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Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Pode-se também deixar a
A compulsão nasce da
natureza agir e apenas
ansiedade, é uma forma de providenciar aqui e ali um
lidar com ela.
pouco de ornamentação e
limpeza.

1

Selecione a alternativa que apresenta uma palavra Era como se ultrapassavam os
em DESCONFORMIDADE com a norma-padrão da tempos difícieis: seguindo em
língua portuguesa.
frente.

O principal benefício do
otimismo é a resiliência em
face dos reveses.

2

Como ignorar as dificuldades das
Todas as palavras estão corretamente grafadas, de
comunicações e os problemas
acordo com o contexto, em:
étnicos?

A maioria dos vigilantes de
Nada disso interfiria criando
quarterão agora parecia
empecilhos ou de alguma
não querer muito mais do
forma atenuando as emoções.
que executar seus deveres.

Quanto mais fundo for o
escritor em busca de sentido,
mais os particulares aleiatórios
de sua vida aparecem.

3

Quanto à ortografia, analise as frases abaixo./ I. Era
como se tivesse um enchame de abelhas dentro do
peito. / II. A mensagem era clara: enquanto a
espada cortava, a enxada carpia./ III. Nunca mais o II e III, apenas.
circo pegou uma enchente como a da noite de
estreia./ Estão em conformidade com a normapadrão da língua portuguesa:

I e II, apenas.

I e III, apenas.

I, II e III.

4

A frase "Os gritos de revolta e desespero dos que
advinhavam a triste sorte que os aguardava
naqueles locais foram rapidamente abafados pela
polícia e pelos torcedores." apresenta um ERRO
quanto à

concordância verbal.

concordância nominal.

acentuação.

5

Sobre a frase "Ele se transformou num fotógrafo
está em conformidade com a
obcecado que gastava todo o seu dinheiro com sua
norma-padrão da língua
paixão, e por isso andava tão malvestido, por isso
portuguesa.
passava fome." é correto afirmar que

apresenta um erro de
ortografia; o correto é
"obsecado".

apresenta um erro de
apresenta um erro de
ortografia; o correto é "malconcordância.
vestido".

6

Considere as frases a seguir./ 1. Encontrou-o na
proa do barco, muito entertido em uma conversa.
/2. Você ainda não pode reescrever a história,
Lucy./ É correto afirmar que

a 2 está em desconformidade
a 1 está em desconformidade com
com a norma-padrão da
a norma-padrão da língua
língua portuguesa; o correto é
portuguesa; o correto é "entretido".
"re-escrever".

ambas estão em
desconformidade com a
norma-padrão da língua
portuguesa.

7

Selecione a alternativa correta no que se refere à
ortografia.

Numa coisa tem razão, é uma
mistura de ciência antiga e de
superstição.

Senti a fragância das flores
sem nem olhar para o cartão
que estava junto.

O jornalismo investigativo
Ainda não tinha adquirido o
tem de ter espaço
maçete daquela técnica.
previlegiado nas redações.

8

Selecione a alternativa em que as duas palavras
são acentuadas pela mesma regra.

afável - incrível

recuperá-los - elétrons

abdômen - crisântemo

ortografia.
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ambas estão em conformidade
com a norma-padrão da língua
portuguesa.

música - vatapá

Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 1

Alternativa 2
Não posso ficar
PARANOICA com a
cirurgia de mamãe.

Alternativa 3

9

O acento foi abolido nas seguintes palavras
destacadas, EXCETO

Foi o que ele PODE fazer naquele Não, era impossível suportar
dia.
de novo o POLO Norte.

10

Selecione a alternativa em conformidade com a
norma-padrão da língua portuguesa quanto à
acentuação.

A chuva miúda que caía nos
jardins acrescentava umidade ao
frio.

Pareceu-me não apenas
Talvez não fosse tão ruím
gratuíto, mas até vergonhoso, assim morar fora por um
dadas as circunstâncias.
tempo.

11

Acerca da acentuação, selecione a alternativa em
que todas as palavras estejam corretas.

armazém - anzóis - compô-los

guardá-la - enxágue - pólens

feiúra - lêem - conhecê-los enjôo - pontapés - néctar

12

De acordo com a norma-padrão da Língua
Ainda não ficou claro se a
Portuguesa, selecione a alternativa em que todas
presente década vai bater o
as palavras estejam grafadas corretamente, no que
recorde dos anos 1940.
se refere à acentuação.

