PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Concurso Público Nº 01/2018
Edital 10/2018
PROVA OBJETIVA

CUIDADOR SOCIAL

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

25-11-2018

Cargo: Cuidador Social

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia o texto para responder às questões de
01 a 05.
O que mais me desagradava naqueles dias de
cegueira periódica era a fala de seu Chico Brabo, o
vizinho da direita. A minha cama de lona, encostada a
parede que nos separava do beco, estava perto da
família Sabiá. A casa de seu Chico Brabo distanci ava-se: havia de permeio a sala de jantar e a despensa. Mas quando ele falava, o bendito de d. Conceição
esmorecia, findavam as conversas, os cochichos dos
moleques na cozinha, o rumor do abano, o crepitar
das labaredas que lambiam o angico no fogão. Era
como se o homem tivesse atravessado muros e po rtas, estivesse ali junto de mim. Surpreendia -me o
vozeirão tremendo, quase irreconhecível despido das
gentilezas macias que o abrandavam na calçada e na
rua.
(RAMOS, Graciliano. Infância. Rio de Janeiro: MEDIAfashion,
2008. p.126).

01. De acordo com o texto,
(A)
(B)
(C)

(D)

o narrador não aguentava mais morar na
mesma casa que Chico Brabo.
Chico Brabo e o narrador são a mesma pe ssoa.
apesar de haver certa distância entre o a mbiente em que o narrador dormia e a casa de
Chico Brabo, o falatório incomodava o narr ador.
a audição do narrador era sensível e mesmo
Chico Brabo falando muito baixo e tendo uma
vozinha, o narrador conseguia ouvi -lo.

02. O termo em destaque no texto pode ser substitu ído, sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

à esquerda.
à direita.
de divisa.
no meio.

03. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que seria necessário
o emprego do sinal indicativo de crase.
(A)
(B)
(C)
(D)

―era à fala de seu Chico Brabo‖.
―encostada à parede que nos separava de
Beco‖.
―havia de permeio à sala de jantar‖.
―à minha cama de lona‖.

04. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio
de intensidade.
(A)
(B)

―o que mais me desagradava‖.
―mas quando ele falava‖.
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(C)
(D)

―os cochichos dos moleques na cozinha‖.
―quase irreconhecível despido das gentil ezas‖.

05. O uso dos dois pontos no terceiro período do te xto, justifica-se, pois,
(A)
(B)
(C)
(D)

antecede uma citação.
trata-se de uma enumeração.
quer esclarecer algo.
antecede um vocativo.

Instrução: Leia o texto para responder às questões de
06 a 10.
As vontades
Eu tenho que achar um lugar pra esconder as m inhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a cada hora, dar sumiço
da aula de matemática, comprar um sapato novo que
eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo
mundo pode ver, não tô ligando a mínima. Mas as
outras — as três que de repente vão crescendo e
engordando toda vida — ah, essas eu não quero mais
mostrar. De jeito nenhum.
Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes
acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar
de ser criança. Outra hora acho que é a vontade de
ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô
achando que é a vontade de escrever.
Já fiz tudo pra me livrar delas. Adiantou? Hmm!
(BOJUNGA, Lygia. A bolsa amarela. Rio de Janeiro: Casa Lygia
Bojunga,2016. p. 9).

06. De acordo com o texto,
(A)
(B)
(C)
(D)

a menina tem vontades magrinhas como de
tomar sorvete a cada dia e quer escondê -la.
ela possui três vontades que se intensificam
e as quais não quer mostrar.
a menina não liga a mínima se as pessoas
veem todas as suas vontades.
ela quer que todas as pessoas vejam suas
vontades mais secretas.

07. Assinale a alternativa que haja uma palavra em
sentido figurado.
(A)
(B)
(C)
(D)

―Não digo vontade magra, pequenininha...‖.
―Nem sei qual das três me enrola mais‖.
―De jeito nenhum‖.
―Vontade assim todo mundo pode ver, não tô
ligando a mínima‖.

