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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 

  

CCOONNSSEELLHHOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
  

 
Caderno de Questões 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 18/08/2019 - Horário: Das 09:00 às 11:00 
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 SUPERIOR 
 

Expectativa de vida de homens pode 
alcançar a de mulheres até 2030 

 
De acordo com o pesquisador Les 

Mayhew, a expectativa de vida de ambos os 
sexos está crescendo, mas o índice dos 
homens está crescendo a um ritmo mais 
acelerado.  

Mayhew, que é professor de estatísticas 
do Cass Business School, analisou dados de 
expectativa de vida da Inglaterra e do País de 
Gales, mas outros pesquisadores percebem um 
padrão global nos estudos de Mayhew.  

O pesquisador estava analisando os 
dados de pessoas com 30 anos de idade na 
ocasião do estudo e qual seria a expectativa de 
vida deles. 

O estudo mostrou que os homens ficaram 
atrás das mulheres em relação à expectativa de 
vida ao longo de várias décadas, mas que 
agora eles estão se aproximando. Se a atual 
tendência prosseguir, afirma o analista, ambos 
os sexos poderão viver, em média, até os 87 
anos em 2030.  

“O interessante é que nos últimos 20 anos, 
a expectativa de vida de homens na faixa dos 
30 anos aumentou em seis anos. Se seguir 
aumentando, nos próximos 20 anos, a 
expectativa de vida masculina irá coincidir com 
a feminina”, diz.  

Os motivos disso, segundo o analista, 
podem estar ligados aos homens estarem 
levando um estilo de vida mais saudável. “Uma 
das principais razões, acredito, é a tendência de 
declínio do hábito de fumar. O fumo ganhou 
força entre a população masculina na década 
de 20. E em seu ápice, na década de 70, 80% 
dos homens fumavam. A expectativa de vida 
nesse período registrava uma disparidade de 
5,7 anos entre homens e mulheres”, afirma 
Mayhew.  

Outros fatores, segundo ele, seriam 
mudanças no ambiente de trabalho dos 
homens, que, em sua maioria, afirma, passaram 
a ser ofícios realizados em escritórios e não 
mais em ambientes que ofereciam danos à 
saúde, como, por exemplo, poços de 
mineração.  

Pessoas com doenças cardíacas, 
atualmente, por exemplo, têm uma expectativa 
de vida muito superior à que tinham pessoas 
com condições cardíacas há décadas atrás.  

Em contraste com a melhora do 
desempenho masculino, as mulheres 
começaram a fumar mais tarde que os homens. 
As taxas de câncer de pulmão entre mulheres 
estão aumentando, mas estão declinando mais 
rapidamente entre os homens.  

Um menino e uma menina nascidos no 
mesmo dia ainda têm a mesma expectativa de 
vida, mas o estudo se concentrou somente em 
pessoas que já chegaram aos 30 anos de 
idade.  

Os meninos são mais propensos a morrer 
em seu primeiro ano de vida e mais sujeitos a 
se envolver em acidentes fatais ou com 
esportes que oferecem riscos de vida. Por isso, 
as mulheres ainda poderão prosseguir na 
dianteira, em se tratando de expectativa de 
vida, nos próximos anos.  

De acordo com David Leon, da Escola de 
Higiene e Medicina Tropical de Londres, “em 
virtualmente todos os países do mundo, as 
mulheres ainda têm uma ligeira vantagem”.  

Mas ele afirmou que as disparidades 
estavam diminuindo em alguns países. Os 
países que contam com baixas expectativas de 
vida, como a África subsaariana, têm pouca 
diferença entre os sexos. “Isso se deve ao fato 
de que tais nações, segundo David Leon, 
enfrentam doenças infecciosas que ‘não 
escolhem entre homens e mulheres’”. Em 
países que conseguiram superar as taxas das 
principais doenças infecciosas, como os do 
Leste Europeu, a diferença é maior, ainda 
dominada por fatores ligados aos contrastantes 
estilos de vida de homens e mulheres, comenta 
o pesquisador.  

Durante um período, na década de 90 as 
expectativas de vida na Rússia chegaram a 
alcançar um nível de 13 anos de diferença entre 
homens e mulheres.  

