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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1
Duvido que a maioria da população brasileira conheça
a etimologia da palavra ‘trabalho’, mas tenho certeza de que
todos achariam muito natural se soubessem que ela está ligada,
em sua origem, a uma forma antiga de tortura. O termo vem de
tripalium, do latim tardio, um instrumento romano de tortura,
uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no chão,
onde eram supliciados os escravos. Reúne o elemento ‘tri’
(três) e ‘palus’ (pau) - literalmente, ‘três paus’. Daí derivou-se
o verbo tripaliare, que significava, inicialmente, torturar
alguém no tripalium, o que fazia do ‘trabalhador’ um carrasco,
e não a vítima de hoje em dia.
(...) Pouco a pouco, porém, esse instrumento de tortura
foi desaparecendo, cedendo lugar aos terríveis dispositivos
inventados pela Inquisição, com sua imaginação de pesadelo.
Vão-se os objetos, ficam as palavras: por volta do século XII, o
termo já tinha ingressado nas línguas românicas. Em todas elas,
o termo entrou como substantivo abstrato, significando
‘tormento, agonia, sofrimento’.
A partir do Renascimento, o vocábulo adquiriu
também o sentido atual de ‘labuta, atividade, exercício
profissional’. No entanto, apesar do esforço enaltecedor de
comemorações internacionais como o Dia do Trabalho, ou de
frases surradas como ‘o trabalho dignifica o homem’, o termo
jamais perdeu sua primitiva ligação com a dor e o sofrimento.
(...) Não faltam, no Português moderno, outras situações que
conservam as associações primitivas do termo. ‘Trabalhoso’,
em qualquer dicionário, significa ‘custoso, difícil, cansativo’.
Quem está em dificuldades, está passando trabalho. Aquilo que
não é fácil de fazer dá muito trabalho, ou muita trabalheira, às
vezes até um trabalhão. (...)
Mesmo quando invadiu uma língua anglo-saxônica
como o Inglês, a palavra conservou essa cor sombria: ‘travail’,
termo que os britânicos importaram da França, designa também
‘tormento, agonia’, e pode ser usado com relação ao trabalho de
parto. Poucos sabem, no entanto, que dele se criou uma variante
bem conhecida por todos os que falam o idioma de
Shakespeare: ‘travel’, que era usada para designar um esforço
penoso e cansativo e que só no século XIV veio a adquirir o
sentido atual de ‘viagem’. A cena se repete, e recomeço meu
artigo: "Duvido que a maioria da população britânica conheça a
etimologia da palavra ‘travel’, mas tenho certeza de que todos
achariam muito natural se soubessem que ela está ligada, em
sua origem, a uma forma antiga de tortura”...
Cláudio Moreno. Texto publicado no site
www.educaterra.terra.com.br/sualingua. Adaptado.

    
Uma idéia que não está presente no texto 1 é:
A) nos tempos em que o tripalium era utilizado como um
terrível instrumento de tortura, o trabalhador era, de fato,
um torturador.
B) embora o tripalium tenha sido, aos poucos, substituído por
outros objetos de tortura, esta palavra foi introduzida em
várias línguas.
C) embora haja variados esforços para enaltecer o trabalho,
esta palavra mantém, ainda hoje, resquícios de seu
significado original.
D) no Português que falamos atualmente, ainda há expressões
que preservam as associações primitivas do termo
‘trabalho’.
E) em torno do século XII, a palavra tripalium já tinha sido
adotada pelas línguas românicas, com o mesmo significado
que tinha na sua origem.

     
A principal função do texto 1 é:
A) informar o leitor sobre a origem curiosa de uma palavra da
nossa língua.
B) ensinar ao leitor os pontos gramaticais mais relevantes de
nossa língua.
C) comentar criticamente acerca de fatos ocorridos na
evolução de nossa língua.
D) noticiar acerca das mais recentes descobertas sobre as
palavras da língua.
E) fazer propaganda de obras que tratam da etimologia das
palavras da língua.

