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PEDREIRO
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.
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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: Pedreiro

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia a fábula a seguir para responder às
questões de 01 a 05.
A raposa com a barriga inchada
Uma raposa faminta percebeu, dentro do buraco
de um carvalho, pães e carne lá deixados por pastores: entrou lá comeu tudo. Mas como sua barriga f icasse inchada e a raposa não conseguisse sair do
buraco, pôs-se a gemer e a lastimar-se. Ao ouvir seu
pranto, outra raposa que passava por ali aproximou se e perguntou a causa. Quando soube do problema,
disse-lhe: ―Ora, fica aí dentro pelo tempo necessário,
até que voltes a ser como eras quando entraste e
então sairás sem problemas‖.
(ESOPO. A raposa com a barriga inchada . São Paulo: Martin
Claret, 2004).

01. Assinale a alternativa que apresenta a melhor
moral para a fábula.
(A)
(B)
(C)
(D)

Aos homens mentirosos, os fatos servem c omo argumento.
A grandeza da inteligência é superior à bel eza do corpo.
O tempo resolve as questões difíceis.
O hábito abranda o medo até das coisas mais
assustadoras.

02. ―Ao ouvir seu pranto, outra raposa que passava
por ali aproximou-se e perguntou a causa‖. A palavra grifada é sinônima de
(A)
(B)
(C)
(D)

grito.
lamento.
regozijo.
soluço.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma frase
negativa.
(A)
(B)
(C)
(D)

―Uma raposa faminta percebeu, dentro do b uraco de um carvalho, pães e carne lá deix ados por pastores‖.
―entrou lá comeu tudo‖.
―a raposa não conseguisse sair do buraco‖.
―Ora, fica aí dentro pelo tempo necessário‖.

04. O masculino de raposa é
(A)
(B)
(C)
(D)

raposa macho.
eliá.
raposo.
lobo.

05. No trecho ―Mas como sua barriga ficasse inchada‖, o pronome grifado é
(A)
(B)

pessoal feminino.
pessoal masculino.

(C)
(D)

possessivo masculino.
possessivo feminino.

Instrução: Leia o trecho do livro ―De repente, nas
profundezas do bosque‖, de Amós Oz, e responda às
questões de 06 a 10.
A professora Emanuela _________ à classe como
é um urso, como os peixes respiram e que sons a
hiena produz à noite. Ela também pendurou na sala
gravuras de animais e aves. Quase todos os alunos
__________ dela, porque nunca na vida tinham visto
um animal sequer. E muitos deles não acreditaram
que existissem no mundo tais criaturas. Pelo menos
nas redondezas. Sem contar, disseram, sem contar
que a professora não tinha conseguido encontrar na
aldeia alguém que topasse ser seu marido, e por isso,
disseram, a cabeça dela estava cheia de raposas,
pardais, todo o tipo de invencionice que as pessoas
sozinhas criam devido à solidão.
Só o pequeno Nimi, de tanto ouvir o falatório da
professora Emanuela, começou a ter sonhos com
animais à noite. A turma ria dele quando chega va
contando, logo pela manhã, como seus sapatos ma rrons, que durante a noite ficam ao lado da sua cama,
se transformavam em dois ouriços que se arrastavam
e _________ o quarto a noite inteira, mas de manhã,
quando ele abria os olhos, os ouriços voltavam de
repente a ser um simples par de sapatos ao lado da
cama. Numa outra vez, ____________negros vieram
à meia-noite, levaram-no sobre as asas e voaram com
ele através das paredes da casa pelo céu da aldeia e
por sobre os montes e os bosques, até que o cond uziram a um palácio encantado.
Nimi era um menino um pouco descuidado, e a ndava quase sempre com o nariz escorrendo. Além
disso, entre os salientes dentes da frente havia um
belo intervalo. As crianças chamavam esse espaço de
poço de lixo.
(OZ, Amós. De repente, nas profundezas do bosque . São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 7 -9).

