
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

EXAME DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E LOGÍSTICA 

EDITAL N° 011/2019 
 

                   Realização: Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA. 1

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 20) 

Leia o texto 1 para responder às questões 01 a 10. 

Texto 1 
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O direito à informação e à liberdade de imprensa 

O direito à informação é considerado um direito fundamental numa sociedade democrática. 
Como já comentamos, há uma relação direta entre a obtenção de informações e a cidadania. 
No Brasil, o direito à informação está previsto na Constituição Federal, isto é, é um direito 
desde 1988. 
A informação é a matéria-prima do trabalho do jornalista, a qual ele compreende, explica e 
contextualiza ao público. Conseguir um furo jornalístico – dar uma notícia antes de todos os 
outros jornais – é um dos triunfos diários da profissão do jornalismo. Transmitir informações, 
contextualizar dados, levantar discussões e debates são algumas das tarefas do jornalismo, 
que são diretamente relacionadas à sua natureza publicística de cumprimento do direito dos 
cidadãos em serem informados. 
A imprensa é considerada essencial para as democracias e vice-versa. Por conta da 
relevância do trabalho jornalístico e da sua missão em levar as informações ao maior número 
de pessoas da forma mais compreensível possível, diz-se na área da comunicação que o 
jornalismo realiza um trabalho de interesse público. Principalmente, por tornar públicas e 
acessíveis às pessoas informações que também são de interesse público. [...] 
A imprensa deve ser uma guardiã do direito à informação e deve ser cobrada caso não esteja 
cumprindo essa missão. Além do dever ético em repassá-la de maneira precisa e não permitir 
que interesses diversos impeçam a sua publicação. A imprensa é um meio fundamental para 
que a informação chegue ao público e, por isso, deve fazer seu trabalho conforme os 
preceitos éticos da profissão e ter em mente a relevância desse intermédio entre informação 
e sociedade. 
Informação no mundo atual: fake news e pós-verdade 
Nos últimos tempos, desde que a internet se massificou, mudou a relação da imprensa com 
o público: antes, era um canal, um meio de repassar informação às pessoas. Agora, as 
pessoas têm acesso às informações na palma das mãos em seus celulares. Ninguém 
depende de um canal que transmita uma notícia, de uma pessoa específica para cumprir o 
direito das pessoas em receber informação. Ainda há o problema de algumas informações-
chave, pelas quais há muito interesse, não serem públicas. Mas, em geral, as informações 
mais comuns são transmitidas muito rapidamente. 
Se informação é poder, o mundo contemporâneo lida com um problema diferente: o excesso 
de informação e o desconhecimento das suas fontes. Bilhões de informações são publicadas 
a todo momento nas redes sociais, portais, sites e veículos gerais de comunicação, que nem 
sempre têm credibilidade naquilo que informam. Mesmo assim, as pessoas repassam essas 
informações em seus círculos sociais, disseminando – sem perceber – uma série de notícias 
falsas, as famigeradas fake news. 
Fiquem atentos: as fake news não são apenas boatos espalhados sem nenhuma pretensão. 
Notícias falsas dão muito dinheiro. [...] 
E por que as pessoas repassam essas informações? Em primeiro lugar, porque as pessoas 
não são treinadas a desconfiar das informações que recebem e não as checam em fontes 
confiáveis, que as confirmarão ou negarão. Além disso, há um fenômeno chamado pós-
verdade, eleita a palavra do ano em 2016 pelo Dicionário de Oxford, que consiste em: as 
pessoas acreditarem numa informação porque elas querem ou gostariam muito que ela fosse 
verdadeira, por conta de suas crenças pessoais. Mesmo que seja incorreta ou totalmente 
falsa essa informação, ainda haverá pessoas que a passarão adiante, pois gostariam que ela 
fosse verdadeira, por corroborar com a sua visão de mundo. Lembremos sempre que 
informação é poder. Devemos checá-las, entendê-las e contextualizá-las, para exercer o 
nosso direito à informação da melhor forma possível. [...] 