     
“Vão-se os objetos, ficam as palavras”. Com essa afirmação,
o autor pretendeu dizer que:
A) as palavras de uma língua permanecerão vivas somente
enquanto os objetos por elas designados continuarem em
uso.
B) certas palavras podem ser preservadas em uma língua,
mesmo após o desaparecimento dos objetos a que elas se
referem.
C) a permanência dos objetos é o principal fator responsável
pela existência das palavras em uma dada língua.
D) as palavras mantêm-se em uma língua se os objetos que
elas designam também se mantiverem.
E) os objetos precisam permanecer em uso, a fim de que as
palavras que os designam também assim permaneçam.
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No que se refere à evolução da palavra ‘trabalho’, analise as
afirmações a seguir.

Observe a grafia do termo ‘Renascimento’. Dos termos abaixo,
o único que não se grafa como ele é:

1.

A)
B)
C)
D)
E)

Em sua origem, ela era usada para designar um instrumento
de tortura usado pelos romanos.
Nas línguas românicas, ela adquiriu um novo significado,
em relação ao significado original.
Após o Renascimento, essa palavra passou a significar ‘três
paus’, daí o seu nome.
Atualmente, em Português, ela tem o mesmo significado de
‘labuta’ e de ‘exercício profissional’.

2.
3.
4.

adolescente.
crescimento.
abscesso.
adoescer.
convalescer.

     

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
“Mesmo quando invadiu uma língua anglo-saxônica como o
Inglês, a palavra conservou essa cor sombria”. Nesse trecho, a
expressão sublinhada se refere:
A) à possibilidade de, no Inglês, ‘trabalho’ poder ser usada
com relação ao trabalho de parto.
B) ao fato de a palavra ‘trabalho’ jamais ter perdido sua
primitiva ligação com a dor e o sofrimento.
C) ao fato de, na língua inglesa, a palavra ‘trabalho’ ter
adquirido o sentido atual de ‘viagem’.
D) ao fato de a maioria da população britânica desconhecer a
etimologia da palavra ‘travel’.
E) ao desconhecimento que têm os britânicos sobre as
palavras que importaram da França.

     

“O tripalium era uma espécie de tripé”. As regras que
justificam a acentuação dos termos sublinhados são as mesmas
que justificam a acentuação de, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

comício e trás.
negócio e cajá.
rápido e café.
égide e cipó.
bênção e fé.

     
Assinale a alternativa em que as regras de concordância foram
obedecidas.
A) Haveriam motivos para duvidar de que a palavra ‘trabalho’
tem relação com ‘tripalium’?.
B) A etimologia de algumas palavras da nossa língua ainda
são desconhecidas.
C) Uma grande quantidade de fatores interferiu na evolução
da palavra ‘trabalho’.
D) Hoje, é totalmente desconhecido a relação da palavra
‘trabalho’ com ‘tripalium’.
E) Os estudiosos acham que é meia incerta a relação entre as
palavras ‘trabalho’ e ‘tripalium’.

“... uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no
chão, onde eram supliciados os escravos”. O termo sublinhado
significa:
A)
B)
C)
D)
E)

vendidos.
resgatados.
operados.
renegados.
torturados.
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TEXTO 2
U. Corporativa - Existem formas de tornar a linguagem
corporativa mais atrativa?

Segundo Mário Persona, para tornar a linguagem corporativa
mais atrativa é preciso:

Persona - Sim, certamente. A primeira providência é esquecer
os jargões que ainda povoam textos e discursos. (...) É
importante simplificar a linguagem, principalmente no meio de
negócios. Mas simplificar não significa falar ou escrever
errado. É apenas uma questão de economia de palavras. Se um
profissional não quiser ficar na situação de quem não tem
palavras para se expressar, é bom economizá-las. Brinco que
em minhas viagens sempre deveria ter levado metade das
roupas e o dobro do dinheiro. Falar bem é usar metade das
palavras com o dobro do significado. O uso de expressões
próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes. Serve
para comunicar bem as idéias para os da mesma confraria,
porém pode se transformar em linguagem elitista e hermética,
principalmente no trato com o cliente. As piores pessoas para
você deixar falar com os clientes são justamente aquelas que
prezam mais a bagagem de palavreado técnico que possuem.
Acabam usando seu arsenal para impressionar e não se
preocupam em comunicar.