06. A partir das informações contidas no texto, é co rreto afirmar que a professora Emanuela
(A)
(B)
(C)
(D)

não era competente em sua função, pois não
trabalhava com os alunos assuntos mais i mportantes como, por exemplo, a Matemática.
achava melhor inventar animais enfadonhos
que nunca poderiam existir no mundo real.
era, de fato, uma pessoa atormentada pelas
desilusões amorosas e vivia um universo de
contos de fadas.
buscava despertar a curiosidade dos alunos
e construir um conhecimento sobre certos
animais incomuns para aquela turma.

07. A expressão ―poço de lixo‖, atribuída a Nimi pelos
outros alunos, demostra que est e personagem
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(A)
(B)
(C)
(D)
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era uma criança mal-educada e xingava
constantemente os colegas.
não realizava adequadamente sua higiene
bucal e, por esta razão, tinha mal hálito.
falava de diversos sonhos e pensamentos
que os colegas consideravam besteiras.
sempre desautorizava a professora Emanu ela, pois não acreditava nas histórias de an imais e aves contadas em sala de aula.

08. A palavra ―salientes‖, último parágrafo, no conte xto em que foi empregada, significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

proeminentes.
engraçados.
eximes.
medulares.

09. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

nenhum aluno acreditava nas histórias co ntadas pela professora Emanuela.
poucos alunos acreditavam nas histórias co ntadas pela professora Emanuela.
apenas Nimi suspeitava das histórias cont adas pela professora Emanuela.
uma pequena parte da turma duvidava das
histórias contadas pela professora Emanuela.

10. Assinale a alternativa que completa corretamente,
e na sequência, as lacunas deixadas no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

explicou; debocharam; examinavam; morc egos.
explicou; debocharão; ezaminavam; murc egos.
esplicou; deboxaram; examinavão morcegos.
expricou; debocharam, examinavam; murcegos.

Instrução: As questões de 11 a 13 têm por base o
texto a seguir.
O lado bom do ciúme
Primeiro, a realidade começa a ser deturpada
pelas desconfianças do outro. Por que saiu com e ssas roupas se só vai trabalhar? Para que ir à acad emia usando um perfume que só passava para sair à
noite? Por que está saindo tão tarde do trabalho? De
quem são essas ligações no celular? Por que ainda
mantém contato com o ex? Por que não está quere ndo transar? Depois vêm as desconfianças de si pr óprio. Sabemos que há outras pessoas melhores na
cama. Mais bonitas. Mais bem-sucedidas. E diante de
tantas dúvidas, só resta uma coisa: apertar o cerco. A
cada suspiro que a outra pessoa toma, cada passo
que ela dá, você estará à espreita. O ciúme é o infe rno dos amantes.
Por que sofremos assim? Roberto Carlos sabe
dizer melhor: ―Entenda que no meu coração tem amor
demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme,

ciúme de você.‖ Traduzindo as palavras do Rei para a
linguagem científica, é basicamente o seguinte: a
mente cultiva relações humanas à base de recompensa e castigo – de um lado, o afeto; de outro, o ciúme.
Vivemos rodeados por candidatos com características
físicas e condições materiais mais desejáveis do que
nosso parceiro titular. Claro, é muito mais fácil pe rceber isso quando estamos na pista, observando as
qualidades das pessoas que eventualmente possam
dar mole por aí. Mas, apesar de toda essa tentação,
buscamos ainda assim continuar com nosso parceiro
titular por um motivo principal: o afeto. Lembra dele?
É a emoção que leva pessoas a adotarem estratégias
altruístas com o outro. Se gostamos de alguém, ev itamos sacaneá-lo. Passamos a notar menos as meninas ou os rapazes à nossa volta. Deixamos de lado
seus pequenos defeitos, aumentamos suas qualid ades e, quando bate uma vontade de flexibilizar a cerca, lá vem a culpa para nos frear.
(Fonte: super.abril.com.br).

11. Segundo o texto,
(A)
(B)
(C)
(D)

táticas egoístas são ocasionadas pelas em oções humanas em jogo em um relacioname nto amoroso.
é natural, mesmo que se goste de certa pe ssoa, sacaneá-la para atender nossos extintos
mais primitivos.
a presença de pequenos defeitos no outro l eva à superação das qualidades e, cons equentemente, à traição.
o sentimento de culpa costuma frear desejos
de traição em um relacionamento.

