefinido. 
 
(A) “Não me refiro aos que enferrujam pelos 
cantos (...)” (5º§) 
(B) “O problema da velhice também se dá 
com certos instrumentos.” (5º§) 
(C) “Penso que podia viver com os animais 
que são plácidos e bastam-se a si mesmos.” 
(8º§) 
(D) “Ficam ali nos limites de sua garrafa, na 
espessura de seu sabor, na adega do prazer.” 
(4º§) 
 

20. No trecho “Como quem não sofre mais 
(tanto) com os inevitáveis atritos.” (2º§), os 
parênteses foram empregados para:  
 
(A) Indicar uma incerteza. 
(B) Fazer uma consideração. 
(C) Enunciar uma estranheza. 
(D) Assinalar uma possibilidade. 
 
 

 

MATEMÁTICA 

 

21. Humberto comprou ração para a criação 
de gados de sua fazenda. O preço do 
quilograma da ração é R$ 1,60 e, ao comprar 
uma quantidade maior do de 150 kg, há um 
desconto de 5% no preço da ração. Qual é o 
intervalo da quantidade de ração que Humberto 
conseguirá comprar com R$ 320,00? 
 
(A) 180 kg a 190 kg 
(B) 191 kg a 199 kg 
(C) 200 kg a 205 kg 
(D) 206 kg a 211 kg 
 

22. Mariana foi a uma determinada loja 
comprar um presente de aniversário para a sua 
avó. A lojista que a atendeu disse que o 
presente custaria R$ 90,00 no cartão de crédito 
e, à vista, haveria um desconto de 15%. Quanto 
custa o presente da avó de Mariana à vista? 

 
(A) R$ 75,00 
(B) R$ 75,50 
(C) R$ 76,00 
(D) R$ 76,50 
 

23. Dois números fracionários definidos por 

5

A
  e  

5

B
 , com A e B consecutivos, possuem 

soma igual a 3. Qual é o valor de A? 
 
(A) 7 
(B) 8 
(C) 9 
(D) 10 
 

24. Considere a seguinte divisão 19
4

XY
  , 

em que X e Y são algarismos distintos. Qual é o 
valor de X + Y? 
 
(A) 13 
(B) 14 
(C) 15 
(D) 17 
 

25. Uma lata de ervilha possui indicação de 
350 gramas de peso total, considerando que o 
seu peso, retirando-se a água contida na lata, é 
de 252 gramas. A quantidade de água contida 
nessa lata de ervilha corresponde a qual 
porcentagem do peso total dessa lata? 
 
(A) 25% 
(B) 27% 
(C) 28% 
(D) 29% 
 

26. A respeito dos conjuntos numéricos, 
assinale a alternativa que contém uma 
informação INCORRETA. 
 
(A) Todo número natural é inteiro, mas nem 
todo número inteiro é natural. 
(B) Qualquer número inteiro é real, mas 
existem números reais que não são inteiros. 
(C) Todos os números racionais são reais, 
assim como todos os números reais são 
racionais. 
(D) Os números fracionais e os números 
racionais estão contidos no conjunto dos 
números reais. 
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27. Para regar 250 orquídeas, um jardineiro 
utiliza 4 litros de água. Quantos litros de água 
são necessários para regar 475 orquídeas? 
 
(A) 7,2 litros 
(B) 7,4 litros 
(C) 7,5 litros 
(D) 7,6 litros 

28. Um estudo realizado em um vilarejo 
prevê que, em 2020, a população será de 728 
pessoas, o que corresponde a um acréscimo de 
4% em relação ao ano de 2019. Qual é a 
população desse vilarejo no ano de 2019? 
 
(A) 696 
(B) 698 
(C) 700 
(D) 702 
 

29. Um aquecedor elétrico possui eficiência 
energética de 87%, ou seja, é capaz de 
converter 87% da energia elétrica consumida 
por seu motor em energia utilizada para 
aquecimento do ambiente, no qual está 
inserido. Desse modo, caso esse aquecedor 
forneça uma quantidade de 295,8 unidades de 
energia ao ambiente, qual será o consumo de 
energia elétrica total pelo seu motor? 
 
(A) 320 unidades de energia 
(B) 340 unidades de energia 
(C) 350 unidades de energia 
(D) 360 unidades de energia 
 

30. Sejam três números naturais 
consecutivos cuja soma é igual a 15. Qual é o 
valor do produto desses três números? 
 
(A) 75 
(B) 90 
(C) 108 
(D) 120 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
31. O mercado de automóveis, que deve 
crescer pelo terceiro ano seguido, tem sido 
impulsionado principalmente por descontos 
maiores oferecidos pelas concessionárias e 
pelas montadoras, sobretudo a cliente pessoa 
jurídica, numa tentativa de driblar as condições  

 
adversas da economia. É o que indica a receita 
do governo com o Imposto  
 
(A) de Importação. 
(B) de Renda Pessoa Física. 
(C) de Renda Pessoa Jurídica. 
(D) sobre Produtos Industrializados (IPI). 
 

