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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.

A idade e a mudança

Mês passado participei de um evento sobre as 
mulheres no mundo contemporâneo.
Era um bate-papo com uma plateia composta de 
umas 250 mulheres de todas as raças, credos e 
idades.
E por falar em idade, lá pelas tantas, fui questionada 
sobre a minha e, como não me envergonho dela, 
respondi.
Foi um momento inesquecível...  A plateia inteira fez 
um “oooohh” de descrédito.
Aí fiquei pensando: “pô, estou neste auditório há 
quase uma hora exibindo minha inteligência, e a 
única coisa que provocou uma reação calorosa da 
mulherada foi o fato de eu não aparentar a idade 
que tenho? Onde é que nós estamos?”
Onde, não sei, mas estamos correndo atrás de algo 
caquético chamado “juventude eterna”.
Estão todos em busca da reversão do tempo.
(...)
A fonte da juventude chama-se “mudança”.
De fato, quem é escravo da repetição está 
condenado a virar cadáver antes da hora. A única 
maneira de ser idoso sem envelhecer é não se opor 
a novos comportamentos, é ter disposição para 
guinadas.
Eu pretendo morrer jovem aos 120 anos. Mudança, 
o que vem a ser tal coisa?
Minha mãe recentemente mudou do apartamento 
enorme em que morou a vida toda para um bem 
menorzinho. Teve que vender e doar mais da 
metade dos móveis e tranqueiras, que havia 
guardado e, mesmo tendo feito isso com certa 
dor, ao conquistar uma vida mais compacta e 
simplificada, rejuvenesceu.
 (...)
Uma amiga cansou da pauleira urbana e trocou 
um baita emprego por um não tão bom, só que em 
Florianópolis, onde ela vai à praia sempre que tem 
sol. Rejuvenesceu.
Toda mudança cobra um alto preço emocional. 
Antes de se tomar uma decisão difícil, e durante 
a tomada, chora-se muito, os questionamentos 
são inúmeros, a vida se desestabiliza. Mas então 
chega o depois, a coisa feita, e aí a recompensa 
fica escancarada na face.
Mudanças fazem milagres por nossos olhos, e é no 
olhar que se percebe a tal juventude eterna.
(...) Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente 
optou por levar.
Olhe-se no espelho...

(Texto adaptado. LUFT, Lya. A idade e a mudança. 
Disponível em: <http://www.gilbertogodoy.com.br/
ler-post/a-idade-e-a-mudanca---lya-luft>)

01. A respeito do texto acima, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A autora critica a busca pela juventude eterna 
apenas na aparência.
b) A autora afirma que mudanças de atitude 
rejuvenescem.
c) A autora explica que para viver muito é preciso 
ser repetitivo.
d) A autora apresenta exemplos de mudanças que 
renovam a pessoa.
________________________________________

02. “Estão todos em busca da reversão do 
tempo.”

Assinale a alternativa que apresenta o significado 
CORRETO do trecho destacado.

a) Todas as pessoas desejam que o tempo volte 
para uma situação anterior.
b) Algumas pessoas acreditam que o tempo pode 
ser devolvido.
c) Nem todas as pessoas procuram meios para 
parar o tempo.
d) As pessoas não querem que o tempo retroceda.
________________________________________

03. Após a reação da plateia ao saber a idade 
da escritora, Lya Luft demonstra:

a) Vergonha, pois não imaginava que seria vaiada.
b) Indignação, pois sua idade causou mais interesse 
do que o assunto da palestra. 
c) Alegria, pois foi muito elogiada pela sua aparência 
jovem.
d) Aliviada, pois não gosta de falar sobre a sua 
idade.
________________________________________

04. Os exemplos que a autora apresenta no 
texto têm como objetivo:

a) Ilustrar que a mudança de atitude deixa a 
aparência mais jovem.
b) Mostrar que a juventude está na mudança de 
atitudes, não na da aparência.
c) Contar dois fatos pessoais interessantes para 
divertir o público.
d) Explicar que nem toda mudança traz benefícios.
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05. A fonte da juventude chama-se “mudança”.