O garçom trouxe outro prato
inidentificável, com algo que
parecia borrachudo e crú.

E, como acontece com o
gado, quanto mais bem
nutrido o indivíduo, maior
seu conteúdo protéico.

Não é estranho? Isso não
acontece na China, no Japão e
na Coréia.

13

Selecione a alternativa em DESCONFORMIDADE
Ele era um fotógrafo incrível, com
com a norma-padrão da língua portuguesa quanto à
uma visão jornalística impár.
acentuação.

Imaginava pequenos
obstáculos para se ajudar:
nada de álcool antes.

Devia alertá-los contra a
influência de certas
organizações.

É um outro mundo, permeado
pela experiência histórica
profundamente sedimentada
em forma nova.

vem

veem

vêem

repor - tiver

repuser - ter

repor - ter

14

15

Selecione a alternativa que apresenta o verbo a ser
empregado na seguinte frase: "E os pacientes que
vêm
________ ao hospital invariavelmente estão
doentes."
Selecione a alternativa que apresenta o correto
emprego do verbo nas seguintes frases:/ 1. Se ele
__________ as peças hoje, teremos o suficiente
repuser - tiver
para o feriado./ 2. Quando eu ______ tempo, vou
assistir mais TV.

Tenho na memória duas mortes
que não me PERDOO.
Ele não queria pensar que
havia um juíz por aí que
aceitasse tal feito.

16

Selecione a alternativa em que o verbo destacado
esteja no mesmo tempo e modo que o destaque
abaixo./ "Não DISSEMOS que Albert tem a
capacidade de se contradizer sempre o máximo
possível no menor espaço de tempo?"

Tu já lá estiveste, já nos VISTE
todos juntos.

Eu me interessei, e a crueza
de suas palavras não me
EMBARAÇAVA.

Porque era somente nele
que confiava, PEDINDO
sem cessar seus
conselhos.

Quanto mais depressa
aprendermos isso, menos
SOFREREMOS.

17

Na frase "Devem ser utilizadas técnicas que
GARANTAM a estabilidade das paredes de
alvenaria da periferia." o verbo destacado está no

presente do subjuntivo.

futuro do indicativo.

futuro do subjuntivo.

presente do indicativo.

18

Selecione a alternativa em que o verbo destacado
esteja no mesmo tempo e modo que o destaque
abaixo./ "Desceu o caminho na direção do Portão
de São Estevão, recortado na muralha antiga, que
ACESSAVA o bairro muçulmano."

CONFUNDÍAMOS todas as
pessoas que nos perguntavam
sobre o caminho.

Durante quase todo esse
Houve uma época em que os
período, as forças alemãs
navios FIZERAM dela a
permaneceram em retirada,
cidade mais rica da América.
INCENDIANDO tudo.
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Talvez se CRIASSE, pela
primeira vez, um conflito entre
os seus próprios interesses e
os dos outros.

Questão
19

Descritivo da questão
Selecione a alternativa que preenche a lacuna
abaixo com um verbo no futuro do presente do
indicativo./ "Assim _____________ que algumas
coisas não precisam ser temidas."

Alternativa Correta
entenderás

Alternativa 1
entenderas

Alternativa 2
entenderes

Alternativa 3
entenderíamos

20

Selecione a alternativa que apresenta o correto
emprego do verbo.

Se a sua namorada manter a
O policial extorquiu a confissão do
Se ele ver os preços vai
promessa, não pense mais no
criminoso.
cair para trás.
assunto.

21

No que se refere à concordância, selecione a
alternativa correta.

O que falas é peculiarmente
similar ao que dizem os místicos
religiosos.

Como romances, são mal
escrito e mal desenvolvidos;
como estilo, não tem
substância nenhuma.

Não haviam postos de
gasolina naquela região.

Para além da morte, não existia
ideais nem imposturas, só a
realidade.

22

Selecione a alternativa correta em relação à
concordância nominal.

Ficaram mudos as garotas e o
rapaz.

Ela lhe jurou amor e ódio
eterno.

