
concurso público

003. Prova objetiva

auxiliar legislativo

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

19.11.2017	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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CONHECIMENTOS GERAIS

LíNGuA PORTuGuESA

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 06.

Personagem do imaginário popular e de uma novela, 
a marquesa de Santos, célebre amante de dom Pedro I, 
aos poucos deixa o rodapé da história para ganhar perso-
nalidade, ambição e protagonismo mais nítidos. A partir de  
arquivos pouco estudados, pesquisadores e historiadores 
redesenham a trajetória da paulista Domitila de Castro Canto  
e Melo como uma mulher forte, independente, pragmá-
tica e de excepcional tino financeiro. “Domitila era plural, 
muito mais que uma amante”, resume o historiador Paulo  
Rezzutti, que está relançando seu livro Domitila – A verda-
deira História da Marquesa de Santos, de 2013, com docu-
mentos inéditos e reveladores.

O mais significativo, em termos históricos, é o diário que 
confirma a existência do primeiro dos cinco filhos dos dois 
amantes, um menino sobre o qual se especulava haver nas-
cido, mas de quem não se tinha notícia de ter sobrevivido.

Mesmo sendo criticada pelas costas e alvo constante  
de caricaturas e artigos injuriosos, Domitila, mulher bonita, 
inteligente e alegre, experimentou ascensão social meteórica  
na capital. Frequentava seus saraus todo mundo que era  
importante. No ápice da trajetória de amante imperial, foi  
nomeada dama de honra da pobre Leopoldina, que sofria 
com a situação, e ganhou o título de marquesa, o segundo 
degrau da nobreza brasileira.

A paixão de Domitila e dom Pedro ficou registrada em 
cartas não recomendáveis para menores. “Ele a amava com 
amor selvagem, sem conhecer limites nem regras de direito,  
moral ou religião”, diz a historiadora Mary Del Priore, que 
pesquisou a vida da marquesa.

(Luísa Bustamante, As faces de Domitila. Veja, 09.08.2017. Adaptado)

01. Segundo o texto, a amante de dom Pedro I

(A) não conseguia projeção social, apesar de ter recebido 
o título de marquesa.

(B) tem seu perfil revisto pela história, graças a novos 
dados sobre sua vida.

(C) não encontrou, na época, restrições a sua condição 
de amante do imperador.

(D) até hoje permanece desconhecida da historiografia 
do primeiro reinado.

(E) teve filhos de seus dois amantes, mas o primeiro dos 
filhos pode não ter sobrevivido.

02. Assinale a alternativa em que a alteração na pontuação 
do trecho modifica o sentido da frase original.

(A) … foi nomeada dama de honra da pobre Leopoldina,  
que sofria com a situação e ganhou o título de mar-
quesa, o segundo degrau da nobreza brasileira. 
(3o parágrafo)

(B) … resume o historiador Paulo Rezzutti, que está  
relançando seu livro Domitila – A verdadeira História 
da Marquesa de Santos (de 2013) com documentos 
inéditos e reveladores. (1o parágrafo)

(C) O mais significativo em termos históricos é o diário 
que confirma a existência do primeiro dos cinco 
filhos dos dois amantes… (2o parágrafo)

(D) … a marquesa de Santos – célebre amante de 
dom Pedro I – aos poucos deixa o rodapé da histó-
ria para ganhar personalidade, ambição e protago-
nismo mais nítidos. (1o parágrafo)

(E) … Domitila (mulher bonita, inteligente e alegre)  
experimentou ascensão social meteórica na capital. 
(3o parágrafo)

03. A frase do texto em que se encontra emprego figurado de 
palavra(s) é:

(A) … a marquesa de Santos, célebre amante de dom 
Pedro I, aos poucos deixa o rodapé da história para 
ganhar personalidade, ambição e protagonismo 
mais nítidos.

(B) O mais significativo, em termos históricos, é o diá-
rio que confirma a existência do primeiro dos cinco 
filhos dos dois amantes...

(C) ... um menino sobre o qual se especulava haver  
nascido, mas de quem não se tinha notícia de ter 
sobrevivido.

(D) Frequentava seus saraus todo mundo que era  
importante.

(E) A paixão de Domitila e dom Pedro ficou registrada 
em cartas não recomendáveis para menores.

