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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 06:

Você é um Envelhescente?

Se você tem entre 45 e 65 anos, preste bastante 
atenção no que se segue. Se você for mais novo, 
preste também, porque um dia vai chegar lá. E, se 
já passou, confira.
Sempre me disseram que a vida do homem se 
dividia em quatro partes: infância, adolescência, 
maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram 
de nos dizer que entre a maturidade e a velhice 
(entre os 45 e os 65), existe a ENVELHESCÊNCIA.
 
A envelhescência nada mais é que uma preparação 
para entrar na velhice, assim como a adolescência 
é uma preparação para a maturidade. Engana-se 
quem acha que o homem maduro fica velho de 
repente, assim da noite para o dia. Não. Antes, 
a envelhescência. E, se você está em plena 
envelhescência, já notou como ela é parecida com 
a adolescência? Coloque os óculos e veja como 
este nosso estágio é maravilhoso:

— Os adolescentes mudam a voz. Nós, 
envelhescentes, também. Mudamos o nosso ritmo 
de falar, o nosso timbre. Os adolescentes querem 
falar mais rápido; os envelhescentes querem falar 
mais lentamente.

— Os adolescentes vivem a sonhar com o futuro; 
os envelhescentes vivem a falar do passado. Bons 
tempos...

 — Os adolescentes não têm ideia do que 
vai acontecer com eles daqui a 20 anos. Os 
envelhescentes até evitam pensar nisso. 

— Ninguém entende os adolescentes... Ninguém 
entende os envelhescentes... Ambos são irritadiços, 
se enervam com pouco. Acham que já sabem de 
tudo e não querem palpites nas suas vidas. 

— Ambos adoram deitar e acordar tarde.

— A adolescência vai dos 10 aos 20 anos: a 
envelhescência vai dos 45 aos 60. Depois sim, virá 
a velhice, que nada mais é que a maturidade do 
envelhescente.

— Daqui a alguns anos, quando insistirmos em não 
sair da envelhescência para entrar na velhice, vão 
dizer:

—  É um eterno envelhescente!
Que bom.

(Texto adaptado. PRATA, Mário. 100 Crônicas, 
Cartaz Editorial/Jornal O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 1997, pág. 13. Disponível em: <http://www.
releituras.com/marioprata_envelhece.asp>)

01. O texto de Mário Prata é voltado para 
leitores:

a) Que exclusivamente possuem entre 45 e 65 
anos.
b) Que ainda não atingiram os 45 anos.
c) Independente da idade.
d) Que já passaram dos 65 anos, pois conhecem 
bem o assunto.
________________________________________

02. Assinale a alternativa CORRETA em relação 
ao que o autor defende no texto. 

a) No lugar da fase da maturidade há a chamada 
“envelhescência”.
b) A vida não é formada por apenas quatro partes.
c) A envelhescência é uma fase da vida vivida 
apenas por alguns indivíduos.
d) A envelhescência é a fase da vida que inicia após 
os 65 anos.
________________________________________

03. A lista de características de adolescentes e 
envelhescentes tem como objetivo:

a) Mostrar que as duas fases são totalmente iguais.
b) Exemplificar que as duas fases são opostas.
c) Comprovar que as duas fases complementam-se.
d) Refletir que ambas as fases têm características 
em comum.
________________________________________

04. “Os adolescentes mudam a voz. NÓS, 
envelhescentes, também.”
No trecho acima, a palavra destacada indica que:
a) O autor inclui-se na fase dos envelhescentes.
b) O autor inclui-se na fase dos adolescentes.
c) O autor exclui-se do texto.
d) O autor exclui o leitor do texto.
________________________________________

05. Embora não esteja no dicionário, a palavra 
“envelhescente” segue uma regra de formação de 
palavras. Assinale a alternativa que indica esse 
processo.

a) A palavra recebe acréscimo de prefixo e sufixo.
b) A palavra recebe acréscimo apenas do sufixo –
ente.
c) A palavra recebe acréscimo apenas do prefixo – 
en.
d) Não há acréscimo de afixos.
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06. “Bons tempos...”