08. O termo em destaque no texto, classifica-se como
(A)
(B)
(C)
(D)

Advérbio.
Conjunção.
Locução adverbial.
Locução adjetiva.
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09. ―Mas hoje tô achando que é a vontade de escr ever‖. O termo em destaque pode ser substituído,
sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

logo.
porventura.
não obstante.
todavia.

10. O travessão, no quarto parágrafo, pode ser sub stituído por
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

14. Assinale a alternativa a seguir que apresenta a
mesma figura de construção que na oração ―o
conde atirava à mísera cantora alguns soldos que
ainda lhe reforçavam a ela as cordas vocais‖.
(A)
(B)

hifens.
reticências.
vírgulas.
ponto e vírgula

(C)

Instrução: Leia a minicrônica a seguir e responda às
questões 11 e 12.

(D)

A namorada
Havia um muro alto entre nossas casas . Difícil de
mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era
uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra
presa por um cordão. E pinchava a pedra no quintal
da casa dela. Se a namorada respondesse pela me sma pedra.
Era uma glória! Mas por vezes o bi lhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia.
No tempo do onça era assim.
(BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do ínfimo .
Rio de Janeiro: Record, 2001. p.17).

11. Assinale a alternativa que esteja em sentido fig urado.
(A)
(B)
(C)
(D)

Não havia e-mail.
Havia um muro alto entre nossas casas.
O pai era uma onça.
A gente amarrava o bilhete numa pedra presa
por um cordão.

12. A expressão em destaque no texto,
(A)
(B)
(C)
(D)

poderia ser substituída pelo advérbio ―ant igamente‖.
faz referência ao pai da moça, que era um
homem bravo.
significa um tempo passado, mas bem próx imo do interlocutor.
remete ao espaço físico da narrativa, que
tem como pano de fundo um espaço pouco
habitado, rodeado por animais.

13. No período ―Não pensem que o poeta é um marginal, pois nunca o foi‖, a palavra em destaque
exerce a mesma função daquela presente na a lternativa:
(A)

―Ignore essas pessoas, que elas não sabem
o que fazem‖.

―Quase que ela desmaia depois daquela c ena‖.
―Parecia que as paredes tinham ouvidos‖.
―As atitudes polidas de que lhe falei e ram
aceitáveis naquela sociedade‖.

―Tais pessoas, já as conheço de so bra‖.
―Eu que era branca e linda, eis-me medonha
e escura‖.
―Quis defende-la, mas Capitu não me deixou,
continuou a chamar-lhe beata e carola, em
voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos
pais‖.
―Enquanto que isso acontecia, não vinha n enhum socorro‖.

15. Analise os períodos a seguir em relação ao e mprego adequado da vírgula e assinale a alternat iva correta.
I.

Olha Roque você me vai dar um remédio.

II. Iracema a virgem dos lábios de mel tinha os cab elos mais negros que a asa da graúna.
III. O coronel ia enchendo o tambor do revólver, do
qual nunca se apartava.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o período I está correto.
Apenas o período II está correto.
Apenas o período III está correto.
O período I e III estão corretos.

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às que stões de 16 a 20.
Visão que norteia empresas e equipes de futebol
Pessoas são sinônimos de problemas. Juntar um
grupo de pessoas para trabalhar em prol de determ inado objetivo é juntar um monte de problemas pote nciais. Quanto mais pessoas envolvidas, maior a po ssibilidade de ocorrerem problemas.
Não parece terrível imaginar que, quanto mais
dependermos de outras pessoas, mais vulneráveis
estaremos à ocorrência de problemas? No entanto
empresários, líderes, treinadores, gerentes, donos de
empresas, nenhum deles desiste de trabalhar com
pessoas, até porque são elas que fazem as coisas
acontecerem, são elas, em muitos casos, o principal,
se não o maior patrimônio que a empresa tem. No
caso de times de futebol, a comparação é obviamente
muito clara. Os jogadores, a equipe técnica, esse
pessoal todo constitui o grande patrimônio de uma
equipe.
Cerca de 85% dos problemas de uma organiz ação, tanto internos como externos, estão relacionados
com as pessoas. Mais: os problemas externos aume n-
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tam sua capacidade de interferir negativamente na
rotina, nos processos e no resultado quando os pr oblemas internos solaparam previamente a confiança e
o espírito dessas pessoas.
Podemos extrair daí que a grande maioria das d ificuldades pelas quais um time ou uma empresa pa ssa está relacionada com aspectos internos.