MEIRELES, Carla. Direito à informação: um direito de todos os cidadãos. Disponível em: <https://www.politize.com.br/direito-a-
informacao/>. Acesso em: 29 set. 2019. (Adaptado). 
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Questão 01 (Peso 3) 

O texto 1 estabelece relações entre imprensa e informação. A alternativa que contém o trecho em que é 
possível observar a essência da informação para o jornalismo é 

A) “Agora, as pessoas têm acesso às informações na palma das mãos em seus celulares” (linhas 24-25). 
B) “[...] Diz-se na área da comunicação que o jornalismo realiza um trabalho de interesse público” (linhas 

13-14). 
C) “A informação é a matéria-prima do trabalho do jornalista, a qual ele compreende, explica e 

contextualiza ao público” (linhas 5-6). 
D) “Conseguir um furo jornalístico – dar uma notícia antes de todos os outros jornais – é um dos triunfos 

diários da profissão do jornalismo” (linhas 6-7). 
E) “Ninguém depende de um canal que transmita uma notícia, de uma pessoa específica para cumprir o 

direito das pessoas em receber informação” (linhas 25-27). 

Questão 02 (Peso 2) 

Observe o fragmento retirado do texto 1: “A imprensa deve ser uma guardiã do direito à informação [...]” 
(linha 16). 

A alternativa que indica o porquê dessa afirmação é 

A) A imprensa precisa repassar as informações, pois seu objetivo é vender jornais ao público. 
B) A imprensa deve repassar as pós-verdades para garantir muito mais informações às pessoas. 
C) A imprensa precisa levar a informação para aquelas pessoas que têm interesse público em política e 

finanças. 
D) A imprensa é a única que faz, exclusivamente, a checagem das fake news, protegendo a população de 

futuros erros. 
E) A imprensa tem o dever ético de informar ao público em geral, assegurando o direito da população à 

informação previsto na Constituição de 1988. 

Questão 03 (Peso 1) 

No texto 1, é possível observar como a divulgação de informações e relatos têm chegado ao público muito 
rapidamente, gerando os fenômenos como fake news e pós-verdade. 

A alternativa que contém a descrição adequada para o fenômeno da pós-verdade é 

A) notícias espalhadas por sites de conteúdos duvidosos e fofocas. 
B) informações em que as crenças pessoais têm mais importância do que a verdade. 
C) informações checadas pela imprensa e reproduzidas em jornais de credibilidade. 
D) dicas e informações espalhadas com o fito de ganhar dinheiro e conseguir poder. 
E) informações originais publicadas em redes sociais que filosofam sobre a verdade. 

Questão 04 (Peso 2) 

Observe o fragmento retirado do texto 1: “A informação é a matéria-prima do trabalho do jornalista, a qual 
ele compreende, explica e contextualiza ao público” (linhas 5-6). 

Sobre a estrutura do período do fragmento acima, é correto afirmar que 

A) o período é simples, tendo sido estruturado por uma oração. 
B) o período é simples, tendo sido estruturado por duas orações. 
C) o período é composto, tendo sido estruturado por três orações. 
D) o período é composto, tendo sido estruturado por cinco orações. 
E) o período é composto, tendo sido estruturado por quatro orações. 

Questão 05 (Peso 1) 

Observe a oração retirada do texto 1. “Nos últimos tempos, desde que a internet se massificou, mudou a 
relação da imprensa com o público” (linhas 23-24). 

A alternativa que contém um sinônimo para a palavra destacada na oração acima, sem prejuízo do sentido, 
é 

A) singularizou. 
B) popularizou. 
C) personalizou. 
D) particularizou. 
E) individualizou. 
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Questão 06 (Peso 1) 

Os vocábulos a seguir foram retirados do texto: democrática (linha 1), publicística (linha 9), intermédio 
(linha 20) e boatos (linha 36). 