12. As palavras ―deturpada‖ e ―altruístas‖, nos contextos em que foram utilizadas, têm como antônimos ,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

adulterada e desinteressadas.
real e egocêntricas.
contrafeita e filantrópicas.
corrompida e generosas.

13. A frase de Roberto Carlos, citada na reportagem,
pode ser interpretada do seguinte modo:
(A)
(B)
(C)
(D)

o ciúme é uma consequência inevitável de
quem ama muito.
o amor e o ciúme não têm a mesma origem
ou relação de causa e efeito.
o ciúme, sentimento originário, evolui com o
tempo para o amor verdadeiro.
o ciúme é o oposto do amor, e eles não podem conviver na mesma pessoa.

14. Assinale a alternativa que apresenta uma frase
exclamativa.
(A)

Quem poderá afirmar com certeza a origem
do amor?
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Não tenha medo da felicidade.
Como a vida é injusta!
Espero que um dia você alcance os seus o bjetivos.

15. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela
que apresenta a correta concordância entre o
substantivo e o adjetivo.
(A)
(B)
(C)
(D)

José sempre foi muito atenta às lições que o
pai lhe ensinava.
Todas as casas foram vendida por um preço
abaixo do valor de mercado.
Os professores e as professoras dedicados
ao trabalho sempre cativam os alunos.
Tenho grande estima por velhos amigas e
amigos.

16. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela
que apresenta o correto emprego do verbo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Se meu amigo tiver a oportunidade
com a gente, seria muito bom.
Se meu amigo tivesse a oportunidade
com a gente, será muito bom.
Se meu amigo tivesse a oportunidade
com a gente, seria muito bom.
Se meu amigo tivera a oportunidade
com a gente, fosse muito bom.

de vir
de vir
de vir
de vir

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 17 a 20.
O planeta seguinte era habitado por um bêbado.
Esta visita foi muito curta, mas deixou o principezinho
mergulhado numa profunda tristeza.
- Que fazes aí? – perguntou ele ao bêbado, que
se encontrava silenciosamente acomodado diante de
inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias.
- Eu bebo – respondeu o bêbado, com ar triste.
- Por que bebes? Perguntou-lhe o pequeno príncipe.
- Para esquecer – respondeu o beberrão.
- Esquecer o quê? – indagou o principezinho, que
já começava a sentir pena dele.
- Esquecer que eu tenho vergonha – confessou o
bêbado, baixando a cabeça.
- Vergonha de quê? – perguntou o príncipe, que
desejava socorrê-lo.
- Vergonha de beber! – concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio.
E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo.
―As pessoas grandes são decididamente estr anhas, muito estranhas‖, dizia a si mesmo, durante a
viagem.
(SAINT -EXPÉRY, Antoine de. O pequeno Príncipe.51 ed. Rio de
Janeiro: Agir, 2015. p.44 -45).

17. O pequeno príncipe ficou perplexo com a atitude
do bêbado, pois

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

percebeu que o beberrão era extremamente
sábio.
achou que a resposta do bêbado foi coerente.
era contrário à prática de beber.
o pensamento do bêbado não era lógico.

18. O verbo regular, em destaque no texto, encontra se conjugado na
(A)
(B)
(C)
(D)

1ª
2ª
3ª
2ª

pessoa
pessoa
pessoa
pessoa

do
do
do
do

singular.
singular.
plural.
plural.

19. Em ―- Vergonha de quê? – perguntou o príncipe,
que desejava socorrê-lo‖, a palavra em destaque
refere-se
(A)
(B)
(C)
(D)

ao
ao
ao
ao

príncipe.
bêbado.
planeta.
silêncio.

20. ―As pessoas grandes são decididamente estr anhas, muito estranhas‖. A repetição do termo ―e stranha‖ ocorre
(A)
(B)
(C)
(D)

para
para
para
para

enfatizar a ideia apresentada.
retificar a ideia apresentada.
negar a ideia principal.
apresentar um novo conceito.