1.
2.
3.
4.

U. Corporativa - Qual o limite entre a formalidade e a
informalidade?
Persona - Há dois vocabulários, o informal demais e o formal
demais. Vou dar um exemplo. Veja dois amigos que estão hoje
no mesmo nível hierárquico na empresa e você irá encontrá-los
sem papas na língua. Deixe que um deles suba bastante, e o que
ficou preso ao chão perde aquela informalidade e o
relacionamento passa a soar falso. O que aconteceu? Antes
havia respeito de menos. Depois, respeito demais. Se existisse
uma linguagem informal sem exageros, nem para cima, nem
para baixo, a comunicação continuaria no mesmo nível. Tenho
por hábito não chamar as pessoas por "senhor" ou "senhora", a
menos que sejam mais velhas do que eu. Bem, nunca chamei
meu pai ou minha mãe de "senhor" ou "senhora", mas nunca os
desrespeitei. Tinha um colega de infância que costumava
chamar sua mãe de "senhora" em público, algo do tipo, "a
senhora é uma #@*&%!$", e lá vinham imprecações contra a
própria avó. Portanto, não é a forma da linguagem que exala o
respeito, mas o seu conteúdo. E, obviamente, a qualidade da
garganta de onde ela sai.
Trecho da entrevista de Mário Persona, especialista em Comunicação, à
Universidade Corporativa.

proceder à simplificação dessa linguagem.
evitar todo tipo de jargão.
economizar as palavras.
prezar pelo palavreado técnico.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

    
Segundo o entrevistado no texto 2, “o uso de expressões
próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes” porque:
A) quem usa essas expressões fica na difícil situação de quem
não tem palavras para se expressar.
B) uma pessoa que usa essas expressões consegue falar bem,
usando metade das palavras com o dobro do significado.
C) a pessoa comunica bem as idéias para quem domina essas
expressões, mas o cliente pode não compreendê-las.
D) o uso dessas expressões pode revelar que a pessoa está em
um nível hierárquico superior ao de outra pessoa.
E) essas expressões equivalem a uma simplificação da
linguagem no meio de negócios, o que não é desejável.

     
Segundo o texto 2, o uso de linguagem formal ou informal nos
relacionamentos dentro de uma empresa depende:
A) dos níveis hierárquicos que as pessoas têm dentro da
empresa.
B) do tempo de serviço que as pessoas têm dentro da empresa.
C) da idade que têm as pessoas que lá trabalham.
D) das intenções que a pessoa tem, se é de impressionar ou de
comunicar.
E) da bagagem de palavreado técnico que as pessoas possuem.
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MATEMÁTICA

     
Assinale a alternativa em que o uso das vírgulas está adequado.
A) Na linguagem, formalidade e informalidade podem
expressar, de fato, respeito entre as pessoas.
B) Segundo o autor, a habilidade de falar bem, é requisito
fundamental para as pessoas de negócios.
C) É importante, economizar no palavreado técnico porque,
este não tem a preocupação de comunicar.
D) O autor defende, que a simplificação da linguagem pode
favorecer os negócios, e aumentar o número de clientes.
E) Aquelas pessoas, que prezam a bagagem de palavreado
técnico não devem, ser indicadas para falar com os clientes.

     
Analise a grafia dos termos sublinhados nos enunciados abaixo.
Muitas pessoas não sabem porque usam uma linguagem
mais formal ou mais informal.
Sempre há um porquê que justifica o grau de formalidade
da linguagem nos relacionamentos humanos.
Relacionar-se com alguém que sobrecarrega no palavreado
técnico é um problema por que muitas pessoas passam.
Poucas pessoas imaginam porque, em uma empresa, a
linguagem utilizada é fator de vital importância.

1.
2.
3.
4.

     
Para se produzir um quilograma de alumínio são necessários 20
KWh de energia elétrica. Supondo-se que o preço de 1 KWh
seja de R$ 0,42, qual o custo da energia elétrica necessária para
produzir cinco quilogramas de alumínio?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 34,00.
R$ 36,00.
R$ 38,00.
R$ 40,00.
R$ 42,00.