Em uma terceira categoria de países, 
entre as quais se inclui a Grã-Bretanha, a 
expectativa de vida começa a diminuir. “Os 
homens estão começando a se portar melhor e 
as mulheres estão adotando expectativas de 
vida dos homens”, afirma Leon.  

(GALLAGHER, James. Adaptado.) 

 

 
1. Considerando a adequação linguística, 
indique a afirmativa INCORRETA quanto à 
flexão. 
 
(A) Comemos dois cachorros-quente toda 
noite. 
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(B) Os açúcares deverão ser retirados das 
dietas. 
(C) Os pés de moleque estão proibidos após 
o almoço. 
(D) Há questões indiscutíveis sobre a 
expectativa de vida das mulheres. 
 

2. Considerando que algumas classes de 
palavras se caracterizam como invariáveis, 
assinale          a afirmativa grafada 
INCORRETAMENTE, conside¬rando a norma-
padrão da Língua Portuguesa. 
 
(A) São bastantes as expectativas de vida 
nos próximos anos. 
(B) A mulher parece meio confusa quanto ao 
hábito de fumar. 
(C) A superação é conseguir chupar meia 
laranja todos os dias. 
(D) Perdemos bastante oportunidades de 
mudar nosso estilo de vida. 
 

3. Considerando a adequação linguística, 
assinale a afirmativa escrita 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) A força de vontade faz com que os 
estilos de vida mudem. 
(B) É necessário que tanto os homens 
quanto as mulheres parem de fumar. 
(C) Existe, na prática, diversos motivos 
responsáveis pelo aumento da expectativa de 
vida. 
(D) É indispensável que se mantenha entre 
as pesquisas e as consultas uma restrita 
conexão. 
 

4. Assinale a afirmativa INADMISSÍVEL em 
relação à concordância verbal, conforme a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 
 
(A) Fazem anos que eu parei de fumar. 
(B) Mais de uma pessoa faltou à consulta 
hoje. 
(C) Pode haver mulheres fumantes que não 
queiram largar o cigarro. 
(D) Comenta-se, entre os médicos, sobre a 
expectativa de vida no Brasil. 
 

 
 

5. Assinale a afirmativa INACEITÁVEL em 
relação à concordância nominal, conforme a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 
 
(A) É necessária paciência. 
(B) É bom fazer exames anualmente. 
(C) Não é permitido fumar durante o dia. 
(D) Eles mesmos decidiram praticar esporte. 

6. Considerando que pronome é a palavra 
que se usa em lugar do nome, ou a ele se 
refere, ou ainda, que acompanha o nome 
qualificando-o de alguma forma, assinale uma 
afirmativa transcrita do texto que evidencia um 
pronome possessivo. 
 
(A) “E em seu ápice, na década de 70, 80% 
dos homens fumavam.” (6º§) 
(B) “Mas ele afirmou que as disparidades 
estavam diminuindo em alguns países.” (13º§) 
(C) “(...) mas outros pesquisadores 
percebem um padrão global nos estudos de 
Mayhew.” (2º§) 
(D) “Outros fatores, segundo ele, seriam 
mudanças no ambiente de trabalho dos homens 
(...)” (7º§) 
 

7. Em “Pessoas com doenças cardíacas, 
atualmente, por exemplo, têm uma expectativa 
de vida muito superior à que tinham pessoas 
com condições cardíacas há décadas atrás.” 
(8º§), o acento indicatico de crase foi 
apropriada¬mente empregado. Assinale, a 
seguir, a afirmativa em que a sua aplicação é 
facultativa. 
 
(A) Fumar é prejudicial à saúde de todos. 
(B) Iremos até à feira para comprar produtos 
orgânicos. 
(C) Refiro-me à expectativa de vida das 
mulheres que fumam. 
(D) Ambientes como poços de mineração 
ofereciam danos à saúde dos trabalhadores. 
 