A alternativa que apresenta o número correto de sílabas, em cada vocábulo apresentado, na ordem em 
que aparecem no texto, respectivamente, é 

A) 3 sílabas / 4 sílabas / 5 sílabas / 5 sílabas 
B) 4 sílabas / 4 sílabas / 3 sílabas / 3 sílabas 
C) 5 sílabas / 4 sílabas / 4 sílabas / 2 sílabas 
D) 5 sílabas / 5 sílabas / 4 sílabas / 3 sílabas 
E) 4 sílabas / 5 sílabas / 3 sílabas / 2 sílabas 

Questão 07 (Peso 1) 

Observe o seguinte fragmento retirado do texto 1: “Mesmo assim, as pessoas repassam essas 
informações em seus círculos sociais, disseminando – sem perceber – uma série de notícias falsas, as 
famigeradas fake news” (linhas 33-35). 

Nos vocábulos destacados no fragmento do texto, percebe-se a presença de 

A) hiatos. 
B) dígrafos. 
C) ditongos. 
D) parônimos. 
E) encontros consonantais. 

Questão 08 (Peso 2) 

Os conectivos têm o papel de dar coesão ao texto e objetivam expressar as circunstâncias com que se 
contextualizam. Com base nessas informações, analise o seguinte fragmento do texto 1: “Mesmo que 
seja incorreta ou totalmente falsa essa informação, ainda haverá pessoas que a passarão adiante, pois 
gostariam que ela fosse verdadeira, por corroborar com a sua visão de mundo” (linhas 43-45). 

A alternativa que estabelece as corretas circunstâncias expressas pelos dois conectivos grifados, na 
ordem em que aparecem no texto, é 

A) condição / dúvida 
B) finalidade / conclusão 
C) contradição / explicação 
D) causa / consequência 
E) comparação / condição 

Questão 09 (Peso 2) 

Analise o excerto retirado do texto 1: “Além disso, há um fenômeno chamado pós-verdade, eleita a palavra 
do ano em 2016 pelo Dicionário de Oxford [...]” (linhas 40-41). 

O termo destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por 

A) Já que 
B) Embora 
C) Ademais 
D) Somente 
E) Por exemplo 

Questão 10 (Peso 2) 

Analise a oração retirada do texto 1: “A informação é a matéria-prima do trabalho do jornalista [...]” (linha 
5). 

A alternativa que contém a correta classificação do predicado é 

A) Predicado verbal com verbo intransitivo. 
B) Predicado nominal com verbo de ligação. 
C) Predicado verbal com verbo transitivo direto. 
D) Predicado nominal com verbo transitivo indireto. 
E) Predicado verbo-nominal com verbo transitivo direto e indireto. 
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Questão 11 (Peso 2) 

Analise as orações a seguir e assinale a alternativa que apresenta erro no uso da vírgula. 

A) Muitas pessoas ouviam, a palestra do jornalista. 
B) A pós-verdade é um fato assustador, na verdade, perigoso. 
C) Devemos, pois, checar as informações antes de compartilhá-las. 
D) O jornalista criticou as fake news, no entanto reconhece sua força. 
E) O público aplaudiu calorosamente o palestrante, gritou palavras de apoio, elogiou o tema fake news. 
 

Leia o texto 2 para responder às questões 12 a 14. 

Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARIAS, André. Vida de Suporte. Disponível em: <https://vidadesuporte.com.br/tag/fake-news/>. Acesso em: 29 set. 2019. 