     

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, um em cada
quatro brasileiros são considerados miseráveis, ou seja, toda a
sua renda não é suficiente para o consumo diário de 2.300
calorias. Considerando a população brasileira como sendo de
180 milhões de habitantes, quantos são os considerados
miseráveis no Brasil?
A)
B)
C)
D)
E)

23 milhões.
40 milhões.
45 milhões.
56 milhões.
72 milhões.

     
Em suas últimas contas, a CELPE tem apresentado o informe
abaixo:

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
“...e lá vinham imprecações contra a própria avó”. O termo
destacado é sinônimo de:
A)
B)
C)
D)
E)

reclamações, xingamentos.
pragas, maldições.
palavrões, intempéries.
maldades, crueldades.
cobranças, injúrias.

De acordo com as informações apresentadas no informe, qual o
valor exato que fica para a CELPE prestar o serviço de
distribuição em uma conta de energia de R$ 200,00?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 44,00.
R$ 55,00.
R$ 56,00.
R$ 66,00.
R$ 78,00.

     
Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de
Veículos Automotores (ANFAVEA), em 2004 foram
fabricados 300 mil veículos equipados com motor bicombustível (álcool e gasolina), o que corresponde a 20 % do
total de veículos produzidos no país. Qual foi a produção total
de veículos em 2004?
A)
B)
C)
D)
E)

1,1 milhão de veículos.
1,2 milhão de veículos.
1,3 milhão de veículos.
1,4 milhão de veículos.
1,5 milhão de veículos.
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A miniatura de um famoso carro de Fórmula-1 foi construída na
escala 1:25. Se o comprimento da miniatura mede 16
centímetros, qual o comprimento real do carro?
A)
B)
C)
D)
E)

3 metros.
4 metros.
5 metros.
6 metros.
8 metros.

    
Uma grande loja está promovendo uma liquidação em que todas
as camisas estão sendo vendidas por um mesmo preço, e todas
as calças do estoque por um mesmo preço. O preço das calças é
maior que o preço das camisas. João comprou 7 camisas e 3
calças, e pagou 280 reais. Sofia comprou 3 camisas e 7 calças, e
pagou 320 reais. Nessas condições, nessa loja, o preço de cada
camisa e o preço de cada calça são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

20 reais e 30 reais.
20 reais e 40 reais.
25 reais e 35 reais.
25 reais e 40 reais.
30 reais e 40 reais.

    
Devido à alta do petróleo, uma indústria de produtos químicos
reajustou o preço de seus produtos três vezes, nos últimos doze
meses. Foram três reajustes de 10% cada um. Se um produto
custava R$ 100,00, qual o seu valor após esses três reajustes?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 121,00.
R$ 130,00.
R$ 132,00.
R$ 133,10.
R$ 135,00.

Tipo 1 – Cor: Branca

     
Observe a reportagem abaixo:
“De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são
200 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C, ou
simplesmente HCV, na sigla em inglês. Isso mesmo: 200
milhões de seres humanos. Ou, se você preferir, 3% da
população mundial, índice assustador para qualquer problema
de saúde. Para se ter uma idéia, a aids, doença também
causada por um vírus, atinge 38 milhões de indivíduos segundo
a Unaids (programa da ONU para a doença).”
Adaptado da Revista Super Interessante no 207, dezembro de
2004.
Segundo os dados da reportagem, podemos afirmar que,
aproximadamente:
A) um a cada 20 habitantes
vírus da hepatite C.
B) um a cada 33 habitantes
vírus da hepatite C.
C) um a cada 38 habitantes
vírus da hepatite C.
D) um a cada 40 habitantes
vírus da hepatite C.
E) um a cada 48 habitantes
vírus da hepatite C.

do planeta está infectado pelo
do planeta está infectado pelo
do planeta está infectado pelo
do planeta está infectado pelo
do planeta está infectado pelo

     
Do faturamento anual de uma indústria, 7 milhões de reais
foram utilizados para o pagamento dos empregados e para
aquisição de matéria prima. Do que sobrou, 25% foram gastos
com publicidade, sobrando 3 milhões de reais para outras
despesas, incluindo pagamento dos impostos. Nessas condições,
qual o faturamento dessa indústria?
A)
B)
C)
D)
E)

10,0 milhões de reais.
11,0 milhões de reais.
11,5 milhões de reais.
12,0 milhões de reais.
12,5 milhões de reais.

