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Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A litosfera, camada superficial e sólida da Terra, é composta por rochas, que, por sua vez, são formadas pela união natural

entre os diferentes minerais. São rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes (rochas-mãe)

sem que elas se decomponham durante o processo:

Cristalinas. Metamórficas. Sedimentares. Ígneas intrusivas ou plutônicas. B

2
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental e o oriental. Sobre o continente 

Europeu, analise as afirmativas a seguir.

I. Localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico.

II. Os principais tipos de clima predominantes são: semiárido, temperado, mediterrâneo, frio e polar.

III. É caracterizada pelo predomínio de baixas altitudes, com exceção apenas dos Alpes Escandinavos na porção setentrional, do 

Cáucaso, a sudeste; dos Alpes e algumas regiões nos Bálcãs; e, na Península Ibérica, na porção meridional do continente.

IV. A quase totalidade do continente inclui-se no mundo desenvolvido. A agricultura mecanizada emprega, em média, apenas 10% da 

população economicamente ativa, enquanto um terço desta é ocupado na indústria e a maior parte é absorvida pelo setor terciário.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

I, apenas. I, II, III e IV. II e III, apenas. I, II e IV, apenas. B

3
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A América Latina entende-se como o conjunto de países marcados pela herança colonial ibérica. Estes países possuem 

algumas condições comuns, como o fato de terem sido colonizados por países latinos, sendo eles Portugal, Espanha e França. 

Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A população latino-americana foi construída mediante miscigenação racial entre brancos, negros, índios, mestiços, em 

contraposição à raça caucasiana (brancos) que predomina nos países anglo-saxões.

(     ) Os países tem a economia desenvolvida, os países latino-americanos apresentam equilíbrio econômico e grande igualdade 

social.

(     ) Está situada na zona intertropical, onde predominam os climas quentes, com exceção do extremo sul (Argentina e Chile) e das 

áreas montanhosas (Andes).

(     ) A vegetação é formada por florestas (tropicais, subtropicais e temperadas), savanas (vegetação rasteira), algumas desérticas, 

como as xerófilas.

A sequência está correta em

V, F, V, V. F, V, V, V. V, F, V, F. F, F, V, V. A

4
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO São os estados brasileiros banhados pelo mar, EXCETO: Pará. Amapá. Tocantins. Santa Catarina. C

5
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O Brasil é composto de 26 estados e um Distrito Federal. Os estados também são denominados unidades da Federação ou

unidades federativas e ocupam as regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Podemos afirmar que

Campo Grande é a capital do estado:

Paraíba (PB). Mato Grosso (MT). Mato Grosso do Sul (MS). Rio Grande do Norte (RN). C

6
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO A região Nordeste é a terceira maior do país. É composta por nove estados, dentre eles,EXCETO: Piauí (PI). Rondônia (RO). Maranhão (MA). Rio Grande do Norte (RN). B

7
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

No Distrito Federal se localiza a capital do país e o centro do poder político da União, Brasília. Sobre Brasília, analise as 

afirmativas a seguir.

I. No ano de 1960, foi inaugurada pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, a capital federal do Brasil, chamada Brasília.

II. Seu projeto urbanístico foi realizado por Lúcio Costa e o projeto arquitetônico por Oscar Niemeyer. Aproximadamente, 30 mil 

operários construíram Brasília.

III. O Distrito Federal não é um estado nem possui municípios; é um território autônomo composto por 30 regiões administrativas 

(cidades-satélites).

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

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

8
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

No Ocidente, ao longo dos tempos, os modos de produção foram: o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. O escravismo,

modo de produção típico da Antiguidade (Grécia e Roma antigas), demonstrou as seguintes características sobre os escravos,

EXCETO: 

Recebiam salários pelos 

serviços prestados.

Obtinham um mínimo de alimentos 

e de roupas.

Eram propriedades das pessoas dominantes, que 

formavam a elite da sociedade.

Não era considerado gente, mas, sim, 

“coisa”. Por exemplo, se o proprietário 

matá-lo, não é crime.