 

Questão 12 (Peso 1) 

As tirinhas representam gêneros textuais que de forma divertida e crítica apresentam os fatos do cotidiano. 
Com base nesse contexto, a alternativa que representa o humor crítico proposto pela tirinha apresentada 
no texto 2 é 

A) o personagem Suporte indagar sobre a ética do concorrente. 
B) o concorrente dizer que espalha fake news e tem muitos clientes. 
C) o personagem Suporte lamentar que não consiga nenhum cliente. 
D) o concorrente confundir ética com um sistema operacional de computação. 
E) o personagem Suporte indicar que apresenta serviço de qualidade, preço justo e garantia. 
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Questão 13 (Peso 2) 

O personagem Suporte em sua primeira sequência diz: - Eu ofereço um serviço de qualidade, preço justo 
e garantia. 

Observe os destaques no fragmento do texto 2 e assinale a alternativa que demonstra a correta classe de 
palavras desses vocábulos, na ordem em que aparecem no fragmento do texto, da esquerda para a direita. 

A) substantivo / adjetivo / advérbio 
B) substantivo / adjetivo / pronome 
C) advérbio / substantivo / substantivo 
D) pronome / substantivo / locução adjetiva 
E) pronome / locução adjetiva / substantivo 

Questão 14 (Peso 2) 

O personagem do concorrente na segunda sequência diz: “Eu espalho fake news sobre os meus 
concorrentes e os clientes fazem fila para serem atendidos por mim”. Observe os destaques e sua função 
na estrutura das orações. 

A alternativa que apresenta a correta classificação sintática, na ordem em que aparecem no fragmento do 
texto 2, da esquerda para a direita, é 

A) objeto direto / sujeito 
B) objeto indireto / sujeito 
C) agente da passiva / sujeito 
D) complemento nominal / objeto direto 
E) predicativo do sujeito / complemento nominal 
 

Leia o texto 3 para responder às questões 15 a 17. 

Texto 3 
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WhatsApp bane ao menos 1,5 mi de contas no Brasil por robôs e fake news. 

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp baniu pelo menos 1,5 milhão de contas de 
usuários brasileiros de outubro de 2018, antes do segundo turno das eleições presidenciais, 
até o fim de setembro deste ano. 
As contas foram banidas por suspeita de uso de robôs, disparo em massa de mensagens e 
disseminação de fake news e discurso de ódio e incluem perfis banidos temporariamente ou 
para sempre. O número foi obtido a partir de uma estimativa com base em cinco comunicados 
recentes da empresa e confirmado por especialistas em tecnologia da informação que 
conhecem de perto o trabalho da empresa para combater a epidemia de fake news que tomou 
conta do aplicativo. [...] Algumas contas de WhatsApp com suspeita de serem operadas por 
robôs chegaram a distribuir 14 mensagens diferentes em apenas 30 segundos [...]. 
Ao mesmo tempo em que a tecnologia para identificar o uso irregular do WhatsApp evolui, 
diversificam-se as maneiras usadas pelos fraudadores para burlar a segurança da 
plataforma. Em uma pesquisa rápida no Google, é possível encontrar várias ofertas de sites 
que vendem números de telefone celular virtuais com capacidade de receber SMS para 
validação de contas falsas de WhatsApp. Os valores ficam abaixo de R$ 4 por linha 
telefônica, se compradas às centenas ou milhares. 
Nas redes sociais, é possível encontrar fóruns onde usuários destes números falsos atestam 
o funcionamento deles e trocam dicas sobre formas de uso do recurso. O WhatsApp afirma 
que não tem acesso ao conteúdo das mensagens criptografadas enviadas pelo aplicativo. 

MILITÃO, Eduardo; REBELLO, Aiuri. WhatsApp bane ao menos 1,5 mi de contas no Brasil por robôs e fake news. Disponível 
em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/30/whatsapp-fake-news-robos-envio-em-massa-eleicoes-2018-
contas-banidas.htm>. Acesso em: 30 set. 2019. (Adaptado). 
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Questão 15 (Peso 3) 

Sobre o combate às fake news no WhatsApp, de acordo com o texto 3, é correto afirmar que 

A) as contas foram banidas após a confirmação de uso de robôs na disseminação de discurso de ódio e 
fake news. 