MATEMÁTICA
21. Leda recebe mensalmente R$ 642,00 de aluguel.
Um terço desse valor, ela guarda em uma poupança programada. O restante, ela distribui de
mesadas para os dois netos, sendo que, o mais
velho, recebe 3/4 do valor. Portanto, o neto mais
novo de Leda recebe de mesada
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

107,00.
105,00.
53,30.
55,30.

22. Em certa promoção, uma televisão de 43 polegadas custa R$ 2.099,00. Entretanto o vendedor
consegue ainda aplicar um desconto de R$ 35,00
caso o cliente pague em dinheiro pelo produto.
Por outro lado, se o preço inicial for parcelado em
oito vezes, cada parcela terá um acréscimo de R$
5,00. Assim, a diferença entre o valor do pag amento em dinheiro e do pagamento total parcelado pelo produto será de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

40,00.
75,00.
100,00.
83,00.
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23. Um artesão gasta em média 12 minutos para co ncluir um pequeno vaso de argila. Sabendo -se que
no início dos trabalhos ele já possuía 36 vasos
prontos, ao término de 6 horas, a quantidade de
vasos que o artesão possuirá será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

30.
72.
98.
66.

24. Pedro precisava medir uma tábua para saber
quantos assentos de mesmo tamanho conseguir ia
produzir. Porém, o instrumento que ele usaria p ara a medição possuía marcações de unidades
apenas em polegadas. Uma vez que a tábua de
Pedro tem 40 polegadas de comprimento e que
cada polegada equivale a 2,54 cm, a quantidade
de assentos com 25 cm de comprimento, desco nsiderando a largura de ambos, será de
(A)
(B)
(C)
(D)

4.
5.
6.
8.

25. Para uma festa foram compradas 12 garrafas de
vinho tinto com 5 litros cada e orientado para os
garçons que servissem a bebida em doses de 125
ml. Assim, o número máximo de doses será de
(A)
(B)
(C)
(D)

500.
250.
480.
320.

26. Em certo condomínio, em cada família existem
duas crianças menores de 10 anos e um animal
de estimação. Sabendo-se que o número de famílias deste condomínio equivale a 68, a soma das
crianças e seus animais de estimação será
(A)
(B)
(C)
(D)

204.
136.
248.
152.

27. Para um galpão de 9 metros de largura por 12
metros de comprimento foram adquiridos pisos cerâmicos quadrados 30 centímetros de lado. Sem
considerar nenhum espaçamento entre os pisos, a
quantidade de peças necessárias para cobrir
completamente a área pretendida será de
(A)
(B)
(C)
(D)

950.
1.000.
1.200.
1.300.

28. Em sua conta bancária, Roberto possuía R$
2.620,00. Naquele dia, ele realizou uma retirada
de R$ 1.312,30 para pagamento de contas dive r-
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sas. No dia seguinte, o banco descontou alguns
pacotes de tarifas de sua conta no valor de R$
42,00. Lembrando que ainda seria descontado um
cheque de R$ 1.850,00, ele fez um depósito de
R$ 400,00. Ao término de todas as transações c itadas, é correto afirmar que a conta bancária de
Roberto ficará
(A)
(B)
(C)
(D)

positiva em R$ 180,00.
negativa em R$ 184,30.
positiva em R$ 182,20.
negativa em R$ 185,40.

29. Uma empresa de abastecimento de água informou
a seus clientes que nos dias 2, 9 e 12 do mês de
outubro o fornecimento seria suspenso por 40 min
e, no mês seguinte, haveria 5 novas suspensões
de 1h 05 cada. Dessa forma, os moradores dessa
região ficariam sem o fornecimento de água durante um total de
(A)
(B)
(C)
(D)

8
6
9
7

h e 12 min.
h.
h e 36 min.
h e 25 min.