04. Assinale a alternativa em que se expressa, adequada 
e respectivamente, o sentido dos termos destacados 
nas passagens – … ganhar personalidade, ambição e 
protagonismo mais nítidos. (1o parágrafo) – e – No 
ápice da trajetória de amante imperial… (3o parágrafo)

(A) papel de destaque – auge.

(B) contorno – apogeu.

(C) espaço – requinte.

(D) apoio – limite.

(E) reconhecimento – centro.
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08. As expressões destacadas nos trechos – … uma tabuleta 
qualquer… – e – … andando às tontas – exprimem nes-
ses contextos as ideias, respectivamente, de

(A) indefinição e lugar.

(B) especificação e modo.

(C) indeterminação e modo.

(D) qualidade e lugar.

(E) indefinição e direção.

09. Assinale a alternativa em que uma outra redação dada a 
trecho do poema está de acordo com a norma-padrão de 
concordância.

(A) Tabuletas meio tortas e onde se lia frases.

(B) Deveriam existir em velhos postes umas tabuletas 
quaisquer.

(C) Não haviam remédios senão irmos andando às 
tontas.

(D) E pensavam-se em lugares muito distante.

(E) Mais de um ainda não sabiam que a Terra era 
redonda.

Leia o texto, para responder às questões de números 10 e 11.

(Ciça, Pagando o pato)

10. É correto concluir que o humor da tira decorre

(A) do emprego de frases na forma negativa.

(B) da impertinência da pergunta do pato.

(C) da manifestação de inconformismo da formiga.

(D) da exploração do duplo sentido de palavra.

(E) da falta de sentido das palavras empregadas pelas 
personagens.

Para responder à questão de número 05, observe a relação 
de sentido entre as partes sinalizadas na passagem a seguir.

(I) Mesmo sendo criticada pelas costas e alvo constante  
de caricaturas e artigos injuriosos, (II) Domitila, mulher 
bonita, inteligente e alegre, experimentou ascensão  
social meteórica na capital.

05. É correto afirmar que as ideias expressas no trecho (I) 
estabelecem, com as ideias do trecho (II), relação de 
sentido de

(A) causa.

(B) concessão.

(C) modo.

(D) consequência.

(E) condição.

06. Na frase – O mais significativo, em termos históricos, é... 
(2o parágrafo) –, a palavra “O”, em destaque, refere-se

(A) ao livro que está sendo relançado por Rizzutti.

(B) ao próprio autor do livro em relançamento.

(C) a um dos documentos contidos no livro de Rizzutti.

(D) a um dos pesquisadores que redesenham a trajetó-
ria de Domitila.

(E) à confirmação da existência do primeiro filho de 
Domitila.

Leia o texto, para responder às questões de números 07 a 09.

A gente ainda não sabia

A gente ainda não sabia que a Terra era redonda.
E pensava-se que nalgum lugar, muito longe,
deveria haver num velho poste uma tabuleta qualquer
– uma tabuleta meio torta
e onde se lia, em letras rústicas: FIM DO MUNDO.
Ah! depois nos ensinaram que o mundo não tem fim
e não havia remédio senão irmos andando às tontas
como formigas na casca de uma laranja.
Como era possível, como era possível, meu Deus,
viver naquela confusão?
Foi por isso que estabelecemos uma porção de fins de 
mundo...

(Mário Quintana, A vaca e o hipogrifo)

07. A alternativa que substitui, correta e respectivamente, as 
palavras onde e senão, em destaque no texto, é:

(A) cuja – salvo.

(B) que – ou.

(C) em que – do contrário.

(D) da qual – porém.

(E) na qual – exceto.
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13. A expressão em destaque na passagem – ... percebeu 
que tinha esbarrado em alguém que não podia vê-la e 
que, portanto, a responsabilidade de desviar era dela. – 
expressa a ideia de

(A) explicação, podendo ser substituída, com coerência, 
por porém.

(B) causa, podendo ser substituída, com coerência, por 
porque.

(C) tempo, podendo ser substituída, com coerência, por 
então.

(D) modo, podendo ser substituída, com coerência, por 
assim.

(E) conclusão, podendo ser substituída, com coerência, 
por logo.

14. A relação de sentido que existe entre as palavras trás 
e frente, empregadas no texto, está presente também 
entre

(A) fatalmente e irremediavelmente.