8. Em “O estudo mostrou que os homens 
ficaram atrás das mulheres em relação à 
expectativa de vida ao longo de várias décadas 
(...)” (4º§), podemos afirmar que a ação verbal 
expressa um fato: 
 
(A) Duvidoso. 
(B) Já concluído. 
(C) Vigente e atual. 
(D) Que acontecerá certamente. 
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9. No trecho “Os meninos são mais 
propensos a morrer em seu primeiro ano de 
vida e mais sujeitos a se envolver em acidentes 
fatais ou com esportes que oferecem riscos de 
vida.” (11º§), o ponto final foi empregado para: 
 
(A) Destacar uma explicação. 
(B) Fechar um período imperativo. 
(C) Enunciar citações incompletas.  
(D) Marcar uma pausa de longa duração. 
 

10. De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, considerando a vigência do 
Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra 
escrita INDEVIDAMENTE. 
 
(A) Gira-sol. 
(B) Mal-estar. 
(C) Ex-fumante. 
(D) Bem-nascido. 
 
 

 
O prazer de matar 

 
Não passa uma semana sem que novos 

atentados matem dezenas de pessoas. Isso 
acontece com mais frequência no Iraque, no 
Egito, no Afeganistão, na Síria, em países da 
África Central. Matar inocentes 
indiscriminadamente é difícil de entender. Toda 
vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira 
vez.    

Não há dúvida de que homicídio puro e 
simples não deixa de me espantar. De fato, tirar 
deliberadamente a vida de alguém é coisa que 
não compreendo nem aceito. Mas sei, como 
todo mundo, que, dependendo do seu 
temperamento, pode uma pessoa perder a 
cabeça e matar um suposto inimigo.  

Há, porém, pessoas que têm o prazer de 
matar e, por isso mesmo, fazem isso com certa 

frequência. Lembro‐me de um jovem que foi 
preso logo depois de liquidar um desafeto. 
Quando o policial lhe disse que no próximo ano 
seria maior de idade e, se voltasse a matar 
alguém, iria para a cadeia, ele respondeu: “Pois 
é, não posso perder tempo”.  

No que se refere aos atentados, há os 
motivados por razões políticas e religiosas e há 
os que, ao que tudo indica, têm causas 

psíquicas, ou seja, o cara é pirado. Esses são 

os atentados tipicamente norte‐americanos. 
Com impressionante frequência, surge um 
sujeito empunhando um revólver ou um 

fuzil‐metralhadora que começa a disparar a 
esmo dentro de um shopping ou de uma 
universidade. Ele sabe que vai morrer e, quase 
sempre, é abatido por policiais.  

A loucura é certamente um componente 
desse desatino homicida. Não obstante, a gente 
se pergunta por que só acontece nos Estados 
Unidos. Será por que todo mundo lá tem arma 
em casa ou no porão? Os fabricantes de armas 
garantem que não, que não é por isso, mas 
tenho dificuldade de acreditar neles.  

Esse tipo de atentado difere daqueles 

outros, cuja motivação é político‐religiosa, e 
difere também, por seu resultado, não de um 
surto psicótico e, sim, pelo contrário, fruto de 
uma decisão tomada objetiva e friamente por 
um líder.  

A afinidade que há entre eles é o propósito 
de assassinar pessoas inocentes. E é 
precisamente esse ponto que tenho maior 
dificuldade de aceitar. Por exemplo, um 
terrorista, com o corpo coberto de bombas, 
entra num ônibus escolar do país inimigo, 
explode as bombas e a si mesmo, matando 
dezenas de crianças. Não vejo nenhum sentido 
nisso, a não ser mostrar seu ódio ao adversário; 
e, nesse caso, por se tratar de crianças, mostrar 
que sua fúria homicida desconhece limites. É 
outra modalidade de loucura.    

Mas há ainda os casos em que a fúria 
homicida mata indiscriminadamente pessoas de 
outros países, que nada têm a ver com os 
propósitos do atentado. Exemplo disso foi o 
caso das Torres Gêmeas, em Nova York, onde 
morreram quase 3.000 pessoas. O atentado 
visava os norte‐americanos, mas matou 
franceses, holandeses e até muçulmanos. Nem 
mesmo se pode excluir, dentre as vítimas 
daquele atentado, pessoas que possivelmente 
apoiavam a causa defendida pelos terroristas. É 
a insensatez levada ao último grau, que só se 
explica pela cegueira a que leva o fanatismo 
religioso.  