O uso das reticências no trecho acima indica:

a) Que uma informação do texto foi retirada.
b) Um sentimento de saudade. 
c) Que o leitor não pode saber a continuidade do 
pensamento.
d) Um sentimento de dúvida.
________________________________________

07. Assinale a alternativa em que a palavra está 
INCORRETA por perder o acento:

a) Prática - pratica.
b) Secretária - secretaria.
c) Óculos - oculos.
d) Estágio - estagio.
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há um erro de 
ortografia:

a) exceder - excesso
b) dizer - dissemos
c) querer - quis
d) crescer - crecimento
________________________________________

09. Assinale a alternativa que contém uma 
palavra que NÃO aceita flexão no plural: 

a) Bastante.
b) Ninguém.
c) Palpite.
d) Maturidade.
________________________________________

10. Assinale a alternativa que contém uma frase 
típica da linguagem oral.

a) E aí, mano velho?
b) E, então, o velho disse a verdade.
c) Então um dia todos ficarão velhos. 
d) Aí, nesta casa, todos já estão velhos.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Em uma determinada região do Brasil, há 
250 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. 
Mantendo essa proporção, o número de médicos em 
uma cidade com 2 milhões de habitantes é igual a:

a) 400.
b) 500.
c) 4.000.
d) 5.000.

12. Em uma família, a soma da idade da mãe 
com a idade da filha é igual a 80 anos. Sabendo que 
a idade da mãe corresponde ao triplo da idade da 
filha, a diferença entre essas idades é:

a) 25 anos.
b) 35 anos.
c) 40 anos.
d) 50 anos.
________________________________________

13. Três amigas, Márcia, Patrícia e Camila 
compraram uma pizza, que veio dividida em 12 
pedaços iguais. Márcia comeu 3 pedaços, Patrícia, 
3 pedaços e Camila somente 2 pedaços. A fração da 
pizza que corresponde aos pedaços que restaram é:

a) 2/3
b) 4/7
c) 1/5
d) 1/3
________________________________________

14. Uma grande loja de departamento oferece 
desconto de 15% para o pagamento à vista. Marcela 
comprou um vestido, pagando à vista, R$ 161,50. O 
preço do vestido sem o desconto era igual a:

a) R$ 200,00.
b) R$ 195,00.
c) R$ 190,00.
d) R$ 180,00.
________________________________________

15. Sabendo que a e b são as raízes da equação 
x²-7x+10=0. O valor de a² + b² é igual a:

a) 29
b) 45
c) 64
d) 90 
________________________________________
QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Considere a notícia a seguir e assinale 
a alternativa que contém o nome que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“A vereadora ___________ foi assassinada a tiros, 
na noite desta quarta-feira, no centro do Rio de 
Janeiro. A polícia investiga a hipótese de homicídio 
doloso, isto é, com intenção de matar. Ela voltava de 
um evento na Lapa quando um carro emparelhou 
com o veículo em que ela estava e efetuou os 
disparos”. (UOL, 14/03/18, com adaptações).
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a) Ana Amélia.
b) Marielle Franco.
c) Rosa Fernandes.
d) Maria do Rosário.
________________________________________

17. Avalie a matéria jornalística a seguir, 
veiculada em abril deste ano, e marque a alternativa 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Em uma sessão que durou quase onze horas, o 
_________________ negou o pedido de habeas 
corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e abriu caminho para a prisão 
do petista. Condenado pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, Lula aguarda 
agora último recurso no próprio tribunal”. (Estadão, 
05/04/18, com adaptações).

a) Exército Brasileiro.
b) Senado Federal.
c) Presidente da República.
d) Supremo Tribunal Federal.
________________________________________

18. Analise a definição a seguir, a respeito de 
um importante conceito filosófico, e assinale a 
alternativa que o indica.

“Essa palavra se origina de um termo grego 
que significa ‘modo de ser’, ‘caráter’, ‘costume’, 
‘comportamento’. Trata-se, portanto, do estudo 
desses aspectos do ser humano: por um lado, 
procurando descobrir o que está por trás do 
nosso modo de ser e de agir; por outro, buscando 
estabelecer as maneiras mais convenientes de 
sermos e agirmos, ou seja, o que é ‘bom’ e o que 
é ‘mau’ para nós”. (UOL Educação, 05/01/06, com 
adaptações).

a) Ética.
b) Geografia.
c) História.
d) Nacionalismo.
________________________________________

19. Em relação aos princípios fundamentais 
previstos pela Constituição Federal, assinale a 
alternativa que NÃO indica um dos fundamentos da 
República do Brasil.

a) Cidadania.
b) Dependência externa.
c) Pluralismo político.
d) Dignidade da pessoa humana.