(B) resisti e impedi.

(C) responsabilidade e comprometimento.

(D) comum e inusitado.

(E) malvado e dissimulado.

15. Assinale a alternativa em que os verbos conjugados e a 
colocação dos pronomes em destaque apresentam-se de 
acordo com a norma-padrão.

(A) Se eu vir uma mulher vindo em minha direção, não 
me desviarei dela.

(B) Me esforcei para que a mulher me visse e se des-
viava de mim.

(C) Talvez eu tinha evitado o choque se tinha desvia-
do-me da mulher.

(D) Desviem-se das pessoas quando verem que elas 
vêm em sua direção.

(E) Se nos vermos diante de uma pessoa distraída,  
evitaremos colidir com ela.

11. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente e 
de acordo com a norma-padrão, as lacunas das frases 
baseadas no texto dos quadrinhos.

•  O pato         formiga como estava a distribuição de 
renda no formigueiro.

•  Quanto à minha baiana, minha renda não dá nem 
para           no carnaval.

(A) indagou à … enfeitar ela.

(B) indagou a … enfeitar a ela.

(C) perguntou a … a enfeitar.

(D) indagou a … lhe enfeitar.

(E) perguntou à … enfeitá-la.

Leia o texto, para responder às questões de números 12 a 14.

Andava na calçada quando vi uma mulher vindo em  
minha direção, grudada no celular e sem, portanto, olhar 
por onde ia. Se não desviasse dela, fatalmente nos choca-
ríamos. Como sou intimamente malvado, parei de repen-
te e dei meia-volta, como se olhasse para trás: a senhora 
em questão bateu de frente com minhas costas. Eu tinha 
contraído o corpo para receber o impacto e resisti bem, ela 
entrou em tilt*, o celular caiu, percebeu que tinha esbarrado 
em alguém que não podia vê-la e que, portanto, a responsa-
bilidade de desviar era dela. Balbuciou algumas desculpas, 
enquanto eu respondia com humanidade: “Não se preocupe,  
isso é comum hoje em dia.”

Espero que o celular tenha se quebrado ao cair e acon-
selho a quem se encontrar numa situação parecida que se 
comporte como eu.

(Umberto Eco, O celular e a rainha de “Branca de Neve”. 
Pape Satàn Aleppe – crônicas de uma sociedade líquida)

* Entrar em tilt: entrar em pane.

12. Com base nas informações do texto, é correto concluir 
que o narrador agiu de forma

(A) impensada e ingênua.

(B) inteligente e espalhafatosa.

(C) proposital e ardilosa.

(D) inadvertida e compreensiva.

(E) deliberada e insultuosa.
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r a s c u n h oMATEMáTICA

16. Uma empresa recebeu 160 currículos de candidatos  
interessados nas vagas disponíveis. Desse total, apenas 

8

1
 foi chamado para entrevista, e 

5

1
 dos entrevistados foi 

contratado. Em relação ao número inicial de candidatos 
interessados, os contratados correspondem a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

17. Em uma caixa, há menos de 130 pastas que serão colo-
cadas em gavetas, sendo que, em cada gaveta, deverá 
haver o mesmo número de pastas. Se forem colocadas 
5 pastas em cada gaveta, ou 6 pastas, ou 8 pastas, 
sempre sobrarão 2 pastas na caixa. O número de pas-
tas que há nessa caixa é

(A) 118.

(B) 120.

(C) 122.

(D) 124.

(E) 126.

18. Considere que uma pessoa tem 162 selos e que a razão 
entre o número de selos sem carimbo e o número de selos 

com carimbo é igual a 
7

2 . A diferença entre o número de 

selos com carimbo e o número de selos sem carimbo é

(A) 90.

(B) 105.

(C) 112.

(D) 120.

(E) 126.

19. Um escritório dispõe de um total de 125 envelopes de 
papel, dos quais 40% são brancos e os demais são ama-
relos. Parte desses envelopes foram inutilizados, sendo 
14% dos brancos e x% dos amarelos. Se, do número 
total de envelopes, 8% foram inutilizados, o valor de x é

(A) 7.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 4.

(E) 3.