    
Uma composição de Metrô é formada por cinco vagões, cada
um de uma cor. De quantas maneiras diferentes essa
composição pode ser montada, alterando-se apenas a posição
dos vagões?
A)
B)
C)
D)
E)

5 maneiras.
10 maneiras.
12 maneiras.
60 maneiras.
120 maneiras.
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Uma companhia aérea oferece vôos fretados para Fernando de
Noronha, em um avião com capacidade para 100 passageiros.
Se todos os lugares estiverem ocupados, ela cobra R$ 200,00
por pessoa. Caso contrário, aos R$ 200,00 será cobrado um
acréscimo de quatro reais por lugar não ocupado. Por exemplo,
se cinco lugares estiverem vazios, o preço de cada passagem
será de R$ 220,00. Nessas condições, a companhia terá um
faturamento máximo quando o vôo estiver:
A)
B)
C)
D)
E)

com todos os lugares ocupados.
com 90% dos lugares ocupados.
com 85% dos lugares ocupados.
com 80% dos lugares ocupados.
com 75% dos lugares ocupados.

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 13,00.
R$ 15,00.
R$ 16,00.
R$ 17,00.
R$ 20,00.

     

    
Em uma pequena cidade, o relógio da igreja anuncia as horas
dando uma badalada no sino à uma hora, duas badaladas às
duas horas, e assim por diante até o meio dia. No período da
tarde, ele volta a dar novamente uma badalada às 13 horas, duas
badaladas às 14 horas, e assim por diante até a meia noite.
Nessas condições, quantas badaladas serão dadas em um dia
inteiro?
A)
B)
C)
D)
E)

O preço a pagar por uma corrida de táxi em uma certa cidade, é
obtido pela soma de um valor fixo, a bandeirada, com um valor
variável que é proporcional ao número de quilômetros rodados.
Se, nessa cidade, uma corrida de 12 quilômetros sai por R$
10,00 e uma corrida de 20 quilômetros sai por R$ 12,00, qual
seria o valor pago por uma corrida de 24 quilômetros?

12 badaladas.
24 badaladas.
78 badaladas.
117 badaladas.
156 badaladas.

Um concurso público é composto de quatro provas, que
apresentam pesos diferentes. Abaixo, encontram-se as notas de
cada prova de um candidato, com os respectivos pesos.
Prova

Português

Matemática

Nota
Peso

10,0
2

5,0
3

Conhecimentos
técnicos
7,0
4

Conhecimentos
gerais
2,0
1

Qual a média final desse candidato?

     

O gráfico abaixo representa a distribuição dos empregados de
uma empresa, segundo suas idades:

A)
B)
C)
D)
E)

6,0.
6,5.
7,0.
7,5.
8,0.

No de empregados

CONHECIMENTOS GERAIS

100

     
Considere as seguintes afirmativas:
I–

A inclusão digital possibilita que um maior número de
pessoas tenha acesso às novas tecnologias de informação.
II – O governo brasileiro está incentivando o uso de softwares
livres como forma de ampliar a inclusão digital.
III – A criação de telecentros comunitários é uma iniciativa que
busca expandir a inclusão digital.

50

Menos de
30 anos

Entre 30 e
45 anos

Mais de
45 anos

Faixa
etária

Qual o percentual de empregados dessa empresa que estão na
faixa etária entre 30 e 45 anos de idade?
A)
B)
C)
D)
E)

20 %.
40 %.
60 %.
80 %.
90 %.

Marque a alternativa que corresponde à análise correta das
afirmativas acima:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I é correta.
Somente III é correta.
Somente I e II são corretas.
Somente II e III são corretas.
Todas são corretas.
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A população de idosos no Brasil cresce a cada dia e algumas
medidas precisaram ser tomadas para que essa faixa da
população tivesse seus direitos respeitados. O instrumento
jurídico que busca assegurar esses direitos é:
A)
B)
C)
D)
E)

Lei do Voluntariado.
Estatuto do Idoso.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Benefício de Prestação Continuada.
Consolidação das Leis Trabalhistas.