B) o período citado no banimento de 1,5 milhões de contas ocorreu depois do segundo turno da eleição 
presidencial. 

C) nas redes sociais, há sigilo sobre o tema, pois os negociadores evitam comentar sobre o funcionamento 
dos disparos de fake news. 

D)  apesar da evolução do WhatsApp em tecnologia para localizar perfis que disseminam fake news, as 
fraudes contra a plataforma são modificadas constantemente pelos usuários mal-intencionados. 

E)  o WhatsApp investiga as mensagens criptografadas enviadas pelo aplicativo para combater as ofertas 
de sites que vendem números de telefone celular virtuais com capacidade de receber SMS e validar de 
contas falsas do aplicativo. 

Questão 16 (Peso 1) 

O texto 3 fala sobre o combate à disseminação de fake news e discurso de ódio. 

A alternativa que apresente uma descrição adequada para o termo destacado é 

A) A publicação de postagens em que dois perfis discutem ferozmente e se ofendem mutuamente, 
efetuada de forma pública. 

B) A publicação de dados roubados mediante fraudes e envio de arquivos maliciosos nas redes sociais, 
efetuada de forma anônima. 

C) A publicação de notícias falsas para conseguir lucros com forte atuação no setor econômico, efetuada, 
muitas vezes, de forma anônima. 

D) A publicação de opiniões sinceras sobre pessoas públicas, principalmente políticos, muitas vezes com 
mentiras, efetuada de forma pública. 

E) A publicação de discriminações com alvo em características como raça, gênero, religião, orientação 
sexual, muitas vezes de forma anônima. 

Questão 17 (Peso 3) 

Observe o excerto do texto 3 “Nas redes sociais, é possível encontrar fóruns onde usuários destes 
números falsos atestam o funcionamento deles e trocam dicas sobre formas de uso do recurso” (linhas 
17-18). 

A alternativa que apresenta a classificação morfológica dos vocábulos destacados no fragmento do texto 
3, respectivamente, da esquerda para a direita, é 

A) adjetivo / pronome / numeral 
B) advérbio / advérbio / adjetivo 
C) substantivo / numeral / adjetivo 
D) adjetivo / advérbio / substantivo 
E) substantivo / pronome / substantivo 

Leia o texto 4 para responder às questões 18 a 20. 

Texto 4 

BROWNE, Dik. Hagar, o Horrível. Folha de S.Paulo, 11 set.1995. Disponível em: <http://diogoprofessor.blogspot.com>. Acesso em: 
29 set. 2019. 
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Questão 18 (Peso 3) 

Modificando-se para a voz passiva analítica a oração extraída do texto 4: “Nós fazemos um par perfeito, 
Helga”, encontra-se a forma verbal: 

A) É feito 
B) Foi feito 
C) Era feito 
D) Será feito 
E) Seria feito 

Questão 19 (Peso 3) 

A tirinha apresentada no texto 4 traz, na fala de Helga, o uso do numeral multiplicativo – quádruplo - que 
corresponde a quatro. 

A alternativa que apresenta numeral multiplicativo para o número doze é 

A) Dúplice. 
B) Décuplo. 
C) Duodécuplo. 
D) Undécuplo. 
E) Duodécimo. 

Questão 20 (Peso 3) 

Observando-se o contexto da fala de Helga no fragmento do texto 4: “Se continuarmos engordando, 
faremos um quádruplo perfeito”, é correto afirmar que ela atribuiu um sentido de 

A) condição. 
B) finalidade. 
C) causalidade. 
D) comparação. 
E) consequência. 
 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO (QUESTÕES DE 21 A 30) 

Questão 21 (Peso 1) 

Uma caixa de papel A4 contém 10 resmas. Uma resma de papel pesa 2,5 Kg. A Defensoria fez um 
processo de compra de 5 caixas de Papel A4 e esse material precisa ser transportado da Portaria para o 
Almoxarifado. Considerando que o carrinho disponível para transporte de materiais indica que a carga 
máxima é 60 Kg. Qual a quantidade máxima de resmas que pode ser transportada de cada vez, 
considerando a capacidade de carga máxima do carrinho? 