5

1

10

1

20

1

30

1

40

1
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r a s c u n h o20. Em um depósito há várias pilhas, cada uma delas com 8 
caixas. Com o mesmo número de caixas é possível for-
mar pilhas com 10 caixas em cada uma e, nesse caso, 
haverá duas pilhas a menos. O número total de caixas 
empilhadas é

(A) 70.

(B) 80.

(C) 90.

(D) 100.

(E) 110.

21. A tabela mostra o número de DVDs de cada gênero, que 
foram comprados por uma pessoa, e o respectivo valor 
unitário.

Gênero Quantidade Valor unitário

Filmes 5 R$ 18,00

Séries 8 R$ 20,00

Documentários 2 ?

Considerando-se o número total de DVDs comprados, 
cada um saiu, na média, por R$ 18,80. O valor de um 
DVD de documentário é

(A) R$ 17,20.

(B) R$ 17,00.

(C) R$ 16,70.

(D) R$ 16,30.

(E) R$ 16,00.

22. Um capital de R$ 1.500,00 aplicado a juro simples durante 
9 meses rendeu juros de R$ 81,00. A taxa anual de juros 
dessa aplicação foi

(A) 7,2%

(B) 6,8%

(C) 6,3%

(D) 5,5%

(E) 5,2%

23. Uma empresa contratou estagiários para os setores A, B 
e C. O número de estagiários contratados para o setor B 
é 50% maior que o do setor A, e número de estagiários 
contratados para o setor C é o dobro dos contratados 
para o setor A. Sabendo-se que, no total, foram contra-
tados 18 estagiários, o número de contratados para os 
setores A e B, juntos, foi

(A) 6.

(B) 8.

(C) 10.

(D) 12.

(E) 14.
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r a s c u n h o24. A tabela mostra os tipos de itens que precisam ser com-
prados para uma residência e o respectivo valor pago por 
eles.

Itens Valor pago
Tomadas R$ 20,00
Fechaduras x
Lâmpadas y

O valor a ser pago pelas tomadas e pelas fechaduras, 
juntas, é igual ao valor a ser pago nas lâmpadas, e o va-
lor a ser pago pelas lâmpadas e pelas tomadas, juntas, é 
o dobro do valor a ser pago nas fechaduras. O valor total 
a ser pago na compra de todos os itens da tabela é

(A) R$ 180,00.

(B) R$ 160,00.

(C) R$ 140,00.

(D) R$ 120,00.

(E) R$ 100,00.

25. O gráfico mostra a oscilação dos lucros obtidos com as 
vendas dos produtos A e B, no decorrer de alguns meses.

fora de escala

Abril Maio Junho Julho Agosto

7000

4000

Lucros

(R$)

meses

A

B

De acordo com as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o menor lucro obtido com a venda do produto 
A e o maior lucro obtido com a venda do produto B ocor-
reram, respectivamente, nos meses de

(A) maio e julho.

(B) julho e junho.

(C) abril e agosto.

(D) maio e junho.

(E) agosto e julho.

26. Uma palestra teve início às 9 horas e 30 minutos e,  
após 1 hora e 5 minutos, sofreu uma interrupção de  
10 minutos, retomando, em seguida, por mais 35 minutos 
até o intervalo, que durou 25 minutos. Após o intervalo, 
a palestra continuou por 1 hora e 20 minutos, chegando, 
assim, ao seu término, que ocorreu às

(A) 13 horas e 10 minutos.

(B) 13 horas e 05 minutos.

(C) 12 horas e 50 minutos.

(D) 12 horas e 35 minutos.

(E) 12 horas e 20 minutos.
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r a s c u n h o27. Um terreno retangular ABCD, com AD = 15 m, será divi-
dido em dois lotes, conforme mostra a figura.

Lote I Lote II

A B

CSD

R

15 m

fora de escala

Sabendo-se que AD
3

2
SC �  e que a área do lote I é o 

dobro da área do lote II, é correto afirmar que a medida 

do lado DC é

(A) 10 m.

(B) 15 m.

(C) 20 m.

(D) 25 m.

(E) 30 m.

28. Um pátio retangular ABCD precisou de reparos no piso, 
e duas regiões, R e S, foram isoladas, conforme mostra 
a figura.