30. Uma pesquisa demonstrou que apenas 1/5 dos
entrevistados praticavam algum tipo de atividade
física. Se o número de entrevistados foi de 3.500
pessoas, o número de pessoas que não pratica va
atividade física equivale a
(A)
(B)
(C)
(D)

2.800.
700.
3.000.
850.

CONHECIMENTOS GERAIS
31. Sobre os conflitos na Síria, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

tiveram início em 2016.
nada tiveram a ver com a Primavera Árabe.
é um confronto entre os que são a favor e
contra o presidente Assad.
não houve mortes de civis.

32. ―Uma intensa e longa crise econômica foi o pano
de fundo para que grande parte da população,
mobilizada pela oposição, desse continuidade à
onda de protestos nas ruas das cidades _____ em
2017. Os confrontos entre manifestantes e forças
militares que apoiam o governo Maduro deixaram
pelo menos 100 mortos, a maioria civis. ( Fonte:
R7.com.br). Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
(A)
(B)
(C)
(D)

venezuelanas.
colombianas.
argentinas.
paraguaias.
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33. ―Em maio, a cidade de São Paulo voltou a regi strar mortes de macacos por __________. Segundo
a Secretaria Municipal da Saúde, o vírus da doe nça foi o causador da morte de dois saguis e um
bugio no mês passado. Os macacos foram local izados em São Domingos, Cangaíba e Parelheiros.
A campanha de vacinação contra a doença será
encerrada no dia 30 deste mês‖ (Fonte:
g1.globo.com). A notícia trata
(A)
(B)
(C)
(D)

da
do
do
da

dengue.
chicungunha.
zika.
febre amarela.

34. ―O furacão deve ter efeitos econômicos também.
Ao menos 200 mil pessoas já estão sem energia
elétrica no Texas, e a região afetada pelo furacão
concentra 30% das reservas de petróleo e 35%
das de gás dos EUA. As refinarias da área produzem um quarto da gasolina consumida pelos am ericanos e mais da metade do combustível para a
aviação. Se as refinarias e tanques de óleo de
Houston forem destruídos, poderá ocorrer uma c atástrofe ambiental sem precedentes‖. ( Fonte:
g1.globo.com). O furacão citado é
(A)
(B)
(C)
(D)

Irma.
Jose.
Harvey.
Katia.

35. No ano de 2016, um acidente de avião na cidade
de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia v itimou um time de jogadores do Brasil. O Chap ecoense era um time do Estado
(A)
(B)
(C)
(D)

de
do
do
de

Santa Catarina.
Rio Grande do Sul.
Paraná.
São Paulo.

36. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em 25 de julho de 2018 dados e statísticos atuais sobre a população brasileira e
projeções para os anos seguintes. Segundo o In stituto,
(A)
(B)
(C)
(D)

o Brasil atingiu a marca de 250 milhões de
habitantes em 2018.
a expectativa de vida do brasileiro alcançou
a maior média da história.
uma das tendências que mais chamou a
atenção é a aceleração do crescimento pop ulacional.
a população brasileira crescerá pelos próx imos 29 anos, até 2047, quando deverá ati ngir 300 milhões

37. ―O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Diante da Bélgica, a seleção brasileira lutou, mas
foi derrotada por 2 a 1 e adiou o sonho do hex a-

campeonato mundial. O volante Fernandinho acabou a partida como um dos candidatos a vilão,
após marcar gol contra e não conseguir jogar
bem‖.(Fonte: esportes.estadao.com.br). O trecho
trata da Copa do mundo de 2018. Nessa copa,
sagrou-se campeã
(A)
(B)
(C)
(D)

a
a
a
a

França.
Colômbia.
Bélgica.
Itália.

38. ―Israel considera Jerusalém sua capital eterna e
indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da
cidade (Jerusalém Oriental) como capital de seu
futuro Estado. Apesar de apelos por parte de líd eres árabes e europeus, e de advertências que a
decisão poderia desencadear uma onda de prote stos e violência, Trump resolve adotar uma nova
abordagem sobre o tema, considerando que me smo com a postura anterior dos EUA, a paz na r egião até hoje não foi atingida‖ (Fonte:
g1.globo.com). Mesmo diante de diversas críticas,
em maio de 2018, o presidente dos Estados Un idos decidiu
(A)
(B)
(C)
(D)

declarar guerra ao Estado palestino.
intensificar a guerra contra o terror.
transferir a embaixada americana para Jer usalém.
retirar oficialmente o apoio militar de Israel.