32. A expansão marítima europeia, 
proporcionada pela formação dos Estados 
Modernos Europeus, como Espanha, Portugal, 
Inglaterra, França e Holanda, provocou a 
descoberta e integração com o chamado “Novo 
Mundo”, o continente americano. Esse 
acontecimento é um dos mais importantes da 
história da humanidade e faz parte do período 
da: 
 
(A) Idade Antiga. 
(B) Idade Média. 
(C) Idade Moderna. 
(D) Idade Contemporânea. 
 

33. Os primeiros registros patrimoniais foram 
encontrados na Mesopotâmia (atual Iraque); os 
homens começaram a registrar os seus 
patrimônios e os primeiros livros contábeis 
foram escritos em papiros (tipo de folha 
antecessora ao papel). É correto afirmar que o 
Iraque é um país do continente: 
 
(A) Asíático 
(B) Africano. 
(C) Europeu. 
(D) Americano. 
 

34. Pesquisa Datafolha mostra que, para 
85% dos brasileiros, o planeta está se 
aquecendo, e as atividades humanas 
contribuem muito para o fenômeno para 72% 
dos respondentes. Entre as principais 
atividades humanas que causam o aquecimento 
global e, consequentemente as mudanças 
climáticas, está a queima de combustíveis 
fósseis. São considerados combustíveis fósseis, 
EXCETO: 
 
(A) Gás natural. 
(B) Carvão mineral. 
(C) Desmatamento. 
(D) Derivados do petróleo. 
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35. O navio iraniano Bavand, que estava 
parado na área do Porto de Paranaguá, no 
litoral do Paraná, desde junho, saiu em direção 
ao país de origem. A Petrobras havia se 
recusado a vender combustível para as 
embarcações, por receio de ferir sanções norte-
americanas aplicadas a empresas iranianas. Os 
dois navios foram abastecidos pela Petrobras 
no sábado, depois de uma decisão do:  
 
(A) Ministério da Justiça. 
(B) Advocacia Geral da União. 
(C) Supremo Tribunal Federal (STF). 
(D) Ministério das Relações Exteriores. 
 

36. As obras de alteamento da barragem 
Itabiruçu, em Itabira, na Região Central de 
Minas Gerais, foram paralisadas pela Vale. De 
acordo com a mineradora, houve identificação 
de alteração decorrente de assentamentos do 
terreno. A mineradora também é responsável 
pelo rompimento da barragem do Córrego do 
Feijão, localizada no município de: 
 
(A) Mariana. 
(B) Ouro Preto. 
(C) Brumadinho. 
(D) Belo Horizonte. 
 

37. Após pressão do setor da construção 
civil, o governo estuda agora limitar os saques 
da liberação extra das contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em R$ 
500 neste ano. O valor máximo seria para 
contas ativas (dos contratos atuais) e inativas 
(de contratos inativos). 

(Disponível em: Estadão. 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gove

rno-agora-quer-limitar-saques-do-fgts-de-contas-
ativas-e-inativas-a-r-500-em-2019,70002933007) 

 
O Agente Operador dos recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço é: 
 
(A) Banco Central 
(B) Banco do Brasil. 
(C) Banco Bradesco. 
(D) Caixa Econômica Federal. 
 

38. O Produto Interno Bruto (PIB) dos 
Estados Unidos desacelerou menos que o 
esperado no 2º trimestre, sustentado por um 

desempenho ainda forte do consumo das 
famílias e pelo aumento da contribuição dos 
gastos do governo. Já os investimentos 
recuaram de forma expressiva, algo que não 
surpreendeu. É correto afirmar que a capital dos 
Estados Unidos da América é: 
 
(A) Chicago. 
(B) San Diego. 
(C) Washington. 
(D) Nova Yorque. 

39. A criação de tilápias está chegando à 
região amazônica do Tocantins, com uma 
produção que poderá chegar a 80 mil 
toneladas. Mas quem desejar criar a espécie, 
deverá tomar cuidado para que ela não ameace 
os peixes nativos da região. Tocantins está 
localizado à Sudeste da região: 
 
(A) Sul. 
(B) Norte. 
(C) Sudeste. 
(D) Centro-oeste. 
 

40. Um decreto publicado pelo Ministro 
Ricardo Salles passa a permitir que policiais e 
bombeiros atuem em unidades de conservação 
do país. A intenção do governo é contratar 
policiais militares para fiscalizarem, em horários 
de folga, unidades federais de proteção 
ambiental. O trecho da refere-se ao Ministério 
 
(A) da Justiça. 
(B) do Trabalho. 
(C) da Agricultura. 
(D) do Meio Ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