A B

CD

30 m

50 m

R 8 m

12 m

S

Sem
 re

paro
s

Sem
 re

paro
s

Sem
 re

paro
s

fora de escala

Sabendo-se que a região R tem o formato de um quadra-
do e que as duas regiões, R e S, têm o mesmo perímetro, 
então, é correto afirmar que o perímetro da região sem 
reparos, assinalada na figura, é de

(A) 134 m.

(B) 140 m.

(C) 152 m.

(D) 160 m.

(E) 168 m.
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r a s c u n h o29. Duas máquinas de fotocópias, A e B, imprimem juntas,  
em um mesmo intervalo de tempo, 30 e 40 cópias,  
respectivamente. Após determinado período de tempo, 
com ambas trabalhando juntas, foi impresso um total de 
560 cópias. A diferença entre o número de cópias impres-
sas pelas duas máquinas é igual a

(A) 85.

(B) 80.

(C) 75.

(D) 70.

(E) 65.

30. Em uma biblioteca foram empilhados 9 livros, todos de 
mesmas dimensões, com o formato de um prisma reto 
conforme a figura.

30 cm

20 cm

H

fora de escala

Sabendo-se que o volume dessa pilha é de 16 200 cm3, é 
correto afirmar que a altura de um livro é

(A) 1 cm.

(B) 2 cm.

(C) 3 cm.

(D) 4 cm.

(E) 5 cm.
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34. O peemedebista Geddel Vieira Lima foi preso nesta  
sexta-feira, 8 de setembro, na Operação Tesouro Per-
dido. A Polícia Federal atribui a ele a propriedade da 
fortuna de R$ 51 milhões em dinheiro vivo encontrada 
em um apartamento no bairro da Graça, em Salvador.  
O ex-ministro estava em regime domiciliar, em um imó-
vel situado a pouco mais de um quilômetro do bunker de  
R$ 51 milhões.
(Estadão, 08.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/rETQh1>. Adaptado)

Geddel foi preso preventivamente por suspeita dos  
crimes de

(A) peculato e corrupção ativa.

(B) organização criminosa e lavagem de dinheiro.

(C) evasão fiscal e formação de quadrilha.

(D) suborno e enriquecimento ilícito.

(E) sonegação fiscal e corrupção passiva.

35. O empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo  
J&F (controlador da JBS), e o executivo da empresa  
Ricardo Saud apresentaram-se e estão presos na sede 
da Polícia Federal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, 
desde as 14 horas deste domingo (10 de setembro) após  
o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal  
Federal (STF), Edson Fachin, acatar os pedidos de  
prisão. Os pedidos de prisão ao STF foram feitos pelo 
procurador-geral da República Rodrigo Janot, nesta  
sexta-feira (8 de setembro).

(G1, 10.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/dGL9i2>. Adaptado)

O estopim para as prisões temporárias foram

(A) as tentativas de fugas promovidas pelos dois delato-
res, que eles estariam se preparando para deixar o 
Brasil permanentemente depois de transferirem suas 
atividades empresariais para os Estados Unidos, o 
que chamou a atenção dos membros do Ministério 
Público.

(B) as novas acusações levantadas contra os dois dela-
tores, de que eles estariam também envolvidos nas 
fraudes relacionadas à Operação Carne Fraca, em 
que os frigoríficos ligados à JBS adulteraram pro-
dutos, comercializando carne estragada e fora da 
validade.

(C) os áudios entregues pelos delatores à Procurado-
ria, sugerindo que um ex-procurador teria ajudado 
nos acordos de delação que foram fechados com o 
Ministério Público, levantando a suspeita de que os 
dois delatores omitiram informações.

(D) as denúncias feitas pelo presidente Michel Temer, de 
que os dois delatores o teriam chantageado na tentati-
va de colher clandestinamente mais informações para 
repassá-las à Procuradoria, com o objetivo de melho-
rar as condições do acordo de delação premiada.

(E) as novas descobertas, pela Polícia Federal, de que  
o envolvimento dos dois delatores nos atos de cor-
rupção envolvendo o governo federal eram muito 
maiores do que o pensado inicialmente, o que esva-
ziaria o sentido da delação premiada acordada com 
o Ministério Público.

ATuALIdAdES

31. A exposição, realizada desde 15 de agosto no Santander 
Cultural, em Porto Alegre, foi cancelada após protestos 
em redes sociais. A mostra, com curadoria de Gaudêncio 
Fidelis, ficaria em cartaz até 8 de outubro, mas o espaço  
cultural cedeu às pressões de internautas. A seleção 
contava com 270 obras. Os trabalhos são assinados por 
85 artistas, como Adriana Varejão, Candido Portinari,  
Lygia Clark, Yuri Firmeza e Leonilson.