39. Pela primeira vez na história desde a Revolução
Cubana, esta ilha tem um presidente civil, sem
histórico militar ou participação na revolução de
1959 e foi eleito com 99,83% dos votos na A ssembleia Nacional de 19 de abril deste ano. O
texto refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

Miguel Díaz-Canel.
Fidel Castro.
Raúl Castro.
Osvaldo Dorticós Torrado.

40. No primeiro semestre de 2018, uma greve foi art iculada por meio das redes sociais, em especial
pelo aplicativo de mensagens denominado Wha tsApp, e levou o Brasil, em poucos dia s, a enfrentar a falta de abastecimento de combustível e de
mercadorias. O principal motivo para o início da
conhecida Greve dos Caminhoneiros foi
(A)
(B)
(C)
(D)

a precariedade das rodovias brasileiras.
o aumento do preço da gasolina e do diesel.
a falta de um plano de c arreira para a categoria.
a disputa pelo mercado de trabalho com a
nova categoria conhecida como Uber.

41. Durante este ano eleitoral, foi rememorad a na
mídia a importância da atual Constituição Federal .
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Conhecida também como Constituição Cidadã , ela
foi promulgada em
(A)
(B)
(C)
(D)

1934.
1946.
1967.
1988.

42. ―Ela substituiu Rodrigo Janot e se tornou a prime ira mulher a chegar à chefia do Ministério Público
Federal (MPF). Foi indicada pelo presidente Michel Temer, após ficar em segundo lugar em uma
votação entre os procuradores da República‖
(Fonte: diariodepernambuco.com.br). O texto r efere-se a atual procuradora-geral da República,
(A)
(B)
(C)
(D)

Tereza Cristina.
Raquel Dodge.
Ana Amélia.
Fátima Bezerra.

43. Os criminosos estão roubando mais criptomoedas
das bolsas, o que está impulsionando o cresc imento de uma indústria artesanal de serviços que
permite a lavagem do dinheiro investido nas mo edas, segundo um novo relatório. No primeiro s emestre do ano foram roubados mai s de US$ 760
milhões em criptomoedas das bolsas — quase
três vezes mais do que em todo o ano de 2017,
afirmou a CipherTrace em seu relatório trimestral
inicial
sobre
o
assunto.
(Fonte:
exame.abril.com.br). Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma criptomoeda.
(A)
(B)
(C)
(D)

Bitcoins.
Euro.
Subcoin.
Ouro.

44. ―Parece mágica. Você joga um punhadinho de
nióbio, apenas 100 gramas, no meio de uma ton elada de aço – e a liga se torna muito mais forte e
maleável. Carros, pontes, turbinas de avião, ap arelhos de ressonância magnética, mísseis, marcapassos, usinas nucleares, sensores de sondas
espaciais… praticamente tudo o que é eletrônico,
ou leva aço, fica melhor com um pouco de nióbio.
Os foguetes da empresa americana SpaceX, os
mais avançados do mundo, levam nióbio. O LHC,
maior acelerador de partículas do planeta, e o D Wave, primeiro computador quântico, também.
Todo mundo quer nióbio – e quase todas as reservas mundiais, 98,2%, estão no Brasil‖. (Fonte:
super.abril.com.br. Adaptado). O nióbio é
(A)
(B)
(C)
(D)

uma madeira.
um metal.
uma fibra.
uma rocha.
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rias e profissionais de saúde. Baixas coberturas
vacinais, de acordo com o próprio Ministério da
Saúde, acendem "uma luz vermelha" no país‖
(Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br). Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma das doe nças consideradas erradicadas que atingiu Amaz onas e Roraima e foi motivo de preocupação
recente.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sarampo.
Caxumba.
Catapora.
Rubéola.