O que torna mais absurdo tudo isso é o 
fato de que o atentado terrorista não traz 
nenhum benefício a quem o projeta e o faz 
acontecer, a não ser satisfazer seus desejos 
homicidas. De fato, o terrorismo é a expressão 
da derrota política de quem o promove, a 
reação desesperada de quem sabe que não 
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tem qualquer possibilidade de vencer o 
adversário e chegar ao poder.  

Mas, ao fim de tudo, não consigo entender 
tal desvario, mesmo porque, além do 
assassinato em massa de crianças e cidadãos 
quaisquer, que o terrorista sequer conhece ou 
sabe que matou, há fatos quase inacreditáveis.    

Como o que ouvi da boca do chefe 
supremo do Hezbollah, na televisão. Ele 
afirmou que o menino bomba, que praticou o 
atentado no ônibus escolar, em Israel, era seu 
filho e tinha 16 anos. E acrescentou: “O mais 
novo, que tem 12 anos, já está sendo 
preparado para se sacrificar por Alá”. O curioso 
é que ele manda os filhos morrerem, mas ele, o 
pai, continua vivo.    

(GULLAR, Ferreira. Prazer de matar. Folha de São 
Paulo.) 

 
 

11. Em “A loucura é certamente um 
componente desse desatino homicida.” (5º§), a 
ação verbal expressa um fato: 
 
(A) Atual. 
(B) Incerto ou duvidoso. 
(C) Que acontecerá certamente. 
(D) Ocorrido no passado e não consumado. 
 

12. No trecho “Como o que ouvi da boca do 
chefe supremo do Hezbollah, na televisão.” 
(11º§), é correto afirmar que a ação verbal 
exprime uma: 
 
(A) Opinião duvidosa. 
(B) Hipótese provável. 
(C) Ideia distante e remota. 
(D) Situação concluída, finalizada. 
 

13. Considerando que os pronomes 
representam a classe de palavras que 
substituem ou acompanham os substantivos, 
assinale a correspondência INCORRETA. 
 
(A) “O curioso é que ele manda os filhos 
morrerem (...)” (11º§) – pronome pessoal reto. 
(B) “Esses são os atentados tipicamente 

norte‐americanos.” (4º§) – pronome 
demonstrativo. 
(C) “(...) pessoas de outros países, que nada 
têm a ver com os propósitos do atentado.” (8º§) 
– pronome indefinido.  

(D) “Toda vez que leio uma notícia dessas, 

surpreendo‐me como se a lesse pela primeira 
vez.” (1º§) – pronome pessoal oblíquo. 
 
 

14. Conforme a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa que evidencia 
ERRO de grafia. 
 
(A) Muitos mussulmanos morreram em 
atentados. 
(B) A fúria homicida precisa ser analisada 
rapidamente. 
(C) O fanatismo religioso é um problema 
sério e perdurável. 
(D) Crianças e idosos serão sacrificados de 
forma excêntrica. 
 

15.  No trecho “Matar inocentes 
indiscriminadamente é difícil de entender.” (1º§), 
o ponto final foi empregado para: 
 
(A) Finalizar frase declarativa. 
(B) Enfatizar a opinião do autor. 
(C) Expressar espanto e indignação. 
(D) Marcar uma pausa de curta duração. 
 

16. Em “Isso acontece com mais frequência 
no Iraque, no Egito, no Afeganistão, na Síria, 
em países da África Central.” (1º§), as vírgulas 
têm como objetivo: 
 
(A) Separar o aposto. 
(B) Isolar explicação. 
(C) Isolar oração intercalada. 
(D) Separar termos coordenados. 
 

17. De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, considerando a vigência do 
Novo Acordo Ortográfico, assinale a palavra 
escrita INCORRETAMENTE. 
 
(A) Co-autor. 
(B) Seminovo. 
(C) Inter-racial. 
(D) Infraestrutura. 
 