A) 15 
B) 24 
C) 25 
D) 28 
E) 30 

Questão 22 (Peso 1) 

Será realizado um evento no Auditório para 150 participantes. Cada participante receberá uma pasta com 
um bloco para anotações, um crachá e uma caneta. Ao solicitar os blocos para anotações ao Almoxarifado, 
Joaquim foi informado que só há 50 unidades disponíveis, sendo que cada bloco contém 45 folhas. A 
comissão organizadora solicitou que Joaquim dividisse todos os blocos de forma que cada participante 
recebesse uma parte do bloco com a mesma quantidade de folhas. Cada bloco, portanto, deverá ser 
dividido em ____ partes, sendo que cada uma terá ____ folhas. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) 3 / 15 
B) 5 / 9 
C) 9 / 5 
D) 10 / 5 
E) 15 / 3 
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Questão 23 (Peso 1) 

O Defensor solicitou a digitalização de um processo que contém 2.250 páginas. O equipamento digitaliza 
15 páginas por minuto. Considerando que não haja interrupção, começando a digitalização às 09:25, a 
digitalização desse processo será concluída às ______________. 
 
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 
 
A) 11:05 
B) 11:30 
C) 11:55 
D) 12:15 
E) 12:05 

Questão 24 (Peso 2) 

Na relação de estagiários aprovados, existem 40 homens e 60 mulheres. A alternativa que contém a razão 
entre o número de mulheres e o total de estagiários aprovados é 
 
A) 1/6 
B) 2/3 
C) 2/5 
D) 3/2 
E) 3/5 

Questão 25 (Peso 2) 

Utilizando duas impressoras idênticas, é possível imprimir as apostilas para um determinado curso em 90 
minutos. Se utilizarmos mais uma impressora, em quanto tempo as apostilas ficarão prontas? 
 
A) 15 minutos 
B) 20 minutos 
C) 45 minutos 
D) 60 minutos 
E) 180 minutos 

Questão 26 (Peso 2) 

Hoje, a idade de Patrícia, de sua Tia e da sua Avó somam 105 anos. Sabe-se que Patrícia tem um quarto 
da idade da Avó, e que a Tia tem metade da idade da Avó de Tereza. 

A alternativa que contém a idade de Patrícia é 

A) 15 anos 
B) 10 anos 
C) 21 anos 
D) 26 anos 
E) 30 anos 

Questão 27 (Peso 2) 

Paulo, Pedro e Gabriel são amigos e têm a mesma idade. A média da altura deles é 1,70 m. Sabendo-se 
que Paulo mede 1,65 m e que Pedro mede 1,68 m. Gabriel tem quantos centímetros a mais que Pedro? 
 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 7 
E) 9 
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Questão 28 (Peso 3) 
Figura 1 