A

9
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“O Feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra, que predominou na

Europa Ocidental durante a Idade Média. Servos eram subordinados aos senhores. Eles eram os donos da terra e ofereciam ao

servo proteção e o direito de utilização de seu solo em troca de trabalho. Parte da produção era destinada à subsistência dos

servos; outra parte, a maior, era possuída pelos senhores.” As informações se referem à seguinte característica do

Feudalismo:

Vassalagem. Descentralização política. Relação social fundamental. Mínimo desenvolvimento econômico. C

10
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Os geógrafos definem cidade como “uma concentração de população em um aglomerado de casas ou prédios, com ruas

pavimentadas, água encanada e esgoto, transportes coletivos e coleta de lixo. A cidade possui fábricas e casas de comércio,

serviços em geral e um órgão administrativo chamado Prefeitura”, segundo o professor Osvaldo Piffer. Centros urbanos, cujo

grande comércio se deve à presença de portos importantes; cidades como Hamburgo (Alemanha), Roterdã (Holanda) e Santos

(Brasil). Considerando as funções, as características mencionadas anteriormente se referem às cidades:

Turísticas. Industriais. Portuárias. Religiosas. C

11
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. São consideradas as principais

atitudes que podem ser feitas para incentivar os ideais da sustentabilidade, EXCETO:
Evitar o desperdício de água.

Priorizar o consumo de produtos 

biodegradáveis.

Priorizar a produção e o consumo de alimentos 

industriais.

Usar fontes de energias renováveis e 

limpas (geotérmica, eólica e hidráulica, 

por exemplo).

C

12
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O conceito da sustentabilidade é sustentado por três pilares principais, que se encontram divididos em aspectos ambientais, 

sociais e econômicos.

1. Criação de laços de respeito com funcionários, fornecedores e sociedade.

2. Investimento em políticas públicas e de inclusão social.

3. Redução do desperdício.

Assinale a sequência correta levando em consideração as dimensões dos pilares da sustentabilidade.

Econômico / Social / Ambiental. Social / Econômico / Ambiental. Ambiental / Social / Econômico. Econômico / Ambiental / Social. A

13
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“Responsabilidade social é tudo aquilo que uma instituição pode fazer em prol da sociedade, com o objetivo de corrigir

mazelas já existentes e melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. É composta pelo conjunto de ações

solidárias ou engajadas que um indivíduo pode adotar. Isto inclui boas práticas ambientais, assistenciais ou, ainda, trabalho

voluntário em Organizações Não Governamentais (ONGs) sem fins lucrativos.” As informações se referem ao seguinte tipo de

responsabilidade social:

Socioambiental. Social individual. Social corporativa. Social empresarial. B

14
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.” O “Dia do Fico” faz parte da história do Brasil,

quando Portugal dominava as nossas terras. O “Dia do Fico” aconteceu em 9 de janeiro de 1822, e passou a existir por conta

do príncipe regente:

Dom João IV. Dom Pedro de Alcântara. Dom Luís Gastão Antônio.
Pedro Henrique de Orléans e 

Bragança.
B

15
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

De acordo com Reginaldo Prandi (2002), entre os anos de 1525 e 1851, foram trazidos para o território brasileiro mais de 5

milhões de africanos na condição de escravos. A escravidão só teve fim, teoricamente, após a abolição da escravatura, em 13

de maio de 1988, quando a Lei Áurea foi sancionada por:

Dom João IV. Dom Pedro II. Princesa Isabel. Carlota Joaquina. C

16
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

No Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a consciência afro-brasileira relembra o aniversário da

morte de Zumbi dos Palmares, líder do:
Cafundó. Oriximiná. Quilombo dos Palmares. Conceição dos Caetanos. C

17
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua (de 1930 a

1945). A República Velha é conhecida, hoje, como o primeiro período republicano brasileiro. Tinha como característica

principal centralizar o poder entre os partidos políticos e a conhecida aliança política do “café-com-leite” tinha como base a

economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras, entre os estados:

São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Espírito Santo. São Paulo e Rio de Janeiro. Espírito Santo e Minas Gerais. A

18
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“________________ comandou um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país

contra um povo. Suas ações como líder do nazismo e governante da Alemanha levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e

ao maior genocídio da história: o Holocausto.” O trecho citado anteriormente refere-se a(o):

Adolf Hitler Tutankamon Margaret Thatcher Alexander Graham Bell A

19
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“__________________, foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos

Estados Unidos. Ativista político reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Além disso,

defendeu os direitos das mulheres e foi contra a Guerra do Vietnã.” Assinale a alternativa que completa corretamente a

afirmativa anterior.