Ele tinha olhos verdesclaros e o cabelo marrom.

Seguem anexo as cartas
precatórias.

23

Analise as frases abaixo quanto à concordância
verbal./I. Andar e nadar faz bem à saúde./II. A mãe
com a filha estiveram na cerimônia./ III. Solidão,
I e II, apenas.
angústia, tristeza, tudo isso o afligiam. /Estão de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa
as frases contidas em:

I e III, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

24

Selecione a alternativa em que a concordância
verbal foi plenamente respeitada, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

Sou eu que faz tudo por aqui, Haviam passado mais de
mas são eles quem ganham dois anos desde que ele
dinheiro.
morreu.

Deu seis horas no relógio da
igreja.

25

Analise as frases abaixo quanto à concordância
nominal./I. Nós estamos alerta a qualquer elevação
de preços./II. Já está incluso na conta a taxa de
I e III, apenas.
serviço./ III. Elas estão meio desconfiadas. /Estão
de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa as frases contidas em:

I e II, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

26

Selecione a alternativa em conformidade com a
norma-padrão da língua portuguesa no que se
refere à concordância verbal.

Vocês, como eu, gosta de
praia.

Este contrato, inclusive as
despesas a ele atinentes,
correm por conta do
proprietário do imóvel.

O rancor e o ódio não
conduzem a coisa boa.

27

Sobre a frase "Mais de oitenta por cento da
apresenta erro quanto à
produção de trigo foi perdido." é correto afirmar que concordância.

apresenta erro quanto à
acentuação.

apresenta erro quanto à
ortografia.

está de acordo com a normapadrão da língua portuguesa.

28

Sobre a frase "Um bando de vândalos depredaram
a instituição." é correto afirmar que

apresenta erro quanto à
acentuação.

apresenta erro quanto à
ortografia.

está de acordo com a normapadrão da língua portuguesa.

Metade dos turistas já retornou a
seus países.

Nenhum dos que se elegeram é
político experiente.

apresenta erro quanto à
concordância verbal.
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Se eu querer falar no meio de
todos, é o que vou fazer.

Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 2

Alternativa 3

29

Selecione a alternativa INCORRETA em relação à
concordância nominal.

30

Selecione a alternativa que preenche corretamente
as respectivas lacunas abaixo./ I. É ____________
muita paciência para lidar com doentes. /II. Água é preciso - bom - permitida
_______ para matar a sede./ III. Não é
_________________ a presença de crianças.

preciso - bom - permitido

precisa - boa - permitida

precisa - boa - permitido

31

Estão disponíveis no Excel os seguintes formatos
de texto, dentre outros:

Alinhado à esquerda, Alinhado à
direita e Centralizado.

Alinhado à esquerda,
Alinhado à direita e
Justificado.

Alinhado à esquerda,
Alinhado à direita,
Centralizado e Justificado.

Alinhado à esquerda, Alinhado
à direita, Justificado e Alinhar
Embaixo.

Torna possível dividir uma célula
não mesclada.

Após mesclar as células, é
possível dividir uma célula
mesclada em células
separadas novamente.

Se não lembrar onde estão
as células mescladas, é
possível usar o comando
Localizar para encontrá-las
rapidamente.

Combina e Centraliza o
conteúdo das células
selecionadas em uma nova
célula maior.

Inserir.

Página Inicial.

Exibição.

Dados.

Página Inicial.

Layout de Página.

Revisão.

Exibição.

Fórmulas.

Inserir.

Dados.

Página Inicial.

Layout de Página.

Exibição.

Página Inicial.

Inserir.

Dados.

Fórmulas.

Inserir.

Revisão.

acima e à esquerda de sua
seleção.

abaixo e à esquerda de sua
seleção.

acima e à direita de sua
seleção.

abaixo e à direita de sua
seleção.

39

No MS Excel, a categoria __________ é usada para
exibir números em geral. ______________
oferecem formatação especializada para valores
Número - Contábil e Moeda
monetários./ Selecione a alternativa que preenche
corretamente as respectivas lacunas acima.

Geral - Moeda e Especial

Contábil - Moeda

Texto - Contábil e Especial

40

No MS Excel, é possível continuar uma série ou um
padrão nas células vizinhas, em qualquer direção, Preencher.
com o recurso

Preenchimento Relâmpago.