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

20. A reescrita do período ―Os jogadores, a equipe
técnica, esse pessoal todo constitui o grande patrimônio de uma equipe‖ preserva a correção gr amatical em:
(A)
(B)

(EDSON, Rodriguez. Futebol para executivos : como aplicar as
técnicas do futebol nas empresas. Campinas: Verus, 2006.
p.135-136).

(C)

16. Segundo o texto, no cotidiano das empresas, as
pessoas

(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

são responsáveis apenas pelos sucessos,
pois conseguem trabalhar sem incorrerem em
problemas pessoais.
são notoriamente causa dos infortúnios e mpresariais.
formam, apesar de serem fontes de probl emas, o patrimônio mais valioso da empresa.
impossibilitam qualquer tipo de trabalho em
equipe, sendo, por esta razão, substituídas
por novas tecnologias.

17. Sobre os problemas internos e externos enfrent ados pelas organizações na vida diária, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

ambos têm o mesmo peso.
problemas internos enfraquecem a equipe e
intensificam problemas externos.
problemas externos desestabilizam a confiança dos colaboradores.
ambos são superados facilmente pelo espír ito de colaboração imanente do indivíduo.

18. Assinale a alternativa que a reescrita mantém o
sentido original da expressão destacada em:
―Cerca de 85% dos problemas de uma organização...‖
(A)
(B)
(C)
(D)

Exatamente 85% dos problemas de uma organização...
No máximo 85% dos problemas de uma org anização...
Por volta de 85% dos problemas de uma o rganização...
No mínimo 85% dos problemas de uma organização...

19. As orações que compõem o período ―Quanto mais
pessoas envolvidas, maior a possibilidade de
ocorrerem problemas‖, estabelecem entre si o
sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)

tempo.
concessão.
comparação.
proporcionalidade.

Os jogadores e a equipe técnica constitui o
grande patrimônio de uma equipe.
Os jogadores e a equipe técnica constituim o
grande patrimônio de uma equipe.
Amanhã, os jogadores e a equipe técnica
constituíram o grande patrimônio de uma
equipe.
Todos, os jogadores e a equipe técnica,
constituem o grande patrimônio de uma e mpresa.

MATEMÁTICA
21. Em uma lata de tinta há a seguinte informação:
Diluir em 20% de diluente. Maria gostaria que a
quantidade final de tinta preparada fosse 393 ml.
Assim ela precisa de
(A)
(B)
(C)
(D)

317 ml de tinta e
315 ml de tinta e
314,4 ml de tinta
327,5 ml de tinta

76 ml de diluente.
78 ml de diluente.
e 78,6 ml de diluente.
e 65,5 ml de diluente.

22. Olinda aplicou R$ 4.750,00 a juros simples de
0,25% a.m. Ao final de 18 meses, o valor total que
Olinda tem é
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

4.963,75.
4.018,30.
4.815,25.
4.966,75.

23. A largura de uma porta de loja é 5,85 metros e a
altura é 1,95 metros. A razão entre a largura e a
altura é
(A)
(B)
(C)
(D)

1/3.
3.
1/5.
5.

24. Para cada 1 tonelada de aço é adicionado 100
gramas de nióbio. Assim sendo, para 2.500 kg de
aço, a quantidade de nióbio usada será
(A)
(B)
(C)
(D)

25 gramas.
25 quilos.
250 gramas.
2,5 quilos.

25. Joana recebeu uma encomenda de 27.500 doc inhos que ficariam prontos em 4 dias trabalhando
6 horas por dia. Caso trabalhe 8 horas por dia, ela
terminaria em
(A)
(B)
(C)

2 dias.
3 dias.
3 dias e meio.
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(D)
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2 dias e meio.