Malcolm X Barack Obama Martin Luther King John Richard Archer C

20
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“Foi o primeiro Presidente da República dos Estados Unidos. Em sua homenagem foi dado seu nome à capital federal do país.”

Trata-se de:
James Madison. Abraham Lincoln. Thomas Jefferson. George Washington. D

21
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO A diversidade da Caixa Econômica Federal faz parte do Plano do Estratégico que tem como missão:

Organizar as informações do 

mundo todo e torná-las 

acessíveis e úteis em caráter 

universal.

Reconhecer a responsabilidade 

social, a fim de promover a 

melhoria da qualidade de vida e a 

sustentabilidade do planeta.

Atuar na promoção da cidadania e do 

desenvolvimento sustentável do país, como 

instituição financeira, agente de políticas públicas 

e parceira estratégica do Estado Brasileiro.

Ajudar as pessoas e empresas em 

todo o mundo a concretizarem todo o 

seu potencial. Esta é a missão: tudo o 

que fazemos reflete-se nesta missão e 

nos valores que a tornam possível.

C

22
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“O Programa CAIXA de Diversidade é importante e necessário, em razão de vivermos em um mundo em que muitos conflitos

têm relação com o desconhecimento ou a não aceitação do que é considerado ___________.” Assinale a alternativa que

completa corretamente a afirmativa anterior.

igual idêntico diferente pareforme C

23
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Já sabemos que a diversidade de um grupo, quando atua em sinergia, proporciona à instituição melhores resultados. Isso porque 

quando as características de uma pessoa são respeitadas como valor agregável ao grupo, essa pessoa se sente à vontade para ser 

ela mesma, podendo, portanto, atuar com o melhor que tem de si.

(Cartilha de Diversidade Caixa; página 3.)

São sinônimos da palavra sinergia, EXCETO:

União. Coesão. Cooperação. Antagonismo. D

24
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Analise as afirmativas a seguir.

1. É a inexistência de distinção; ou seja, quando a norma impõe tratar a todos da mesma maneira.

2. É a prática de incluir ou excluir pessoas de certos espaços, valorizá-las ou inferiorizá-las, tendo por base preconceitos.

3. O conjunto de práticas que visa assegurar a indivíduos diferentes, em suas singularidades e habilidades, gozar de direitos sociais e 

participar de forma autônoma e efetiva da sociedade.

Assinale a sequência correta dos conceitos citados anteriormente.

3. Inclusão social 2. 

Discriminação 1. Igualdade

3. Inclusão social 1. Igualdade 2. 

Discriminação
2. Discriminação 1. Igualdade 3. Inclusão social

1. Igualdade 2. Discriminação 3. 

Inclusão social
D

25
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO São considerados eixos do Programa CAIXA de Diversidade, EXCETO: Gênero. Denegrir. Raça e Etnia.

Orientação Sexual e Identidade de 

Gênero.
B

26
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A diversidade se manifesta na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem, não só o Brasil, 

mas toda a humanidade. Conviver, respeitar e promover a diversidade é fundamental para que todas as pessoas tenham igualdade de 

oportunidades, além de combater o preconceito e a discriminação em relação à cor, gênero, deficiência, orientação sexual, crença ou 

idade.

(FEBRABAN. Federação Brasileira de Bancos.)

Assinale a alternativa correspondente ao conceito de “estereótipo”, de acordo com a Cartilha CEF.

Inexistência de distinção; ou 

seja, quando a norma impõe 

tratar a todos da mesma 

maneira.

Sentimento favorável ou 

desfavorável, a respeito de pessoa 

ou coisa, não baseado em 

experiência concreta.

Quando diferentes pessoas têm semelhantes 

condições de partida, possibilitando-lhes participar 

plenamente dos diversos âmbitos da sociedade.