Consolidar.

Desagrupar.

32

33
34
35
36
37

38

Sobre o recurso "Mesclar e Centralizar, do MS
Excel, selecione a alternativa INCORRETA.

No MS Excel, o recurso "Hiperlink" se encontra na
guia
No MS Excel, o recurso "Quebrar Texto
Automaticamente" se encontra na guia
No MS Excel, o recurso "Janela de Inspeção" se
encontra na guia
No MS Excel, o recurso "Plano de Fundo" se
encontra na guia
No MS Excel, o recurso "Preenchimento
Relâmpago" se encontra na guia
No MS Excel, é possível adicionar uma quebra de
página no local em que queira que a próxima
página comece na cópia impressa. A quebra de
página é inserida

É necessário nossa participação
ativa nessa promoção.

Alternativa 1
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Feita a denúncia, voltamos ao Dados os últimos retoques, A dívida brasileira cresce a
trabalho.
partimos.
olhos vistos.

Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

41

Recurso disponível no MS Word, o
______________________ é uma representação
visual de informações e ideias. Pode ser criado ao
escolher um layout que atenda às suas mensagens.
Alguns layouts (como organogramas e diagramas
Elemento gráfico SmartArt
de Venn) retratam tipos específicos de informações,
enquanto outros simplesmente aprimoram a
aparência de uma lista com marcadores./ Selecione
a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

Aplicativos para Office

item Formas

Indicador

42

Acerca do recurso Inserir notas de rodapé e notas
de fim, do MS Word, analise as proposições abaixo:
I. As notas de rodapé aparecem no final da página,
e as notas de fim ficam no final do documento ou da
seção. /II. Um número ou símbolo na nota de
I e II, apenas.
rodapé ou na nota de fim corresponde a uma marca
de referência no documento./ III. Na guia "Inserir",
selecione Inserir Nota de Rodapé ou Inserir Nota de
Fim./ Está correto o contido em:

I e III, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

No que se refere às fontes de dados que se pode
usar em uma mala direta, selecione a alternativa
INCORRETA.

Há suporte para salvar em local
HTTP para mala direta.

Uma planilha do Excel
funciona bem como uma fonte
de dados para mala direta se
todos os dados estiverem
bem formatados e estiverem
em uma única planilha, para
que possam ser lidos pelo
Word.

É possível usar uma
planilha do Excel, um
banco de dados do Access
ou algum outro tipo de
banco de dados.

Não importa o tipo de arquivo
que você usa como fonte de
dados, certifique-se de salvá-lo
em seu computador local ou
em um compartilhamento de
arquivos.

com um tachado.

com um sublinhado.

em vermelho.

em negrito.

Rascunho.

Estrutura de tópicos.

Layout de Web.

Layout de Impressão.

Página Inicial.

Inserir.

Exibição.

Layout de Página.

Inserir.

Referências.

Design.

Página Inicial.

Correspondências.

Exibição.

Referências.

Inserir.

43

44

45
46
47
48

Para ativar e desativar o controle de alterações, no
MS Word, vá para Revisão, Controlar Alterações.
Quando o recurso está ativado, as exclusões ficam
marcadas
Modo de exibição, do MS Word, para ver apenas o
texto no seu documento:
No MS Word, o recurso "Espaçamento de Linha e
Parágrafo" se encontra na guia
No MS Word, o recurso "Cabeçalho e Rodapé" se
encontra na guia
No MS Word, o recurso "Iniciar Mala Direta" se
encontra na guia
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Questão
49
50

Descritivo da questão
No MS Word, o recurso "Marca d´'água" se
encontra na guia
No MS Word, o recurso "Estrutura de Tópicos" se
encontra na guia

Alternativa Correta

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Design.

Correspondências.

Layout de Página.

Exibição.

Exibição.

Layout de Página.

Revisão.

Correspondências.

51

No Outlook, para criar uma nova tarefa pressione

Ctrl Shift K.

Ctrl Shift T

Alt K.

Alt T.

52

No Outlook, encontramos nossos contatos na
opção___________ na barra de atalhos no canto
inferior esquerdo da janela do Outlook.