26. Para ser considerado harmoniosa, a razão entre o
comprimento do cabelo e do rosto deve ser 6/4
Assinale a alternativa em que a medida do cabelo
e do rosto seja harmoniosa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cabelo=
Cabelo=
Cabelo=
Cabelo=

75
60
80
65

cm
cm
cm
cm

e
e
e
e

rosto=
rosto=
rosto=
rosto=

50
45
55
44

cm.
cm.
cm.
cm.

27. Oito amigos vão a uma lanchonete e pedem oito
hambúrgueres e quatro refrigerantes. Sabendo
que o hambúrguer custa X reais e que o refrigerante custa R$ 4,00 a menos que o hambúrguer, a
equação que representa esta situação é
(A)
(B)
(C)
(D)

12X - 16.
8X + 4(X-1).
8 + 4 – (X-4).
4X – 8X (X-1).

28. O triplo de um número natural somado ao dobro
de seu antecessor dá 213. Esse número é
(A)
(B)
(C)
(D)

54.
35.
44.
43.

29. Felipe comprou um aquário de formato cilíndrico
com altura de 30 centímetros e raio 25 centím etros. O volume deste aquário equivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)

58.875
39.567
45.876
53.987

cm³.
cm³.
cm³.
cm³.

30. Sabendo que a medida do cateto adjacente de um
triangulo retângulo é 30 m e do cateto oposto é 20
m, a medida da hipotenusa é, aproximadamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

45
33
28
36

metros.
metros.
metros.
metros.

CONHECIMENTOS GERAIS
31. ―Uma alteração em um gene que dificulta o pr ocesso de emagrecimento foi identificada em pe squisa feita na Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A
pesquisa, feita com 76 adolescentes obesos entre
15 e 19 anos, mostrou que um polimorfismo no
gene receptor da leptina – sinalizador da saciedade – altera de uma só vez a regulação neuroendócrina e o balanço energético‖. (Fonte: exame.abril.com.br). A leptina citada na notícia é
(A)

um hormônio.

(B)
(C)
(D)

um órgão.
um membro.
um remédio.

32. Após sete meses de negociações no governo,
entrou em vigor em novembro de 2017 a reforma
trabalhista. As mudanças possibilitaram uma maior negociação entre trabalhadores e empresários,
dando mais força às convenções e negociações
coletivas. Sobre ela, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

os trabalhadores podem dividir em até quatro
partes os períodos de férias remuneradas.
a jornada de trabalho poderá ser de até 12
horas com 8 horas de descanso.
não são consideradas dentro da jornada de
trabalho as atividades no âmbito da empresa
como descanso, estudo, alimentação, inter ação entre colegas, higiene pessoal e troca de
uniforme.
o intervalo dentro da jornada de trabalho p oderá ser negociado, desde que tenha pelo
menos 10 minutos.

33. ―Mais de 50 pessoas morreram e 400 ficaram fer idas na madrugada do dia 02 de outubro de 2017
quando um homem armado disparou contra a mu ltidão durante um festival de música country em
Mandalay Bay, um resort e cassino de Las Vegas.
Segundo a polícia local, o atirador chamava -se
Stephen Paddock, tinha 64 anos e era um mor ador local. Ele foi encontrado morto no quarto do
hotel de onde havia disparado contra a multidão
antes de se suicidar‖. (Fonte: oglobo.globo.com.
Adaptado). Las Vegas localiza-se
(A)
(B)
(C)
(D)

no
no
no
no

estado
estado
estado
estado

americano
americano
americano
americano

do
da
de
de

Texas.
Flórida.
Nevada.
Nova Jersey.

34. Contrariando pesquisas e previsões Donald Trump
tornou-se o 45º presidente do Estados Unidos. Ele
e a democrata Hillary Clinton protagonizaram uma
campanha agressiva, marcada por ofensas e at aques pessoais. Antes de entrar para o mundo da
política o magnata Trump apresentou o programa
televisivo
(A)
(B)
(C)
(D)

American Idol.
The apprentice.
Big Brother.
The tonight show.