 
Maria viu a figura 1 na internet e começou a refletir sobre as diversas alternativas que tem para ir à Escola. 
Dependendo do modal utilizado, os percursos têm distâncias diferentes para seu deslocamento casa-
escola. Se ela for andando, ela pode pegar um atalho e a distância é de 2 km. De bicicleta, utilizando a 
ciclovia, o percurso tem 4 km. Se for de ônibus a distância é de 10 km. Considerando a velocidade dos 
diferentes modais apresentada na figura 1, o tempo gasto por Maria, se ela decidir ir andando, de bicicleta 
e de ônibus, respectivamente, é 
A) 6 minutos, 4 minutos e 3 minutos 
B) 15 minutos, 20 minutos e 40 minutos 
C) 40 minutos, 15 minutos e 20 minutos 
D) 40 minutos, 25 minutos e 30 minutos 
E) 90 minutos, 25 minutos e 30 minutos 
Questão 29 (Peso 3) 
O horário do estágio de João é de 08 às 12h. No primeiro dia do estágio, pelo relógio dele, ele saiu de 
casa 5 minutos atrasado, mas na verdade ele estava 10 minutos adiantado pelo horário de Brasília. Devido 
ao trânsito, quando ele chegou ao estágio, pelo relógio dele, ele achou que estava 15 minutos atrasado. 
Pelo horário de Brasília, a que horas João, de fato, chegou ao estágio? 
A) 07:55 
B) 08:00 
C) 08:05 
D) 08:10 
E) 08:15 
Questão 30 (Peso 3) 
Um Veículo Leve de Transporte (VLT), na zona rural do município de Porto Alegria, cumpre um 
determinado roteiro no intervalo de 45 minutos. Considerando que o VLT inicia o roteiro às 06h, que não 
há atrasos no início de cada roteiro, que entre um roteiro e outro há um descanso de cinco minutos e que 
os roteiros são cumpridos sucessivamente, que horário ele começará o 15º roteiro do dia? 
 

A) 12h 30min 
B) 11h 25min 
C) 17h 25min 
D) 16h 30min 
E) 16h 50min 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 31 A 40) 
Questão 31 (Peso 1) 
A Amazônia é a maior Floresta Tropical do mundo, e é considerada a região de maior biodiversidade do 
Brasil. Em agosto de 2019, no entanto, uma ameaça fez com que a Amazônia fosse um dos assuntos mais 
discutido em todo o mundo. 
A alternativa que contém o motivo que fez a Amazônia, em agosto de 2019, ser o foco das atenções do 
mundo é 
A) o rompimento da Barragem de Belo Monte. 
B) o início da operação da Barragem de Belo Monte. 
C) o aumento expressivo das queimadas em relação ao ano anterior. 
D) o leilão de áreas de exploração de petróleo na Bacia Amazônica. 
E) o bloqueio da fronteira para evitar a emigração de Venezuelanos. 
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Questão 32 (Peso 1) 

O rompimento da Barragem da Vale, mineradora multinacional brasileira, em Brumadinho, deixou um 
grande rastro de destruição e dezenas de mortes. Sobre a Barragem de Brumadinho, é correto afirmar 
que inundou uma parte da cidade com 

A) rejeitos de minério de ferro. 
B) rejeitos de material radioativo. 
C) o transbordamento da barragem do rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra. 
D) esgoto doméstico oriundo do sistema de saneamento básico da cidade de Belo Horizonte. 
E) um grande volume de água de chuva, que, em um só dia, foi equivalente à quantidade prevista para o 

mês inteiro. 

Questão 33 (Peso 1) 

“Os oceanos do mundo estão se afogando em plástico. A Ellen MacArthur Foundation estima que, até 
2050, o mar terá mais peso em plástico do que em peixes” (ECYCLE, 2019). Uma das formas de impedir 
que os plásticos sejam descartados indevidamente e cheguem aos oceanos é estimular a coleta seletiva 
de resíduos pós-consumo. Existe um padrão internacional de cores para os recipientes, dependendo do 
tipo do resíduo. A alternativa que contém a cor do recipiente no qual devem ser descartados os plásticos 
é 
 

A) azul. 
B) cinza. 
C) verde. 
D) amarela. 
E) vermelha. 

Questão 34 (Peso 2) 

De acordo com o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todas as pessoas nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade”. O espírito de fraternidade consiste em 

A) sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem. 
B) compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. 
C) harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. 
D) capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. 
E) estado ou condição de duas ou mais pessoas que dividem igualmente entre si as responsabilidades de 

uma ação. 

Questão 35 (Peso 2) 

Em defesa do meio ambiente, jovens e ativistas de diversas partes do mundo se uniram na greve mundial 
pelo clima no dia 20 de setembro de 2019 para cobrar medidas emergenciais contra o aquecimento global. 
As manifestações ocorreram em mais de 150 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Grécia, Japão, 
Austrália e Brasil (ESTADÃO, 2019). 