Pessoas

Tarefas

E-mail

Calendário

53

No Outlook, uma reunião inclui outras pessoas e
pode incluir recursos, como salas de conferência.
Para criar uma nova solicitação de reunião de
qualquer pasta Outlook, pressione

Ctrl Shift Q.

Ctrl Alt Q.

Ctrl Shift R.

Ctrl Alt R.

54

A barra de acesso rápido é uma parte importante do
Outlook. Além disso, ela é uma maneira fácil para
percorrer os principais recursos do Outlook, dentre I, II e III.
eles: I. Calendário. /II. Pessoas./ III. Tarefas./Está
correto o contido em:

I e II, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

55

No Outlook, para criar um compromisso na pasta
Calendário, pressione

Ctrl Shift Q.

Ctrl Shift M.

Ctrl Shift P.

56

Sobre os conceitos básicos de Internet, analise as
proposições abaixo: I. É um sistema de redes
mundial de computadores ligados uns aos outros.
/II. As redes de computadores interligadas utilizam
o conjunto de protocolos padrão da internet (TCP
I, II e III.
IP) para servir aos usuários do mundo inteiro./ III.
Para encontrar e explorar páginas na internet, utilizase um navegador de Internet../Está correto o
contido em:

I e II, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

57

Google Chrome é um dos navegadores de Internet
mais utilizados. São alguns de seus recursos: I.
permitir agrupar as guias de acordo com categorias,
como "música", "trabalho", "faculdade", etc. /II.
I e II, apenas.
permite criar vários perfis de usuário./ III. tem um
atalho que permite recuperar uma aba fechada por
engano. Basta pressionar Ctrl Shift F./Está correto o
contido em:

I e III, apenas.

II e III, apenas.

I, II e III.

58

O atalho Ctrl O tem como função, na maioria dos
navegadores,

adicionar a página atual aos
favoritos.

abrir o gerenciador de
downloads.

pesquisar dentro da página
atual.

Ctrl Shift A.

abrir um arquivo dentro do
computador.
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Questão
59

Descritivo da questão

Alternativa 2

Alternativa 3

vai para a aba à esquerda. fecha a janela atual.

interromper o carregamento
da página.

voltar para a página inicial
do navegador.

atualizar a página,
recarregando cache.

meningite.

sarampo.

pneumonia.

62

A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou, no
dia 03 de maio, a veracidade do um rascunho
o aborto no país.
contendo uma decisão dos juízes da casa para
derrubar a antiga jurisprudência que permite

o casamento homoafetivo no
país.

a criminalização da
maconha no país.

a extinção da pena de morte
em todos os Estados.

63

valorização de profissionais e
O ministro da Educação, Victor Godoy, lançou, no
apoio de plataformas digitais para
dia 02 de maio, o Relatório Anual da Secretaria de
a gestão educacional não estão
Educação Básica (SEB), referente ao ano de 2021.
dentre os temas das iniciativas
Sobre o documento é INCORRETO afirmar que
apresentadas.

apresenta mais de 50 ações
que envolvem educação
infantil, ensino fundamental,
médio e EJA.

tem o objetivo de facilitar o
acesso e promover o
conhecimento por parte de
todos os interessados.

embora se refira ao ano de
2021, a maior parte do trabalho
apresentado no relatório
continua em vigor este ano.

64

No início de abril, Gilberto Gil tomou posse na
Academia Brasileira de Letras, no Rio, em cadeira
que já foi de um

mestre do folclore brasileiro e famoso cirurgião plástico,
o primeiro diretor do Museu
já chamado de "o rei da
Histórico Nacional.
cirurgia plástica".

magnata das comunicações,
chamado de Cidadão Kane
brasileiro.

a comunidade Lgbtqia.

qualquer pessoa até 17 anos e
11 meses.

61

65

66

abre uma aba na janela atual.

Alternativa 1
vai para a aba à direita.

60

Na maioria dos navegadores, o atalho Ctrl T:

Alternativa Correta

O atalho Ctrl F5 tem como função, na maioria dos
ler a página novamente, sem uso
navegadores,
de cache.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) continua
recebendo dezenas de comunicados sobre casos
de uma misteriosa doença que afeta crianças e
hepatite.
registrou mais de 200 casos no mundo inteiro. Tratase de um tipo de

signatário do AI-5 e um dos que
assinaram decreto que vitimou o
próprio Gil.