35. ―Uma rebelião em um complexo penitenciário de
Manaus, no Amazonas, deixou vários presos mo rtos, seis deles com as cabeças cortadas, no dia
01 de janeiro de 2017. O motim começou por volta
das 15h, durante o horário de visita, logo após o
registro da fuga de outros detentos do Compaj
(Complexo Penitenciário Anísio Jobim)‖ ( Fonte:
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noticias.r7.com). Essa rebelião ocorreu por confl ito de duas facções criminosas, a saber
(A)
(B)
(C)
(D)

PCC e Comando Vermelho.
Comando Vermelho e FDN.
FDN e PCC.
TCC e PCC.

36. Um dos efeitos imediatos da reforma trabalhista
foi a brusca queda do ajuizamento de ações na
Justiça do Trabalho, com uma redução de 46% até
março de 2018, segundo dados do próprio Trib unal Superior do Trabalho (TST). Sobre o tema,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Com a nova lei, o trabalhador tem que provar
ser pessoa sem condições financeiras de a rcar com os custos do processo e, mesmo a ssim, se for parte vencida na demanda, arcará
com os honorários advocatícios, honorários
periciais e custas processuais.
A Justiça do Trabalho, em diversos casos,
vem dando quitação ao contrato de trabalho,
mediante a vontade das partes, a fim de m inuir a insegurança jurídica.
A nova legislação impõe a obrigação para as
empresas de efetuar repasse da contribuição
sindical (imposto sindical) descontadas de
seus empregados e, por esta razão, reduz o
ajuizamento de causas sobre uso indevido de
verba.
A reforma trabalhista conseguiu dirimir dive rsos dos problemas enfrentados pela classe
trabalhadora, não deixando, ―brechas‖ legais
para serem exploradas e interpretadas, seja
por parte dos sindicatos, seja pelos empres ários.

37. Em abril de 2018, foi relembrado por diversos
meios de comunicação os 50 anos da morte de
Martin Luther King. Sobre essa figura histórica, é
correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

Martin Luther King foi um advogado de gra nde prestígio em seu tempo que lutou pela l iberdade dos negros nos Estados Unidos.
foi assassinado com um tiro, na sacada do
quarto de um hotel, em Memphis, no estado
do Tennessee quando tinha apenas 39 anos.
ficou conhecido por ações extremamente vi olentas em defesa dos negros.
nunca, embora tenha lutado por um longo
tempo pelos direitos civis dos negros, rec ebeu o Prêmio Nobel da Paz.

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às
perguntas 38 a 40.
Não é de hoje que mentiras são divulgadas como
verdades, mas foi com o advento das redes sociais
que esse tipo de publicação popularizou -se. A im-

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

prensa internacional começou a usar com mais fr equência o termo fake news durante a eleição de 2016
nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou -se
presidente. Fake news é um termo em inglês e é us ado para referir-se a falsas informações divulgadas,
principalmente, em redes sociais‖ ( Fonte: mundoeducacao.bol.uol.com.br).
38. Em relação ao tema, assinale a alternativa corr eta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Até maio de 2018, mais de 50 projetos de
leia foram propostos por deputados federais
a fim de criminalizar a criação e compart ilhamento de notícias falsas.
Embora fosse preocupante a disseminação
de notícias falsas, o aumento dos debates
sobre as Fake News nunca teve relação com
o momento político brasileiro, restringindo -se
ao campo das celebridades, da moda ou do
futebol.
Apesar de ter surgido vários projetos de lei
durante os quatro primeiros meses d e 2018
com o objetivo de combater Fake News, os
deputados divergiam sobre quem deveria ser
punido na propagação de notícias falsas: o
responsável pela criação do material, todos
aqueles que o compartilharam ou os proved ores de conteúdo.
Sem leis que coíbam as Fake News, o Brasil
não terá meios de responsabilizar os prop agadores de notícias falsas, pois, atualmente,
não existem dispositivos legais com tal fu nção, mesmo que não necessariamente relac ionados à internet ou à moderna nomenclatura.

39. Nos últimos anos, vários casos de veiculação de
notícias de comoção social foram provados, po steriormente, serem falsos. É exemplo do caso di stribuído pela mídia russa que expunha o relato de
Galyna Pyshnyak. Ela foi apresentada como uma
refugiada russa que se lembrava d a execução de
uma criança e a mulher de um miliciano. Atua lmente, a história é exemplo de Fake News e conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)

―O menino crucificado na Ucrânia‖.
―A menina do Kuwait e a invasão do Iraque‖.
―As fotos falsas na crise dos rohingya‖.
―A verdade na campanha eleitoral de Trump‖.