20. Em relação à tecnologia da Internet, 
analise as opções a seguir a assinale a que NÃO 
indica um dos seus resultados no mundo.

a) Transmissão de informações.
b) Possibilidades de comunicação.
c) Globalização de produtos.
d) Regionalização e isolamento.
______________________________________

21. Assinale a alternativa que contém o 
conceito econômico que indica o rendimento que 
se obtém quando se empresta dinheiro por um 
determinado período.

a) Crédito.
b) Inflação.
c) Juros.
d) Recessão.
______________________________________

22. Analise a explicação a seguir sobre um 
tipo de energia e assinale a alternativa que lhe 
corresponde.

“É a energia obtida pela luz da estrela mais 
próxima do nosso planeta, que pode ser captada 
com painéis. É uma fonte de vida e de origem 
da maioria das outras formas de energia na 
Terra. Essa energia chega ao planeta nas formas 
térmica e luminosa”.

a) Eólica.
b) Hidrelétrica.
c) Nuclear.
d) Solar.
______________________________________

23. Analise a seguinte reflexão de Cármen 
Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, e 
assinale a alternativa que indica o tema a que se 
faz referência.

“Esse problema significa não que alguém foi 
furtado de alguma coisa, mas que uma sociedade 
inteira foi furtada, pela escola que não chega, 
pelo posto de saúde que não se tem”.

a) Corrupção.
b) Globalização.
c) Latrocínio.
d) Inflação.
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24. Examine a definição a seguir e marque a 
alternativa que indica o nome do programa social a 
que se faz referência.

“É uma iniciativa do Governo Federal que busca 
oferecer condições atrativas para o financiamento 
de moradias nas áreas urbanas para famílias de 
baixa renda”.

a) Bolsa Família.
b) Programa de Cisternas.
c) Minha Casa, Minha Vida.
d) Passe Livre.

________________________________________

25. Sobre o conceito de desenvolvimento 
sustentável, analise a explicação a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta o termo que melhor 
preenche a lacuna.

“Esse conceito representou uma nova forma de 
desenvolvimento econômico, que leva em conta 
o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento 
é confundido com crescimento econômico, que 
depende do consumo crescente de energia e 
recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento 
tende a ser ___________, pois leva ao esgotamento 
dos recursos naturais dos quais a humanidade 
depende”. (WWF Brasil, com adaptações).

a) Coerente.
b) Insustentável.
c) Justificável.
d) Racional.

________________________________________

26. Considere as organizações internacionais a 
seguir e assinale a que indica uma que NÃO tem o 
Brasil como um de seus membros.

a) Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
b) Mercosul.
c) Organização das Nações Unidas.
d) União Europeia.

27. Avalie a seguinte explicação sobre o desafio 
climático do aquecimento global e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“Aquecimento global é o aumento da temperatura 
média dos oceanos e da camada de ar próxima 
à superfície da Terra que pode ser consequência 
de causas naturais e atividades humanas. Isto se 
deve principalmente ao aumento das emissões de 
gases na atmosfera que causam o ___________, 
principalmente o dióxido de carbono”. (WWF Brasil, 
com adaptações).

a) Desmatamento
b) Efeito Estufa
c) Desenvolvimento Sustentável
d) Protocolo de Quioto

________________________________________

28. Avalie a explicação a seguir e marque a 
alternativa que apresenta o conceito a que se faz 
referência direta no texto.

“Os seres humanos estão hoje em contato uns 
com os outros em todo o mundo como nunca 
na história. Exemplo disso é a comunicação 
instantânea da informação, a cultura universal 
de estilos e experiências, o alcance mundial de 
mercados e mercadorias, os produtos compostos 
de partes oriundas de diferentes continentes”. 
(Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 37, com 
adaptações).

a) Democratização.
b) Fundamentalismo.
c) Globalização.
d) Nacionalismo.

________________________________________

29. Em 1948, a Organização das Nações 
Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos seus princípios.

a) Ninguém será mantido em escravidão ou 
servidão.
b) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel.
c) Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos.
d) Ninguém será preso, mesmo tendo sua culpa 
comprovada com base na lei.
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30. De acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, as crianças e adolescentes têm  
também direito à liberdade. Com base nessa lei, 
marque a alternativa que NÃO indica um dos 
aspectos desse direito à liberdade.

a) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
b) Crença e culto religioso.
c) Comprar quaisquer produtos.
d) Opinião e expressão.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