Imagem e expectativas preconcebidas 

a respeito de uma pessoa ou grupo 

social, em que se atribuem 

características frequentemente 

depreciativas, por meio de conceitos 

infundados.

D

27
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Atualmente, podemos encontrar, trabalhando lado a lado, diferentes gerações do mercado de trabalho, as quais variam de

acordo com o modo de pensar, agir e se expressar. São características da Geração Baby Boomers (nascidos/as entre 48 e 63):

Pessoas que abraçam a 

instabilidade e até gostam dela, 

o que torna possível recalibrar 

carreiras, modelos de negócios 

e suposições.

Geração que já nasceu no berço 

da reivindicação social, em 

estruturas familiares alternativas 

às tradicionais, com uma visão de 

desenvolvimento ligado à 

tecnologia; porém, em um período 

de crises financeiras.

Geração que nasceu em um mundo globalizado 

dominado pela tecnologia. Como conheceram um 

mundo já consolidado na democracia, na 

liberdade política e na prosperidade econômica, 

não concebem hierarquias e a intolerância às 

diversidades.

Caracterizam-se, de forma ambígua, 

por carregarem, por um lado, hábitos 

herdados da geração anterior, como a 

disciplina, a segurança, o respeito à 

hierarquia e, por outro lado, o 

idealismo e a necessidade de mudar o 

mundo com novos valores focados nos 

direitos humanos e civis.

D

28
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Considerando a importância do respeito à diversidade sexual para a melhoria do ambiente de trabalho, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) Para que as pessoas possam desenvolver suas competências no trabalho, devem se sentir parte do grupo.

(     ) Qualquer tipo de discriminação tem impacto gradual e negativo no desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo.

(     ) É tarefa das instituições e de seus empregados contribuir para a promoção da cidadania e da inclusão, em um contexto em que 

a diferença pela orientação sexual e a identidade de gênero não seja mais vista como critério de exclusão e de zombaria.

A sequência está correta em

V, V, V. V, V, F. F, F, V. V, F, V. A

29
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Em relação aos conceitos complementares da diversidade sexual, analise as afirmativas a seguir.

I. Homossexualidade: refere-se a uma norma socialmente construída que coloca a heterossexualidade como a única forma de 

expressão afetivo-sexual aceita. 

II. Orientação sexual: trata-se da capacidade de cada pessoa de sentir atração emocional, afetiva e/ou sexual por outra pessoa. A 

orientação é intrínseca à pessoa. Por isso, o termo “opção sexual” é inapropriado. Há três orientações sexuais preponderantes: 

homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade. 

III. Identidade de gênero: refere-se à experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao 

sexo de nascimento. É a percepção que uma pessoa tem de si, como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma 

combinação dos dois.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

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

30
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17/12/2019), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição

(PEC) que amplia o volume de recursos repassados às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A

Câmara dos Deputados tem como atual presidente:

Dias Toffoli. Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre. Renan Calheiros. B

31
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A China está ampliando os seus esforços para encorajar a retomada da produção de porcos por agricultores de pequeno

porte, em meio à crescente pressão pelo aumento da oferta de carne no país após um surto de peste suína africana, que

dizimou o rebanho nacional. A crise de peste suína africana fez a China aumentar o apetite pela carne brasileira, elevando,

assim, os preços de, EXCETO:

Peixes. Carne suína. Carne bovina. Carne de frangos. A
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32
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O governo da Argentina enviou ao Congresso um pacote de leis de urgência econômica que inclui uma taxa sobre a compra de

moedas estrangeiras e o congelamento das taxas de serviço público. A Argentina tem como atual presidente:
Mauricio Macri. Cristina Kirchner. Alberto Fernández. María Eugênia Vidal. C

33
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

A Odebrecht, que está em recuperação judicial, anunciou que a holding da família que controla o grupo aprovou a saída de

Luciano Guidolin da presidência da empresa e sua substituição por Ruy Sampaio, que estava à frente do conselho de

administração. A Oderbrecht foi alvo de qual operação da Polícia Federal?