40. Outra Fake News estimulou a agressão e morte,
no Estado do Rio de Janeiro, de mais de 90 pr imatas somente no mês de janeiro de 2018. Muitos
desses animais foram mortos por queimaduras,
envenenamento ou a pauladas. O ataque aos m acacos foi estimulado por acreditar -se que estes
animais eram transmissores da
(A)

Dengue.
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(B)
(C)
(D)

Poliomielite.
Febre Maculosa.
Febre Amarela.

41. ―Com os avanços no tratamento da aids, o uso de
preservativos deixou de ser uma constante. No
Brasil, um levantamento feito em 2012 mostrou
que quatro em dez brasileiros de 18 a 29 anos
não tinham feito uso de preservativo na última r elação. Com isso, cresceram inclusive os casos de
infecção pelo próprio HIV‖ (Fonte: revistamarieclaire). A reportagem chama a atenção para o
crescente número de casos de DSTs no Brasil.
Dentre as doenças que voltam a preocupar, ass inale a alternativa que apresenta aquela que mais
se destacou no cenário brasileiro.
(A)
(B)
(C)
(D)

Lúpus.
Sífilis.
Clamídia.
Herpes genital.

42. ―Segundo relatório da Anistia Internacional, referente a 2017, o Brasil está entre os quatro países
mais perigosos do mundo para ativistas dos dire itos humanos, ao lado da Colômbia, Filipinas e
México. Conforme a Comissão Interamericana, l igada à Organização dos Estados Americanos
(OEA), aqui, em 2016, foram assassinadas 66 lideranças, uma a cada cinco dias‖ ( Fonte: brasil.elpais.com). A respeito do tema, repercutiu na
mídia, recentemente, o assassinato da vereadora
(militante feminista), eleita pelo PSOL, e de seu
motorista, Anderson Gomes:
(A)
(B)
(C)
(D)

Marielle Franco.
Patrícia Acioli.
Tatiane Spitzner.
Laura Casuso.

43. ―Os pesquisadores de um importante estudo, c oordenado pela universidade inglesa Imperial
College London e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), alertam que, se a obesidade cont inuar crescendo nos níveis das últimas décadas,
em cinco anos o mundo terá mais crianças e ad olescentes obesos do que com baixo peso. Sem
uma mudança de hábitos, em menos de uma d écada a obesidade pode atingir 11,3 milhões de
crianças no Brasil, de acordo com um alerta d ivulgado pela Federação Mundial de Obesidade‖.
Das alternativas que se seguem, assinale aquela
que apresenta o nome de uma doença associada
à obesidade.
(A)
(B)
(C)
(D)

Hipertrofia muscular.
Pressão arterial elevada.
Hipertireoidismo.
Nanismo.
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44. ―O padrão de placas de identificação de veículos
dos países do Mercosul é notícia desde 2014. Ele
já foi implantado por Argentina e Uruguai. Contudo, apenas agora o Brasil tem datas para adotar
as novas placas. Caberá ao órgão de trânsito de
cada estado decidir quando as novas placas começarão a ser usadas. Mas a partir de 1º de setembro de 2018 todos os Detrans deverão fornecer as novas placas para automóveis novos, que
passarem por transferência de município ou propriedade, ou que tiverem as placas substituídas.
Para os usados, a data limite para troca das placas é 31 de dezembro de 2023‖. (Fonte: quatrorodas.abril.com.br). Sobre essa nova placa, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

possuirá
possuirá
possuirá
possuirá

dois letras e cinco números.
cinco letras e dois números.
quatro letras e três números.
três letras e quatro números.

45. ―A crise social, econômica e política da
_______deixou de ser um problema exclusivo do
país caribenho e se tornou um quebra -cabeça para toda a região. As principais potências latino americanas pressionaram em vão nos último s
anos para obter uma saída para os rumos autor itários de Nicolás Maduro‖. (Fonte: brasil.elpais.com). Assinale a alternativa que compl eta corretamente a lacuna do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Colômbia.
Venezuela.
França.
Turquia.