(Folha de S.Paulo, 10.09.17.  
Disponível em: <https://goo.gl/4NJmf3>. Adaptado)

A exposição a que se refere a notícia abordava questões

(A) político-partidárias.

(B) de racismo e xenofobia.

(C) de direitos humanos.

(D) de gênero e diversidade sexual.

(E) bioéticas.

32. Leia os textos para responder à questão.

I. O terremoto de 8,1 graus na escala Richter, que atingiu 
o país na última sexta-feira (8 de setembro), já causou 
ao menos 96 mortos. As novas mortes registradas hoje 
ocorreram em uma das regiões mais atingidas pelos  
tremores.

(iG, 10.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/FUK9h9>. Adaptado)

II. Ainda na categoria 5, o Furacão Irma segue em dire-
ção a mais países. O furacão tornou-se o mais forte 
registrado na história do Oceano e deixou ao menos 
10 mortos e mais de 20 feridos, até o momento.

(EBC, 07.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/LZyiTi>. Adaptado)

Entre os lugares mais afetados por cada um dos fenôme-
nos mencionados nos textos I e II, é correto identificar, 
respectivamente,

(A) a Nicarágua e a Península do Yucatan.

(B) Porto Rico e o Golfo do México.

(C) o México e algumas ilhas do Caribe.

(D) Cabo Verde e o Golfo do Benim.

(E) a Venezuela e o Istmo do Panamá.

33. A ex-guerrilha comunista disputará o poder por meio de 
eleições depois de encerrar meio século de luta armada. 
Os rebeldes, que finalizaram seu desarmamento após 
um acordo de paz assinado em novembro de 2016, deci-
diram manter a sigla de seu nome de guerra.

(G1, 01.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/odBJVw>. Adaptado)

A notícia trata do acordo de paz envolvendo

(A) o Sendero Luminoso e o governo peruano.

(B) o ELN e o governo equatoriano.

(C) os tupamaros e o governo uruguaio.

(D) os zapatistas e o governo mexicano.

(E) as FARC e o governo colombiano.
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39. O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou neste  
domingo (03 de setembro) a cúpula de potências emer-
gentes BRICS com uma reunião na qual reivindicou o 
potencial dos cinco países membros do bloco (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul) para revolucionar a 
economia mundial.

(G1, 03.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/bCYDrX>. Adaptado)

O comunicado final do encontro

(A) enfatizou a importância da criação de uma instituição 
financeira sólida, própria dos países membros, tendo 
em vista o objetivo de médio prazo de instituir uma 
moeda comum com a finalidade de regular as trocas 
comercias entre as nações participantes.

(B) criticou as políticas de liberalização econômica, 
defendendo o direito dos países de estabelecerem 
barreiras alfandegárias e altas taxas de importação 
com a finalidade de protegerem as suas indústrias e 
manufaturas nacionais.

(C) defendeu a reforma do Conselho de Segurança da 
ONU, ressaltando que a sua atual composição não 
é representativa dos países emergentes e concen-
tra poderes nos países desenvolvidos, esvaziando o 
protagonismo dos países em desenvolvimento.

(D) condenou o protecionismo econômico e as políticas 
isolacionistas, em clara postura de oposição ao pre-
sidente dos EUA, Donald Trump, pois tais políticas 
podem afetar as perspectivas de crescimento global 
e a confiança dos mercados.

(E) propôs uma nova rodada de negociações comerciais 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio, 
com o objetivo de destravar alguns acordos e, com 
isso, facilitar a retomada da dinamização da econo-
mia internacional em um contexto de crise.

40. O Ministério Público Federal na Amazônia, em conjunto 
com a Polícia Federal, investiga um suposto massacre 
de uma tribo indígena isolada na Terra Indígena Vale do 
Javari, no Amazonas, ocorrido no mês passado. O órgão  
confirmou a investigação, instaurada na última terça  
(29 de agosto), a pedido da Funai (Fundação Nacional do 
Índio). A Procuradoria não confirma o número nem a etnia 
dos índios. A área sob investigação fica nas proximidades 
dos rios Jandiatuba e Jutaí, próximo à fronteira com o 
Peru, a cerca de 1 000 km de Manaus.