Assinale a alternativa CORRETA sobre o emprego 
das aspas no trecho destacado acima.

a) Alterar o sentido original da palavra.
b) Indicar uma citação.
c) Destacar o significado original da palavra.
d) Sugerir ironia na interpretação da palavra.
________________________________________

06. Assinale a alternativa em a frase está em 
linguagem informal.

a) Toda mudança cobra um alto preço emocional. 
b) Mudanças fazem milagres por nossos olhos.
c) Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente 
optou por levar.
d) Uma amiga cansou da pauleira urbana e trocou 
um baita emprego por um não tão bom.
________________________________________

07. “Toda mudança cobra um alto preço 
emocional.”

Assinale a alternativa que classifica 
INCORRETAMENTE o gênero das palavras, 
considerando a aplicação delas na frase acima.

a) Toda = feminino.
b) Mudança = feminino.
c) Preço = masculino.
d) emocional = feminino.
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que a palavra 
recebe acento seguindo a mesma regra que a 
acentuação de “contemporâneo”.

a) Auditório.
b) Nós.
c) Única.
d) Caquético.
________________________________________

09. Assinale a alternativa em que a mudança da 
letra configura em erro ortográfico e NÃO em uma 
nova palavra.

a) Assento - acento.
b) Projeto - progeto.
c) Cassar - caçar.
d) Tacha - taxa.

10. Assinale a alternativa em que a palavra 
NÃO aceita flexão no singular.

a) Comportamentos
b) Guinadas
c) Atrás
d) Inúmeros
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Dada a inequação 15x - 9 > 5 +13x, é 
CORRETO afirmar que o conjunto solução é: 

a) {XЄR/ X ≤ 6}
b) {XЄR/ X < 7} 
c) {XЄR/ X > 7}  
d) {XЄR/ X > 14}
________________________________________

12. Sobre as operações com números naturais, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) 6 + 8 ÷ 2 = 7
b) 12 + 2 x 7 + 10 = 108
c) 1 + 15 ÷ 5 + 1 = 5
d) 20 ÷ 4 + 1 = 4
________________________________________

13. Um corredor de maratonas, com velocidade 
constante de 20 km/h percorre uma distância em 
120 minutos. Se a velocidade aumentasse para 
25 km/h, em quantos minutos ele faria o mesmo 
percurso?

a) 80
b) 84
c) 92
d) 96
________________________________________

14. No início do ano de 2017, Marcos tinha 
uma dívida de R$ 5.000,00. No final do mesmo 
ano, devido à incidência de juros, o valor da dívida 
chegou a R$ 5.800,00. O aumento da dívida em 
porcentagem foi de:

a) 40%
b) 24%
c) 16%
d) 8%
________________________________________

15. A alternativa que corresponde à fração 
geratriz da dízima periódica composta 0,2444... é:

a) 11/99
b) 31/90
c) 17/45
d) 11/45
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QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

16. Em março deste ano, foi assassinada 
na cidade do Rio de Janeiro a ativista e política 
brasileira Marielle Franco. A este respeito, assinale 
a alternativa que indica o cargo político que ela 
ocupava à época de sua morte.

a) Deputada Federal.
b) Senadora.
c) Deputada Estadual.
d) Vereadora.
________________________________________

17. Leia a notícia a seguir e assinale a alternativa 
que apresenta o nome do jornalista envolvido na 
referida polêmica.

“A Rede Globo anunciou a demissão de 
____________ através de um comunicado oficial 
nesta sexta-feira. O jornalista estava afastado 
do Jornal da Globo desde novembro depois do 
vazamento de um vídeo em que fazia comentário de 
cunho racista. Em nota assinada pelo diretor geral 
de jornalismo, a emissora informa que ‘repudia de 
forma absoluta o racismo”. (PurePeople, 22/12/17, 
com adaptações).

a) Arnaldo Jabor.
b) Caco Barcellos.
c) Ricardo Boechat.
d) William Waack.
________________________________________

18. Marque a alternativa que apresenta o 
conceito econômico que indica um aumento 
contínuo e generalizado dos preços em determinado 
período.

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

19. Analise a definição a seguir e assinale a 
alternativa que contém o nome do programa social 
a que se faz referência.

“Trata-se de um programa de transferência direta 
de renda, direcionado às famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza em todo o país, 
de modo que consigam superar a situação de 
vulnerabilidade”.

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

20. Em relação aos direitos e garantias 
fundamentais previstos pela Constituição Federal 
do Brasil, assinale a alternativa que NÃO indica um 
dos direitos sociais.

a) Educação.
b) Paz Mundial.
c) Saúde.
d) Trabalho.
________________________________________

21. Considere a seguinte descrição sobre uma 
importante tecnologia da atualidade e assinale a 
alternativa que indica do que se trata.