18. Assinale, a seguir, uma afirmativa 
transcrita do texto que evidencia um pronome 
indefinido. 
 
(A) “Será por que todo mundo lá tem arma 
em casa ou no porão?” (5º§) 
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(B) “A afinidade que há entre eles é o 
propósito de assassinar pessoas inocentes.” 
(7º§) 
(C) “Não há dúvida de que homicídio puro e 
simples não deixa de me espantar.” (2º§) 
(D) “(...) O mais novo, que tem 12 anos, já 
está sendo preparado para se sacrificar por 
Alá.” (11º§) 
 

19. Considerando as regras de concordância 
nominal, conforme a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa grafada 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) Elas mesmas sabem que irão morrer por 
Alá. 
(B) Obrigava a criança a atentado e guerra 
involuntárias. 
(C) Para a loucura forçada é necessária a 
cólera nos olhos. 
(D) Todas as pessoas estavam meio 
ansiosas com a notícia da guerra no país. 
 

20. Considerando a adequação linguística, 
assinale a afirmativa escrita 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) Prossegue por muito tempo as guerras 
naquele país. 
(B) O calor ou o frio excessivo prejudicam 
certas vítimas. 
(C) 90% das pessoas que estavam no metrô 
morreram no atentado. 
(D) Faz 10 horas e o terrorista continua 
ameaçando as crianças. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
21. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA sobre os conjuntos 
numéricos. 
 
(A) 999 é um número natural. 
(B) 0,16161616… é um número racional. 
(C) A subtração entre dois números naturais 
é sempre um número inteiro. 
(D) O produto entre dois números racionais 
pode resultar em um número não racional. 
 

22. Manoela comprou um carro, cuja 
mensalidade equivale a 24% de seu salário. Do 
restante do seu salário, Manoela gasta a 

metade com alimentação, moradia e transporte; 
valor que corresponde a R$ 1.824,00. Com 
base nessas informações, pode-se concluir que 
o salário de Manoela está compreendido entre: 
 
(A) R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00 
(B) R$ 4.001,00 e R$ 4.500,00 
(C) R$ 4.501,00 e R$ 5.000,00 
(D) R$ 5.001,00 e R$ 6.000,00 
 

23. A prefeitura de uma certa cidade verificou 
que em um bairro com 970 pessoas a 
quantidade de lixo coletado em uma semana 
era de 1.552 kg. Caso esse bairro seja 
ampliado para um total de 1.400 pessoas, qual 
será a quantidade de lixo coletado 
semanalmente? 
 
(A) 2.120 kg 
(B) 2.160 kg 
(C) 2.240 kg 
(D) 2.280 kg 
 

24. Na lavoura de café de Sebastião 
trabalham 8 funcionários, que coletam 96 kg de 
café em um dia. Caso Sebastião queira 
aumentar sua coleta semanal de café para 840 
kg, quantos funcionários, igualmente eficientes, 
ele deverá contratar? 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
 

25. Juliano deseja comprar uma máquina de 
lavar roupas pela internet cujo pagamento pode 
ser feito em três parcelas de R$ 600,00 sem 
juros. Para um número maior de parcelas, o 
preço da máquina será aumentado em 8% do 
valor original. Desse modo, caso Juliano decida 
parcelar a máquina de lavar roupas em doze 
vezes, qual será o valor pago em cada parcela? 
 
(A) R$ 156,00 
(B) R$ 158,00 
(C) R$ 160,00 
(D) R$ 162,00 
 

26. Quatro amigos que moram juntos 
dividem o aluguel de um apartamento, sendo 
que cada um paga R$ 300,00. Depois de um 
tempo morando juntos, o valor do aluguel foi 
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reajustado em 20%. Com o intuito de não 
gastarem mais, esses amigos resolveram 
chamar um quinto membro para dividir o 
apartamento e o aluguel entre eles. Qual será o 
valor que cada um dos cinco moradores irá 
pagar no novo preço do aluguel? 
 
(A) R$ 286,00 
(B) R$ 288,00 
(C) R$ 290,00 
(D) R$ 300,00 
 

27. Após uma urgência médica, Marcelo teve 
que pagar uma cirurgia, cujo valor correspondia 
a 45% das economias que ele possuía na conta 
bancária. Então, Marcelo foi ao banco e sacou 
R$ 7.900,00, pagou a cirurgia e, desse dinheiro, 
ainda lhe restou R$ 160,00 para alimentação e 
transporte de seu acompanhante, durante os 
dias em que ficou no hospital. Depois de 
realizar esse saque, quantos reais ainda restam 
na conta de Marcelo? 
 