(Folha de S.Paulo, 09.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/ZzohcQ>. 
Adaptado)

A suspeita é de que os índios tenham sido assassinados

(A) por um grupo de garimpeiros ilegais.

(B) a mando de pecuaristas que possuem terras no  
entorno.

(C) a mando de grileiros que atuam na região.

(D) por seguranças de uma empresa de extração de  
látex.

(E) a mando dos sócios de uma madeireira clandestina.

36. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito  
civil público para fiscalizar o processo de licenciamento  
ambiental do Projeto Verde Atlântico Energias, que tem 
o objetivo de criar um complexo elétrico em Peruíbe, no 
litoral de São Paulo. Segundo o MPF, parte da estrutura 
do complexo proposto pela empresa pode, a princípio, 
afetar unidades de conservação ambiental localizadas 
em cidades vizinhas a Peruíbe. Além disso, de acordo 
com o MPF, há a possibilidade de que comunidades que 
dependem da pesca sejam afetadas pelo complexo.

(G1, 04.08.17. Disponível em: <https://goo.gl/4HoHE8>. Adaptado)

O objetivo do projeto é construir uma usina

(A) termoelétrica e um terminal de recebimento de gás 
natural.

(B) eólica e um parque de turbinas movidas pelo vento.

(C) hidrelétrica e uma central de distribuição de energia 
elétrica.

(D) de energia a partir do lixo e uma central de recolhi-
mento de resíduos sólidos.

(E) de biomassa e um terminal de recolhimento de  
material orgânico.

37. O governo da Coreia do Norte anunciou, na madrugada 
deste domingo (3 de setembro), que realizou um teste 
com uma bomba de hidrogênio que pode ser carregada 
no novo míssil balístico intercontinental do país. O teste 
nuclear provocou um tremor de magnitude 6,3 no territó-
rio norte-coreano.

(G1, 03.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/JmSeH4>. Adaptado)

Os dois principais focos de tensão com a Coreia do Norte 
na região estão concentrados

(A) na Índia e no Paquistão.

(B) nas Filipinas e em Cingapura.

(C) na Indonésia e no Vietnã.

(D) na Rússia e na China.

(E) na Coreia do Sul e no Japão.

38. Líderes dos principais partidos governistas e de oposição 
reuniram-se nesta terça-feira (29 de agosto) para discutir 
a reforma política, mas, novamente, não houve acordo 
mínimo em torno dos principais pontos, o que pode levar 
a proposta, definitivamente, para a gaveta. A atual refor-
ma política já é discutida há meses e trata de quatro pon-
tos essenciais.

(Folha de S.Paulo, 29.08.17.  
Disponível em: <https://goo.gl/Y6f1i4>. Adaptado)

Entre os pontos essenciais em discussão, é correto  
identificar

(A) a ampliação do tempo de duração dos mandatos.

(B) o fim das coligações entre partidos.

(C) o esvaziamento da Lei da Ficha Limpa.

(D) a convocação de uma assembleia constituinte.

(E) a redução do número de deputados federais.
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NOçõES dE INfORMáTICA

41. Observe a imagem.

No MS-Windows 7, em sua configuração original, a combinação de teclas que permite alternar entre as janelas abertas em 
3D, conforme apresentado na imagem, é

(A) Alt + Tab.

(B) Alt + Esc.

(C) Windows + Tab.

(D) Windows + Esc.

(E) Ctrl + Alt + Del.

42. A opção do painel de controle do MS-Windows 7, na sua configuração padrão, na qual é possível definir como  
padrão “sempre pesquisar nomes de arquivo e conteúdo”, incluindo arquivos compactados é

(A) Opções de Indexação.

(B) Opções da Internet.

(C) Ferramentas Administrativas.

(D) Programas Padrão.

(E) Opções de Pasta.

Observe a tabela construída no MS-Word 2010, em sua configuração original, e responda às questões de números 43 e 44.