A alternativa que contém o nome da ativista sueca de apenas 16 anos que inspirou o movimento “Greve 
Mundial pelo Clima” é 

A) Jane Fonda. 
B) Susan Parker. 
C) Luisa Neubauer. 
D) Greta Thunberg. 
E) Malala Yousafzai. 

Questão 36 (Peso 2) 

A ferrovia Oeste-Leste (FIOL), cujas obras ainda estão em andamento, constitui-se em importante corredor 
de escoamento de minério da Região Sudoeste do estado da Bahia (Caetité e Tanhaçu) e de grãos do 
Oeste Baiano para o Porto Sul, que está sendo construído no município de 

A) Aratu. 
B) Ilhéus. 
C) Santos. 
D) Itabuna. 
E) Porto Seguro. 
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Questão 37 (Peso 2) 

A ideia de transposição das águas do Rio São Francisco, projeto polêmico, não foi uma ideia nova, remonta 
à década de 1840, no tempo do Império do Brasil. A alternativa que contém o objetivo desse projeto é 

A) garantir que, de fato, o Rio São Francisco seja o Rio da Integração Nacional, desviando parte do seu 
curso para a Região Sul do Brasil. 

B) deslocar parte das águas do Rio São Francisco para a Região Sudeste do Brasil, visando normalizar o 
sistema Cantareira no Estado de São Paulo. 

C) desviar parte do Rio São Francisco da Região Nordeste para a Região Centro Oeste, que sofre com a 
seca extrema, devido ao baixo índice pluviométrico. 

D) abastecer açudes e rios intermitentes (que desaparecem nos períodos de seca) dos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará com parte da água do Rio São Francisco. 

E) aproveitar a água do Rio São Francisco, que desembocaria no mar, para abastecer a barragem de 
Sobradinho na Bahia, visando aumentar o potencial de geração de energia hidroelétrica. 

Questão 38 (Peso 3) 

O lago de Sobradinho é um dos maiores lagos artificiais do mundo, construído na década de 1970, visando 
o aproveitamento hidroelétrico do Rio São Francisco através da usina de Sobradinho, a maior do estado 
e uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Em agosto de 2019, o Governo Federal inaugurou uma 
obra capaz de também gerar energia limpa, aproveitando parte da área do lago de Sobradinho, e instalou 
uma usina de geração de energia _______________ flutuante. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) eólica 
B) nuclear 
C) maremotriz 
D) termoelétrica 
E) solar fotovoltaica 

Questão 39 (Peso 3) 

Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano 
de ação global: a Agenda 2030. 

Sobre a Agenda 2030, é correto afirmar que 

A) estabeleceu os oito Objetivos do Milênio. 
B) estabeleceu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
C) criou o Protocolo de Paris para aumentar as emissões de gases de efeito estufa. 
D) definiu o acordo do clima para ampliar o uso de combustíveis fósseis, reduzindo, assim, o aquecimento 

global. 
E) estabeleceu o acordo global para o livre comércio entre os países membros da Organização das Nações 

Unidas. 

Questão 40 (Peso 3) 

O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, primeiro Parque Nacional Marinho, criado no Brasil em 1983, é 
a mais importante área de biodiversidade de todo o Atlântico Sul, além do que, é um importante berçário 
de baleias jubartes e abriga um dos maiores recifes de corais do mundo. Agora, 36 anos depois, o Governo 
Federal autorizou o leilão de blocos de petróleo e gás natural bem perto do Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos, o que representa uma séria ameaça para toda biodiversidade local (GREENPEACE, 2019). 
Sobre o Arquipélago de Abrolhos, é correto afirmar que está localizado no estado 

A) da Bahia. 
B) de Sergipe. 
C) de Pernambuco. 
D) do Espírito Santo. 
E) do Rio de Janeiro. 

 