(A) R$ 9.300,00 
(B) R$ 9.400,00 
(C) R$ 9.500,00 
(D) R$ 9.600,00 
 

28. Seja X um número fracionário definido 

por: 
D

N
X  ,  , em que N representa o numerador 

e D, o denominador. Sabendo-se que a soma  

7

4

6

1
X  , quanto vale ND   ?  

 
(A) 17 
(B) 22 
(C) 25 
(D) 38 
 

29. Alberto gasta, semanalmente, 2.550 
gramas de alpiste para tratar dos seus 
pássaros. Após vender 52 de seus pássaros, a 
quantidade de alpiste gasta, semanalmente, por 
Alberto passou a ser de 600 gramas. O número 
de pássaros que Alberto possuía inicialmente 
está compreendido entre: 
 
(A) 60 e 69 
(B) 70 e 75 
(C) 76 e 80 
(D) 81 e 90 

 

30. Cátia utiliza um aplicativo de viagens 
para encontrar sempre o menor preço e, em 
certo dia, recebeu um cupom com um desconto 
de 15% na passagem de sua próxima viagem. 
Considerando que Cátia pagou um valor de R$ 
76,50 nessa viagem com desconto, qual é o 
valor integral da passagem? 
 
(A) R$ 90,00 
(B) R$ 91,50 
(C) R$ 92,00 
(D) R$ 92,50 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
31. “A sustentabilidade tem relevância devido 
ao desenvolvimento sustentável, que tem como 
objetivo atender às atividades humanas e ao 
mesmo tempo preservar o planeta. O recurso 
natural utilizado de modo sustentável será 
preservado e explorado por várias gerações 
futuras. É a conservação e manutenção de 
recursos naturais do planeta, que mantém o 
equilíbrio do ecossistema e a qualidade de 
vida.” O trecho refere-se a qual tipo de 
sustentabilidade? 
 
(A) Social. 
(B) Econômica. 
(C) Empresarial. 
(D) Ambiental e ecológica. 
 

32. “Prover assistência financeira temporária 
ao trabalhador desempregado em virtude de 
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e 
ao trabalhador comprovadamente resgatado de 
regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo. Auxiliar os trabalhadores 
na busca de emprego, promovendo, para tanto, 
ações integradas de orientação, recolocação e 
qualificação profissional.” Os trechos 
mencionados anteriormente remetem ao 
seguinte benefício do trabalhador: 
 
(A) Auxílio-doença. 
(B) Seguro Desemprego. 
(C) Programa de Integração Social. 
(D) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
 
Questão alterada de D para B 
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33. “Diz respeito ao genocídio de judeus e 
pessoas de outras etnias engendrado pelo 
regime nazista na década de 1940. Esse fato 
está entre os mais terríveis da história e, em 
especial, do século XX, ao lado do bombardeio 
nuclear no Japão e dos genocídios levados a 
cabo na União Soviética, na China e no 
Camboja por regimes comunistas.” Trata-se de: 
 
(A) Holocausto. 
(B) Revolução Russa. 
(C) Período Pombalino. 
(D) Revolução Húngara. 
 

34. O principal índice da Bolsa de Valores de 
São Paulo, a B3, opera em leve alta nesta 
sexta-feira (2), na contramão dos mercados 
externos. Lá fora, as bolsas da China e da 
Europa têm queda, com os investidores 
buscando cobertura depois que o presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
que vai adotar novas tarifas sobre a China 
citando falta de progresso nas negociações 
comerciais. 

(Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/02/bovesp

a-020819.ghtml, acesso em: 02/08/2019.) 

 
A notícia refere-se à economia que tem hoje 
como atual, o Ministro da Economia: 
 
(A) Paulo Guedes. 
(B) Ernesto Araújo. 
(C) Onyx Lorenzoni. 
(D) Augusto Heleno. 
 