46. Mais de quatro décadas depois da morte de Vladimir Herzog, em 24 de outubro de 1975, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH)
condenou o Estado brasileiro pela falta de inve stigação, julgamento e sanção dos responsáveis
pela tortura e assassinato do jornalista. O Brasil
terá de seguir uma série de determinações do tr ibunal. Vladimir Herzog foi morto aos 38 anos,
após se apresentar espontaneamente para depor
no DOI-Codi, durante
(A)
(B)
(C)
(D)

a ditadura militar.
o início do processo da lava jato.
as diretas já.
a segunda guerra mundial.

47. ―O governo dos EUA separou mais de 2,3 mil cr ianças de suas famílias entre o fim de abril e o
início de maio, segundo o Departamento de Seg urança Nacional americano. O número de famí lias
que foram divididas em junho ainda não foi divu lgado. Há pelo menos 49 crianças brasileiras entre
elas, segundo o Ministério de Relações Exteri ores‖ (Fonte: www.bbc.com). Sobre a política do
governo Trump em relação aos imigrantes ilegais,
conhecida como ―tolerância zero‖, assinale a a lternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

Embora venha sendo criticado mundialmente,
o presidente americano tem forte apoio de
seu povo e membros de partido.
Mesmo sob forte pressão, Trump não mudou
a postura e afirmou recentemente que mant erá a política de separação das crianças e
seus familiares.
A lei que fundamenta a ação de Trump está
em vigor há mais de 60 anos, mas a escolha
de iniciar ou não um processo criminal contra
os imigrantes pelo ato infracionário de entrar
ilegalmente no país depende de cada governo.
A lei de separação das famílias foi criada no
governo anterior, porém só colocada em pr ática na gestão do atual presidente dos Est ados Unidos.

45. ―Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser
motivo de preocupação entre autoridades sanit á-
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48. ―No último 21 de maio, uma operação da Polícia
Militar (PM) e da Guarda Civil Metropolita na
(GCM) expulsou usuários e traficantes da rua He lvétia e Alameda Dino Bueno, na mesma zona. Foi
o início de uma série de ações do governador G eraldo Alckmin e, sobretudo, do prefeito João D oria, que lançou o programa anti -crack Redenção
com a promessa de extinguir a questão‖ (Fonte:
brasil.elpais.com). A região de que trata o texto é
popularmente conhecida como
(A)
(B)
(C)
(D)

Cracolândia.
Distrito do crack.
Pedreira.
Zona da morte.

49. ―O Brasil teve 62 mortes e 1659 casos confirm ados de dengue em 2018, diz boletim do Minis tério
da Saúde. Das infecções confirmadas, 136 casos
foram considerados graves e 1523 com sinais de
alarme‖ (Fonte: g1.globo.com). Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Chikungunya, zika e dengue são nomes dif erentes para a mesma doença, sem nenhuma
variação.
Em 2018, o maior índice de óbitos causados
pelo vírus da zika foi de adultos.
Até 9 de junho de 2018, a região que regi strou o maior número de casos prováveis de
Chikungunya foi a região sul do Brasil.
O combate ao mosquito aedes aegypit deve
ser realizado mesmo no período de estiagem,
pois as larvas são resistentes e eclodem no
período chuvoso, proporcionando o aumento
do número de casos.

50. ―Dois quadros que haviam sido roubados em Mo nza, no norte da Itália, em abril de 2017 foram r ecuperados pela polícia. O golpe ocorreu quando
dois criminosos se passaram por compradores e
marcaram uma reunião com dois galeristas, com a
desculpa de selar a venda das pinturas A Sagrada
Família e As Moças no Gramado‖ (Fonte: noticiasaominuto.com.br. Adaptado). Os quadros mencionados na notícia são de autoria, respectiv amente, de
(A)
(B)
(C)
(D)

Peter Paul Rubens e de Pierre-Auguste Renoir.
Michelangelo de Lodovico Buonarroti e de
Donato Di Niccolò Di Betto Bardi.
Rafael Sanzio e de Leonardo da Vinci.
Sandro Botticelli e de Pablo Picasso.
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