46. Em 2017, moradores da Mata Sul de Pernambuco
sofreram com as consequências das fortes chuvas
que atingiram a região. Rios transbordando, ruas
tomadas pela lama e famílias desabrigadas foram
situações comuns entre maio e junho. Uma sobr evivente dessas enchentes virou notícia na grande
mídia e causou comoção, ao pegar as coisas mais
importantes para fugir, ela levou
(A)
(B)
(C)
(D)

seu cachorrinho.
seu celular.
seus livros.
sua bíblia.

47. ―Cercados de colinas cobertas de neve, soldados,
marinheiros e civis norte-coreanos se reuniam, na
sexta-feira 27 de julho de 2017, em um cemitério
dedicado aos heróis para prestar uma homenagem
a seus irmãos de armas por ocasião do anivers ário do armísticio da Guerra da Coreia. As hostil idades terminaram há 65 anos com um armistício
concluído entre as forças das Nações Unidas lid eradas pelos Estados Unidos, os norte -coreanos e
seus aliados chineses. Houve apenas um acordo,
motivo pelo qual a península segue tecnicamente
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em guerra‖. (Fonte: g1.globo.com). O polêmico líder da Coreia do Norte chama-se
(A)
(B)
(C)
(D)

Moon Jae-in.
Kim Jong-un.
Pak Pong-ju.
Choe Young-hin.

48. ―Quando os primeiros humanos modernos
(____________) surgiram na África, há cerca de
200 mil anos, é bem provável que outras espécies
de humanos ainda habitassem o continente. Até
agora, porém, os registros fósseis não traziam
evidências da convivência de nossa espécie com
outras mais arcaicas na região. Mas análises r ecém-concluídas dos restos de uma destas esp écies humanas antigas encontrados em uma rede
de cavernas na África do Sul indicam pela prime ira vez que isso teria acontecido de fat o. Conhecidos como Homo naledi, eles teriam vivido entre
236 mil e 335 mil anos atrás naquela área, época
que coincide com a que se acredita que o
___________ evoluiu na África subsaariana‖.
(Fonte: oglobo.globo.com). Assinale a alternativa
que completa corretamente as lacunas.
(A)
(B)
(C)
(D)

Homo
Homo
Homo
Homo
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ning e Tomi-Ann Roberts. Megaestrelas como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne e
Lea Seydoux também vieram a público com hist órias similares‖ (Fonte: www.bbc.com). O produtor
americano acusado desses assédios é
(A)
(B)
(C)
(D)

Steven Spielberg.
Guillermo Del Toro.
Harvey Weinstein.
Franz Coppola.

erectus.
neanderthalensis.
sapiens.
floresiensis.

49. ―As mulheres da geração millennial estão mais
propensas a sofrer de depressão durante a grav idez do que as mulheres das gerações anteriores,
afirma estudo publicado no JAMA Network Open.
Segundo os pesquisadores da Universidade de
Bristol, no Reino Unido, sentimentos de opressão
(ou sobrecarga), ansiedade e estresse causados
pela rotina acelerada são os principais fatores
que impulsionam o problema‖ (Fonte: veja.abril.com.br). A geração millennial corresponde
aos nascidos entre
(A)
(B)
(C)
(D)

1990
1970
1980
1990

e
e
e
e

2000.
1999.
1995.
2005.

50. ―Atrizes, modelos e funcionárias que passaram
pelas produtoras Miramax e The Weinstein Co mpany vêm denunciando casos de assédio sexual,
incluindo estupro, atribuídos ao empresário. Os
relatos dão conta de um histórico de abusos oco rridos no decorrer das últimas três décadas, e que
tinham como alvo mulheres jovens que almejavam
uma carreira na indústria cinematográfica. Entre
os nomes, estão atrizes como Ashley Judd, Jessica Barth, Katherine Kendall, Rose McGowan, Fl orence Darel, Judith Godreche, Emma de Caunes,
Alice Evans e Lysette Anthony, e outras que ac abaram desistindo da profissão, como Dawn De n-
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