Veículo Preço Básico Upgrade Motor Cor Preço Revisado Preço Total Ajustado

Palio R$ 35.000,00 R$ 5.000,00 Prata R$ 25.000,00

Ka R$ 25.000,00 R$ 6.000,00 Branco R$ 23.000,00

Fiesta R$ 40.000,00 R$ 3.000,00 Verde R$ 35.000,00

Onix R$ 30.000,00 R$ 2.000,00 Azul R$ 24.000,00

Kwid R$ 45.000,00 R$ 4.000,00 Vermelho R$ 40.000,00

43. Assinale a alternativa que contém o Preço Total Ajustado do veículo Palio. A fórmula inserida na respectiva célula foi 
=SUM(LEFT)

(A) R$ 25.000,00

(B) R$ 30.000,00

(C) R$ 35.000,00

(D) R$ 40.000,00

(E) R$ 65.000,00
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44. Supondo que o usuário deseje limpar a coluna Cor, conforme demonstrado a seguir, será necessário que ele selecione as 
células correspondentes e clique na seguinte tecla ou no seguinte botão encontrado em Ferramentas de Tabela > Layout 
> Excluir:

Veículo Preço Básico Upgrade Motor Cor Preço Revisado Preço Total Ajustado

Palio R$ 35.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00

Ka R$ 25.000,00 R$ 6.000,00 R$ 23.000,00

Fiesta R$ 40.000,00 R$ 3.000,00 R$ 35.000,00

Onix R$ 30.000,00 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00

Kwid R$ 45.000,00 R$ 4.000,00 R$ 40.000,00
          

(A) Backspace

(B) 

(C) 

(D) Delete

(E) 

45. Considere a planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração original, apresentada parcialmente na figura:

Ao selecionar as células C2 e D2 e arrastar a alça de preenchimento para a esquerda até a célula A2, os números que 
serão apresentados nas células B2 e A2, são, correta e respectivamente,

(A) 0 e 1

(B) 0 e -1

(C) 1 e -1

(D) 1 e 1

(E) 1 e 2

46. Observe a planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração original, apresentada na figura, e assinale a alternativa que 
contém o valor de acessórios do automóvel Civic:

       

(A) R$ 479.750

(B) R$ 95.050

(C) R$ 11.050

(D) R$ 9.550

(E) R$ 4.755
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47. Observe o mesmo slide do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração original, demonstrado em momentos diferentes, 
nas figuras I e II.

Assumindo que todos os objetos do slide estão selecionados, assinale a alternativa que contém a opção de alinhamento 
que foi utilizada para que esses objetos ficassem dispostos no slide conforme a figura II.

(A) Distribuir horizontalmente.

(B) Alinhar ao meio.

(C) Distribuir verticalmente.

(D) Centralizar.

(E) Alinhar ao slide.

48. Na opção Salvar e Enviar encontrada na guia Arquivo, do MS-PowerPoint 2010, na sua configuração padrão, considere as 
opções para alterar o tipo de arquivo, apresentadas a seguir.

Apresentação do PowerPoint 97-2003 (*…Apresentação (*.pptx)

Apresentação OpenDocument (*.odp)

Apresentação (*.ppsx)do PowerPoint Apresentação de Imagem do PowerPoin…

Modelo (*.potx)

Tipos de Arquivo de Apresentação

Alterar Tipo de Arquivo

A opção de salvamento que gera uma apresentação que abrirá automaticamente como uma apresentação de slides é

(A) Apresentação (*.pptx)

(B) Apresentação OpenDocument (*.odp)

(C) Apresentação do PowerPoint (*.ppsx)

(D) Modelo (*.potx)

(E) Apresentação de Imagem do PowerPoin...
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Observe a mensagem de correio eletrônico que está sendo redigida no MS-Outlook 2010, em sua configuração original, e 
responda às questões de números 49 e 50.

49. Se o usuário clicar no botão , antes de apertar o botão , a mensagem será armazenada na pasta

(A) Caixa de Entrada.

(B) Itens Enviados.

(C) Caixa de Saída.

(D) RSS Feeds.

(E) Rascunhos.

50. Assinale a alternativa que contém todos os destinatários da mensagem.

(A) candidatos@vunesp.com.br e professores@vunesp.com.br

(B) prefeitura@itanhaem.sp.gov.br e banca@vunesp.com.br

(C) banca@vunesp.com.br e candidatos@vunesp.com.br

(D) professores@vunesp.com.br

(E) candidatos@vunesp.com.br