     
Na busca de combater a violência existente em nosso país,
recentemente foi realizada uma campanha nacional de
desarmamento. Essa campanha consistia em:
A) proibir a venda de armas em todo o país.
B) entregar armas em postos de coleta, recebendo em troca um
valor em dinheiro e isenção de penalidade.
C) elaborar uma lei que regulamente a compra e venda de
armas.
D) realizar palestras em escolas sobre a questão da violência.
E) mobilizar a sociedade para participar de caminhadas pela
paz em todo o país.

      
Na busca de ampliar a oportunidade de ingresso nas
universidades para as camadas menos favorecidas de nossa
sociedade, está em discussão um projeto de lei que estabelece:
A) cotas para estudantes de escolas públicas, afrodescendentes
e indígenas.
B) cotas para estudantes de escolas particulares.
C) a extinção total do ingresso na universidade por meio de
vestibular.
D) o incentivo à criação de novas universidades particulares.
E) a criação de cursos especiais somente para a população
indígena.

     

Considere as seguintes afirmativas:
I – A Lei de Biossegurança, votada no Congresso Nacional,
trata dos estudos científicos, envolvendo células-tronco
embrionárias e o plantio de sementes transgênicas no país.
II – As células tronco podem contribuir para o tratamento de
doenças degenerativas, como o mal de Parkinson,
derrames, infartos e câncer, entre outras.
III – Os transgênicos são alimentos produzidos sem a utilização
de agrotóxicos.
Marque a alternativa que corresponde à análise correta das
afirmativas acima:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I é verdadeira.
Somente II é verdadeira.
Somente III é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Todas são verdadeiras.

Tipo 1 – Cor: Branca

      
Recentemente ocorreu um fato de muita importância para os
católicos de todo o mundo. O referido fato foi:
A)
B)
C)
D)
E)

a diminuição do número de católicos.
o aumento do número de igreja evangélicas no Brasil.
a morte do Papa João Paulo II e a escolha do novo Papa.
o estabelecimento de novos dogmas na igreja.
a luta da igreja católica em prol dos desfavorecidos.

      
Atualmente um dos países da América do Sul vive uma crise
política, deflagrada em março quando o presidente, Carlos
Mesa, apresentou ao Congresso do país sua carta de renúncia.
Marque a alternativa que corresponde ao país em questão:
A)
B)
C)
D)
E)

Equador.
Chile.
Bolívia.
Uruguai.
Peru.

      
Com relação às enchentes recentemente ocorridas em
Pernambuco, é incorreto afirmar:
A) Milhares de pessoas ficaram desabrigadas em todo o
Estado.
B) Muitos estudantes ficaram sem aulas em várias localidades.
C) Na capital, os moradores dos morros, encostas e margem
dos rios sofreram mais fortemente os efeitos das chuvas.
D) Ocorreram mortes em decorrência das fortes chuvas.
E) A ajuda aos desabrigados foi feita exclusivamente pelo
Governo do Estado.

      
O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, denunciou
uma operação em que o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, seria
o responsável pelo pagamento de mesadas de 30.000 a
congressistas do PP e do PL. Esse suposto esquema ficou
conhecido pelo nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Mensalão.
Fraudes no INSS.
Escândalo dos Precatórios.
CPI dos Correios.
CPI da Terra.
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Tipo 1 – Cor: Branca

    
Com relação ao aquecimento global da terra é incorreto
afirmar:
A) O aquecimento global é o aumento da temperatura terrestre
não só numa zona específica, mas em todo o planeta.
B) Um das possíveis causas do aquecimento deve-se ao uso de
combustíveis fósseis, que levam à acumulação na
atmosfera de gases causadores do Efeito Estufa.
C) Recentes estudos afirmam que o aquecimento da Terra
pode provocar o deslocamento de milhões de pessoas ainda
nesse século.
D) Um dos gases causadores do Efeito Estufa são os chamados
CFCs (compostos à base de cloro, flúor e carbono), que
eram utilizados em refrigeradores e desodorantes sprays.
E) O Efeito Estufa não possui relação com o buraco da
camada de ozônio.
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