Pulso. Zelotes. Lava Jato. Monte Carlo. C

34
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O governo da Venezuela criou uma polêmica de fim de ano ao instalar luzes de Natal nas grandes cidades, decoração

considerada desapropriada por muitos, em um país que sofre blecautes crônicos. Os adornos distribuídos pelo governo do

presidente Nicolás Maduro a partir de novembro incluem uma cruz iluminada no topo de uma montanha nos arredores da

capital de:

La Paz. Caracas. Santiago. Buenos Aires. B

35
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Segundo o relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), 49 profissionais da imprensa foram assassinados neste

ano, contra 80 em 2018. Nenhum deles é brasileiro, mas a América Latina se tornou a segunda região mais perigosa para a

profissão, com o México liderando o número de vítimas. São países que fazem parte da América Latina, EXCETO:

Bolívia. Bélgica. Paraguai. Argentina. B

36
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“Um dos temas que travaram as negociações na conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) em Madri, a

COP 25, foi apelidado de 'dupla contagem' no mercado de _____________. O Acordo de Paris, assinado em 2015, prevê uma

série de mecanismos para a cooperação internacional, que visa à redução das emissões de gases do efeito estufa.” Assinale a

alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

metano carbono nitrogênio óxido nitroso B

37
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Pescadores artesanais que estão ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) pediram inclusão na lista de

profissionais que irão receber o auxílio emergencial de R$ 1.996,00 liberado pelo governo federal. O benefício é voltado a

quem trabalha nas áreas atingidas pelas manchas de óleo no litoral e, no estado, abrange 4.236 pessoas. São os estados

atingidos pelas manhas de óleo, EXCETO:

Bahia. Alagoas. Roraima. Maranhão. C

38
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

O desmatamento do Cerrado no período de agosto de 2018 a julho de 2019 ficou 2,26% menor, na comparação com o período

anterior, mas aumentou 15% dentro de unidades de conservação. Sobre o Cerrado, está INCORRETO o que se afirma em:

É um bioma típico da região 

centro-oeste do Brasil, 

abrangendo os estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás.

As raízes desses arbustos são 

profundas, propriedade para a 

busca de água em regiões 

profundas do solo, em épocas de 

seca.

Comum das regiões de temperaturas baixas, cujo 

clima é continental frio ou polar. A maioria das 

árvores tem folhas em forma de agulha.

Trata-se de uma bioma de locais com 

as estações climáticas bem definidas 

(uma época bem chuvosa e outra 

seca) e regiões de solo de composição 

arenosa.

C

39
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Em Rondônia, indígenas da aldeia Paiter Suruí foram beneficiados com o projeto de recuperação de solos e nascentes. Antes,

eles dependiam de um poço artesiano que está escasso; mas, atualmente, a aldeia possui água potável e encanada. São

considerados líderes indígenas, EXCETO:

Chico Mendes. Sônia Guajajara. Raoni Metuktire. David Kopenawa. A

40
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

Autoridades ligadas à conservação ambiental na Indonésia anunciaram, nesta segunda-feira (16/12/2019), que será devolvido à

natureza um bebê orangotango que, em março, foi achado escondido na mala de um traficante no aeroporto de Bali. O caso

ganhou repercussão internacional após a polícia prender Andrei Zhestkov, que estava se preparando para viajar de volta para

a Rússia. Ao abrirem sua bagagem, os policiais encontraram o orangotango de dois anos dormindo em uma cesta de vime. São

considerados animais silvestres, EXCETO:

Tucano. Hamster. Tartaruga. Mico-leão-dourado. B
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade, uma resolução que determina a eliminação da

gordura trans nos alimentos industrializados no Brasil. Sobre a gordura trans, assinale a afirmativa INCORRETA.

É conhecida como gordura 

vegetal hidrogenada.

Existente principalmente em 

vegetais; é líquida em temperatura 

ambiente.

Utilizada para melhorar o aspecto e também 

aumentar o prazo de validade de alimentos 

industrializados.

É formada através de um processo 

químico: óleos vegetais líquidos, como 

o óleo de soja, são transformados em 

gordura sólida com o uso de 

hidrogênio.