A Câmara dos Deputados concluiu no dia 3 de maio
a votação de um projeto de lei que torna crime
menor de 14 anos.
hediondo o homicídio contra
Nos últimos cinco anos, a inflação oficial do Brasil
30 por cento de seu poder de
cresceu de forma cada vez mais intensa. O real
compra.
perdeu quase

negros.

20 por cento de seu poder de 10 por cento de seu poder
compra.
de compra.

15 por cento de seu poder de
compra.

67

Por 10 votos a um, o Supremo Tribunal Federal
derrubou decreto do presidente Jair Bolsonaro que

havia excluído completamente a
participação de representantes da liberava, para mineração,
sociedade civil no conselho
áreas protegidas na
deliberativo do Fundo Nacional do Amazônia.
Meio Ambiente (FNMA).

liberava terras indígenas
para serem demarcadas
novamente, em áreas bem
menores e restritas.

aprovava a construção de três
novas barragens em áreas em
que estudos apontam serem
impróprias para tal atividade.

68

Os beneficiários do Auxílio Brasil começarão a
receber suas parcelas referentes a maio no dia 18.
O benefício é destinado a famílias em situação

de extrema pobreza.

de enfrentamento de
enchentes e desastres
naturais, apenas.

de doença terminal de algum
dos membros desta.

de rua, apenas.
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Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 1

buscam emitir ou regularizar o
cancelaram o título de eleitor
título de eleitor para participar das por faltam de interesse em
eleições deste ano.
votar.

Alternativa 2

Alternativa 3

com título de eleitor
cancelado por motivo de
falta de voto.

abriram chamado acerca de
erros na emissão de título de
eleitor.

23 de outubro.

06 de novembro.

13 de novembro.

71

O desgaste da diplomacia russa no exterior ganhou
um novo capítulo no início de maio, quando acusou
____________ de apoiar 'regime neonazista' na
Israel
Ucrânia./ Selecione a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima.

os EUA

a França

o Reino Unido

72

O governo federal estuda liberar uma nova rodada
de saques do dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia
1.000 reais por profissional.
do Tempo de Serviço). O valor autorizado deve ser
de até

1.000 reais por profissional.

1.000 reais por profissional. 1.000 reais por profissional.

73

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
próximo aumento do
taxa básica de juros da economia.
Central se reuniu no dia 04 de maio para definir a(o)
combustível.

aprovação de um acordo
de recessão.

criação de um plano
emergencial pós-pandemia,
que visa aumentar os valores
voltados a políticas sociais.

74

Com alta de 7,51 por cento, a(o)____________ foi
a(o) principal responsável pela alta da inflação na
prévia de abril./ Selecione a alternativa que
preenche corretamente a lacuna acima.

69

Recentemente, a Justiça Eleitoral registrou um
recorde no número de pessoas que

70

Os brasileiros irão às urnas no dia 2 de outubro
para escolher presidente da República,
governadores dos estados, senadores e deputados 30 de outubro.
federais, estaduais e distritais. O segundo turno
está marcado para o dia

75

76
77

78

Para calibrar o nível dos juros, o sistema adotado é
o de metas de inflação. Quando a inflação está alta,
o Banco Central
O mercado financeiro e o Banco Central já preveem
a inflação de quase 8 por cento em todo este ano.
Se confirmado, será o
A Starliner, cápsula espacial da Boeing, voltará a
tentar em meados de maio chegar à

gasolina

alimentação

luz

gás

eleva a Selic.

reduz a Selic.

mantém a Selic.

bloqueia a Selic.

segundo ano seguido de estouro
da meta de inflação.

terceiro ano seguido de
estouro da meta de inflação.

primeiro ano de estouro da quarto ano seguido de estouro
meta de inflação.
da meta de inflação.

Estação Espacial Internacional.

Lua.

Marte.

Denúncia de irregularidade
fiscal.

Denúncia de condições de
Fraudes em contratos com
trabalho precárias e
terceirizados.
desumanas.