“É uma rede mundial que interliga milhões de 
computadores em todo o mundo, de vários tipos e 
tamanhos, marcas e modelos. Dizendo de um modo 
simples, é uma forma fácil e barata de fazer com que 
computadores distantes possam se comunicar”.

a) Apple
b) Google.
c) Internet.
d) Windows.
________________________________________

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

“Essa energia é produzida pelo aproveitamento da 
força das águas dos rios, mediadas pela construção 
de usinas, que fornecerão energia elétrica para a 
população”.

a) Eólica.
b) Hidrelétrica.
c) Nuclear.
d) Térmica.
________________________________________

23. Organizações internacionais são instituições 
criadas para alcançar, através da cooperação entre 
países, melhores condições econômicas, políticas 
e sociais. A este respeito, considere as opções 
a seguir e marque a que indica um exemplo de 
organização internacional.

a) Estados Unidos da América.
b) Organização das Nações Unidas.
c) Comissão Parlamentar de Inquérito.
d) República Federativa do Brasil.
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24. Examine a definição a seguir, a respeito do 
conceito de desenvolvimento sustentável, e marque 
a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

“A definição mais aceita para desenvolvimento 
sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades 
da geração atual, sem comprometer a capacidade 
de atender as necessidades das futuras gerações. 
É o desenvolvimento que não ______ os recursos 
para o futuro”. (WWF Brasil, com adaptações).

a) Distribui.
b) Esgota.
c) Organiza.
d) Racionaliza.
________________________________________

25. Observe a seguinte análise, a respeito de 
um tema polêmico que envolve a segurança pública 
no Brasil, e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Em 2003, foi instituído no país o _______________, 
que estabelece regras rígidas para o porte e posse 
de armas, e também promove campanhas regulares 
de entrega voluntária de armas. Entretanto, estudos 
apontam que a redução no comércio de armas de 
fogo legais no país, ao longo dos últimos anos, não 
foi capaz de reduzir a criminalidade”. (Agência Viva 
Brasil, 19/03/13, com adaptações).

a) Ciência Sem Fronteiras.
b) Programa Brasil Carinhoso.
c) Estatuto do Desarmamento.
d) Programa Telefone Popular.
________________________________________

26. Analise a seguinte descrição sobre um 
relevante tema ecológico e assinale a alternativa 
que lhe corresponde.

“Em volta da Terra há um revestimento gasoso 
que protege animais, plantas e humanos dos raios 
ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, 
esse gás contribui para agravar a poluição do ar 
das cidades. Mas, nas alturas da estratosfera, é um 
filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta 
poderiam aniquilar as formas de vida no planeta”. 
(WWF Brasil, com adaptações).

a) Biodiversidade.
b) Camada de Ozônio.
c) Mudanças Climáticas.
d) Poluição Sonora.

27. Leia a seguinte consideração sobre 
um dos principais aspectos do conceito de 
globalização e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“O conceito de globalização diz respeito ao 
processo pelo qual os acontecimentos, decisões e 
atividades em uma parte do mundo podem vir a ter 
_____________ para indivíduos e coletividade em 
lugares distantes do globo”. (Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, n. 37, com adaptações).

a) Consequências significativas.
b) Efeitos reduzidos.
c) Um alcance nulo.
d) Resultados irrelevantes.

________________________________________

28. Examine a definição a seguir, a respeito de 
um problema que afeta tradicionalmente o país, e 
assinale a alternativa que lhe corresponde.

“É a livre adesão a condutas que violem normas 
éticas ou jurídicas, visando um benefício indevido 
para si ou para outros”.

a) Ativismo.
b) Censura.
c) Miséria.
d) Corrupção.

________________________________________

29. Em 1948, a Organização das Nações Unidas 
adotou e proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Com base neste documento, 
assinale a alternativa que NÃO contém um dos 
direitos de todo ser humano.

a) Descumprimento das Leis.
b) Liberdade.
c) Segurança pessoal.
d) Vida.

________________________________________

30. Com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, examine as alternativas a seguir e 
assinale a que NÃO contém um princípio expresso 
nessa lei.

a) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade.
b) A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
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c) O Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina.
d) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 11/06/2018.