35. “Período compreendido entre a invenção 
da escrita, por volta de 4000 a.C., e o ano de 
476 d.C., data da queda do Império Romano do 
Ocidente, que surgiram as grandes civilizações 
e impérios do passado. Momento de surgimento 
das primeiras sociedades e civilizações no 
globo terrestre.” Tal período refere-se à:  
 
(A) Idade Média. 
(B) Idade Antiga. 
(C) Idade Moderna. 
(D) Idade Contemporânea.  
 

36. Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a 
Ilha de Sumatra, no dia 02/08/2019, na 
Indonésia, de acordo com o Serviço Geológico 
dos Estados Unidos (USGS), que monitora os 
tremores em todo o mundo. A Indonésia, um 

arquipélago de 17 mil ilhas e ilhotas, está em 
uma das regiões mais propensas a tremores e 
atividade vulcânica do mundo: o Círculo de 
Fogo do Pacífico. Situada entre os dois 
continentes; assinale-os. 
 
(A) Ásia e África. 
(B) Ásia e Oceania. 
(C) Antártida e América. 
(D) Oceania e Antártida. 
 

37. Analise os textos a seguir: 
 
“O Brasil está no ranking dos países mais 
perigosos para ativistas ambientais; também 
traz Colômbia, Índia e Guatemala. Pelo menos 
164 ativistas ambientais foram mortos no ano 
passado por defender suas casas, terras e 
recursos naturais contra projetos de mineração, 
florestais ou agroindustriais, mostrou o balanço 
anual da ONG Global Witness.” 
 
“A vida no seringal moldou no jovem seringueiro 
um sentimento de revolta contra a injustiça. A 
atividade econômica de extração da borracha, 
na Amazônia, foi sempre pautada por relações 
de grande exploração.”  
 
“Em 22 de dezembro de 1988, em uma 
emboscada nos fundos de sua casa, ele foi 
assinado a mando de Darly Alves, grileiro de 
terras com história de violência em vários 
lugares do Brasil.” 
 É correto afirmar que os textos se 
referem ao ativista: 
 
(A) Chico Mendes. 
(B) Emyra Waiãpi. 
(C) Dorothy Stang. 
(D) Isidro Baldenegro López. 
 

38. Os Estados Unidos e a Rússia 
encerraram o tratado de desarmamento nuclear 
INF, assinado nos últimos anos da Guerra Fria, 
em uma decisão que reacende o medo de uma 
corrida armamentista entre as potências 
mundiais. Quanto à Guerra Fria, está 
INCORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Um período de tensão política que 
ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. 
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(B) Os EUA tiveram um grande prejuízo com 
a guerra, atrasando o seu crescimento 
econômico. 
(C) A Guerra Fria foi um período histórico 
que durou do fim da Segunda Guerra Mundial, 
em 1945, até o término da União Soviética, em 
1991. 
(D) Embora os blocos lutassem entre si em 
busca da hegemonia econômica do planeta, os 
confrontos eram muito estratégicos, políticos e 
baseados em uma forte propaganda. 
 

39. “Em 1956, Juscelino Kubitschek, então 
Presidente da República, encomendou ao 
arquiteto ___________________ um projeto 
para a construção da nova capital do Brasil, a 
ser inserida dentro do estado de Goiás, no 
Planalto Central da Região Centro-Oeste do 
país.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
 
(A) Lúcio Costa 
(B) Márcio Kogan 
(C) Oscar Niemeyer 
(D) Roberto Burle Marx 
 

40. “A Assembleia Nacional da França 
aprovou uma lei para a reconstrução da 
Catedral em Paris, destruída por um incêndio, 
em 15 de abril. A votação terminou com 91 
votos a favor, oito contrários e 33 abstenções. A 
medida aprovada, cercada de controvérsias, 
poderá permitir a construção de um novo 
pináculo – uma espécie de torre que forma a 
parte mais alta da construção – com 
características modernas, em substituição ao 
anterior, do século XIX, que entrou em colapso 
em meio às chamas.” O trecho se refere à: 
 
(A) Basílica de São Pedro. 
(B) Basílica de São Marcos. 
(C) Igreja do Santo Sepulcro. 
(D) Catedral de Notre-Dame. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