B
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O presidente Donald Trump afirmou, nesta terça-feira (17/12/2019), que o processo de impeachment contra ele é “uma tentativa

de golpe partidária” e que as acusações não têm respaldo “em nenhuma teoria constitucional, interpretação ou

jurisprudência”. Donald Trump é presidente do seguinte país:

Chile. Canadá. Nova Zelândia. Estados Unidos. D

43
CONHECIMENTOS 

GERAIS
MÉDIO

“Geração que nasceu em um mundo globalizado dominado pela tecnologia. Como conheceram um mundo já consolidado na

democracia, na liberdade política e na prosperidade econômica, não concebem hierarquias e a intolerância às diversidades.

Caracterizam-se por realizarem várias tarefas ao mesmo tempo, pelo imediatismo – principalmente resultante das relações

virtuais, e pela preocupação com o meio ambiente.” De acordo com a Cartilha de Diversidade da Caixa, as informações são

referentes à geração: 

Flux. Y (nascidos entre 78 e 94). X (nascidos entre 64 e 77).
Baby Boomers (nascidos entre 48 e 

63).
B
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vinte dias úteis não 

consecutivos.

dez dias úteis, consecutivos ou 

não.
cinco dias úteis, consecutivos ou não. 

dez dias úteis, exclusivamente 

consecutivos.
B
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Há necessidade de falar alto 

com deficientes visuais ou 

deficientes físicos, pois, na 

maioria das vezes, eles 

possuem dificuldade de 

entendimento.

Ignorar a deficiência de uma 

pessoa significa ignorar uma 

característica importante dela. A 

deficiência existe e precisamos 

aprender com ela.

Os termos “excepcional”, aleijado”, “inválido”, 

“retardado”, “incapaz” ou “defeituoso” para se 

referir a PcD são inapropriados. Por outro lado, os 

termos “cego” e “surdo” são aceitos.

Quando for necessário se comunicar 

ou perguntar algo sobre uma pessoa 

com deficiência, deve-se dirigir a ela e 

não a seus acompanhantes. Elas, 

geralmente, têm autonomia para tomar 

suas próprias decisões e assumir 

responsabilidades.

A
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O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, fez um apelo por um cessar-fogo imediato e a

instauração de um processo político para solucionar a crise na Líbia. Em Roma, em sua primeira visita oficial à Itália, Guterres

discutiu a crise líbia, as questões imigratórias e o combate ao populismo com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

Milicianos, extremistas islâmicos e militares chefiam bandos que controlam, cada um, parte do território retalhado desde a

deposição e morte do ditador:

Ben Ali. Kim Jong-il. Rei Abdullah. Muamar Kadafi. D
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O Congresso Nacional discute um 13º pagamento para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos e pessoas

com deficiência de baixa renda. O BPC é um benefício pago para pessoas com 65 anos ou mais ou com deficiência que não

podem trabalhar por contra própria e garantir sua sobrevivência. Este benefício equivale a:

Um salário mínimo. Dois salários mínimos. Cinco salários mínimos. Quatro salários mínimos. A
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“O Ministro da Economia _____________ afirmou, nesta quarta-feira (18/12/2019), que o reajuste do salário mínimo será

definido ano a ano, sem a determinação de uma política de reajuste real, como aconteceu desde 2011. Ele também declarou

que, em 2020, o valor do piso salarial deve ser de R$ 1.039, maior do que os R$ 1.031 aprovados pelo Congresso Nacional no

orçamento anual.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

Ricardo Salles Paulo Guedes Onyx Lorenzoni Bento Albuquerque B
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A Caixa é uma empresa pública criada em 1861, por um decreto do imperador Dom Pedro II, com o objetivo de incentivar a

população a poupar. Atualmente, é responsável pela administração e pagamento de vários benefícios sociais e trabalhistas

como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS), Seguro-Desemprego,

Financiamento Estudantil (Fies) e Minha Casa Minha Vida. Para ter direito ao Programa de Integração Social (PIS), trabalhador

precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos:

2 anos. 3 anos. 4 anos. 5 anos. D
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“A Caixa é uma empresa _________ pública, e que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça

social do país, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços,

contribuindo, significativamente, para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda.” Assinale a alternativa

que completa corretamente a afirmativa anterior.

40% 50% 90% 100% D