O Senado aprovou, no início de maio, requerimento
que prevê a realização de uma audiência com
Casos de propaganda enganosa
representantes de duas famosas redes de fast food. com seus sanduíches.
Selecione a alternativa que apresenta o motivo.
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Saturno.

Questão

Descritivo da questão

Alternativa Correta

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

79

Segundo dados do Global Forest Watch, plataforma
de monitoramento de florestas desenvolvida pela
no Brasil.
Universidade de Maryland, em 2021, mais de 40 por
cento da perda de floresta nativas ocorreu

nos Estados Unidos.

no Canadá.

80

Pesquisa da plataforma Global Forest Watch
Os incêndios aparecem como
aponta que o Brasil lidera ranking mundial de
motivo principal para a
desmatamento florestal em 2021. Sobre o assunto,
degradação do bioma brasileiro.
selecione a alternativa INCORRETA.

As principais causas do
desmatamento estão
associadas à expansão
agrícola.

Atualmente, o Brasil detém
Em segundo lugar no ranking
cerca de um terço das
mundial, aparece a República
florestas tropicais
Democrática do Congo.
remanescentes do mundo.

81

Acerca do chamado "voto de cabresto", analise as
assertivas abaixo./ I. Representou uma forma
eleitoral impositiva e arbitrária imposta pelos
coronéis./II. Isso acontecia porque nosso sistema
eleitoral era frágil e fácil de ser adulterado e
manipulado segundo os interesses escusos das
elites agrárias./ III. Já que o voto era aberto, ou
seja, era possível identificar cada eleitor, os
votantes eram pressionados e fiscalizados por
jagunços do coronel./Está correto o contido em:

I e II, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

82

O País há muito abandonou a
Sobre a economia brasileira, selecione a alternativa monocultura ou o direcionamento
correta.
unicamente para um tipo de
indústria.

Atingiu o posto de sétima
economia mundial em 2015.

Brasil é um dos principais
exportadores de soja, trigo
e suco de laranja do
mundo.

Brasil tem uma importante
indústria de carne, com a
criação e abate de animais,
ocupando o posto de maior
produtor mundial de carne
bovina e peixes.

83

A política do café com leite foi uma estrutura de
poder empregado no Brasil durante a(o)

República Velha.

Período Regencial.

Era Vargas.

Segundo Reinado.

84

Sobre o modo de produção capitalista, é correto
afirmar que

uma das características que
está orientado para a
diferencia os tipos de capitalismo é
excelência de serviços.
o grau de intervenção estatal.

o motor das relações
produtivas e sociais é o
vínculo.

surgiu no final do século XIII e
marcou o fim do modo de
produção feudal.

85

Sua principal característica é a defesa de maior
autonomia dos cidadãos nos setores político e
econômico e, logo, pouca intervenção estatal:

Neoliberalismo.

Fordismo.

Mercantilismo.

Keynesianismo

86

Surgiu na década de 30 do século XX. Aparece
num momento em que o sistema capitalista e liberal
Keynesianismo.
passava por crises de produção e desemprego.
Propunha a regulação da economia pelo Estado:

Capitalismo.

Liberalismo.

Comunismo.

I, II e III.
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na Costa Rica.

Questão
87

88

89

90

Descritivo da questão
As principais características das florestas tropicais
são: I. presença de árvores altas. /II. o clima
quente./ III. baixa precipitação./Está correto o
contido em:
O clima tropical ocorre nas regiões localizadas
entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e está
presente nas regiões
A Mata Atlântica é um bioma composto por um
conjunto de florestas e ecossistemas que
corresponde a

Alternativa Correta
I e II, apenas.

Alternativa 1
I e III, apenas.

Alternativa 2

Alternativa 3

II e III, apenas.

I, II e III.

Sul e Sudeste do Brasil.

Norte e Sul do Brasil.

20 por cento do território
brasileiro.

25 por cento do território
brasileiro.

30 por cento do território
brasileiro.

A Amazônia constitui a maior área remanescente
50 por cento do território
40 por cento do território brasileiro.
de florestas tropicais do mundo. Ela ocupa mais de
brasileiro.

48 por cento do território
brasileiro.

60 por cento do território
brasileiro.

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Norte e Nordeste do Brasil.

15 por cento do território brasileiro.
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