CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - RS - EDITAL Nº 001-2017 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA
CURSO: ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR

MATUTINO – 09/04/2017

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Processo Seletivo Público
Simplificado, o candidato deverá manter o celular desligado e sem bateria, sendo permitido ligá-lo somente após
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo Público.
4. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu. Confira
o caderno de provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
5. Assine seu cartão-resposta.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
9. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
11. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
12. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem
levar o caderno de provas.
13. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartãoresposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.
14. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
15. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
16. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
17. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!

1

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as duas próximas questões.
Se depois de eu morrer (Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa)
Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,
Não há nada mais simples.
Tem só duas datas; a da minha nascença e a da minha morte.
Entre uma e outra cousa, todos os dias são meus.
Sou fácil de definir.
Vi como um danado
Amei as cousas sem sentimentalidade nenhuma.
Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei.
Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver.
Compreendi que as cousas são reais e todas diferentes umas das outras;
Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento.
Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.
Um dia deu-me o sono como a qualquer criança
Fechei os olhos e dormi.
Além disso, fui o único poeta da Natureza.
01. Leia os itens seguintes e, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
I - O poema de Alberto Caeiro é marcado pela busca em compreender o mundo pelos sentidos, e não pelo
intelecto.
II - A busca em compreender o mundo pelos sentidos, e não pelo intelecto está mais explícita nos versos
(Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento / Compreender isto com o pensamento seria
achá-las todas iguais).
III - O oitavo verso do poema (Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei)
mostra já que Caeiro não quer mais que sentir o mundo, o simples fato de ver, satisfaz todos os seus
desejos.
IV - A partir do sexto verso (Vi como um danado), há uma mudança nas formas verbais do poema, ou seja,
passam a se flexionar, quase todos, no pretérito perfeito do indicativo.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
02. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta.
a) A alteração das formas verbais remete a uma nova situação em que se encontra o eu lírico. Essa mudança
marca o momento em que ele se coloca como morto e assume a voz da sua biografia.
b) O eu lírico se compara a uma criança, uma vez que a ingenuidade infantil se aproxima da simplicidade que o eu
lírico busca, ou seja, uma comunicação com o mundo pelos sentidos, e não pelo intelecto.
c) No penúltimo verso (Fechei os olhos e dormi), temos uma oração coordenada assindética, e outra, coordenada
sindética aditiva.
d) É fácil para o eu lírico antecipar sua biografia porque Caeiro não é coerente com suas ideias, que não são
poucas e simples; intelectualizar-se, sentimentalizar, não se ater à Natureza mesma das coisas (ao que elas não
são, e sim, ao que podem simbolizar).
03. Leia os itens sobre complementos verbais e assinale a alternativa correta.
I - O verbo que se liga a um complemento sem a necessidade de uma preposição é chamado de verbo
transitivo direto (VTD). Seu complemento é denominado de objeto direto (OD).
II - Em alguns casos, o objeto direto de um verbo transitivo direto é introduzido por preposição para evitar
ambiguidades, sendo chamado de objeto direto preposicionado.
III - O verbo que necessita de uma preposição para se ligar ao seu complemento é designado verbo
transitivo indireto (VTI). Seu complemento é chamado de objeto indireto (OI).
IV - Alguns verbos projetam argumentos que precisam ser preenchidos tanto por um objeto direto quanto
por um objeto indireto. São os chamados verbos transitivos diretos e indiretos (VTDI).
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
04. Quanto aos tipos de frase, assinale a alternativa incorreta.
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a) Frases exclamativas traduzem emoções e sentimentos do falante de forma enfática e expressiva.
b) Frases imperativas expressam ordem, conselho, pedido ou sugestão, com o modo verbal imperativo ou outras
formas equivalentes.
c) Frases declarativas expõem fatos e constatações de maneira apenas afirmativa.
d) Frases interrogativas expressam indagações.
05. Quanto aos pronomes oblíquos, assinale a alternativa incorreta.
a) Os pronomes o, a, os, as, na função sintática de objeto direto, nunca podem ser prepostos ao verbo e
pospostos às formas verbais terminadas por vogal.
b) Os pronomes lhe, lhes, na função sintática de objeto indireto podem ser prepostos ou pospostos ao verbo,
dependendo da situação.
c) Os pronomes no, na, nos, nas, na função de objeto direto, são pospostos às formas verbais terminadas em
ditongo nasal.
d) Os pronomes lo, la, los, las, na função de objeto direto, são pospostos às formas verbais terminadas em (r), (s)
e (z): essas letras são suprimidas.
06. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso das figuras de linguagem.
a) Texto 1:
Soneto de fidelidade (Vinícius de Moraes)
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Texto 2:
“Quem com ferro fere, com ferro será ferido.” (Provérbio)
Em ambos os textos, nota-se a repetição de determinados sons. No soneto, predominam os fonemas das vogais
nasais /a/ e /e/. No provérbio, o fonema (f) é recorrente. A figura que se constrói pela repetição de vogais se
chama aliteração; a que se constrói pela repetição de consoantes se chama assonância.
b) “E durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente.”
“Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas
alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo.” (O Cortiço:
Aluísio Azevedo)
Prosopopeia.
c) “Alma minha gentil, que te partiste
Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lá no Céu eternamente,
E viva eu cá na terra sempre triste.” (Luís Vaz de Camões)
Antítese.
d) “O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive.” (Padre Antônio
Vieira)
Paradoxo.
07. Quanto ao uso adequado do acento grave, indicativo da crase, assinale a alternativa correta:
a) A rua onde moro é paralela a Avenida Central.
b) Sorveu gota à gota até o fim do copo.
c) O país se desenvolve à medida que investe em educação.
d) Voltaram a uma da madrugada.
08. Leia os itens e assinale a alternativa correta quanto à significação das palavras.
I - Sinônimos são palavras que apresentam sentidos equivalentes em determinados contextos. A relação
entre dois sinônimos é chamada sinonímia.
II - Homônimos são palavras que apresentam identidade no significante e/ ou em sua representação
gráfica, mas significados distintos. A relação entre homônimos é chamada de homonímia.
III - Parônimos são palavras que apresentam semelhança no significante e em sua representação gráfica,
mas têm significados distintos. A relação lexical entre dois parônimos é chamada paronímia.
IV - Polissemia é a propriedade inesgotável da linguagem de produzir diferentes sentidos.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.

3

d) Todos os itens estão corretos.
09. Veja os itens sobre pontuação e assinale a alternativa correta.
I - Deve-se usar a vírgula quando os adjuntos adverbiais forem deslocados pata o início da oração.
II - Não se deve usar a vírgula entre o sujeito e o predicado; entre o verbo e seus complementos.
III - Deve-se usar a vírgula quando os adjuntos adverbiais estiverem intercalados a outros termos (nesse
caso, usa-se vírgula antes e depois).
IV - A vírgula não é opcional quando os adjuntos adverbiais deslocados para o início da oração tiverem
extensão curta.
a) Apenas II, III e IV estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
10. Quanto às concordâncias verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Um aspecto característico da língua portuguesa é a flexão, fenômeno em que algumas palavras adquirem
informações gramaticais de gênero, número, tempo, modo e pessoa, mediante o acréscimo de morfemas
desinenciais. Esse fenômeno dá origem à concordância: adaptação da flexão de palavras ao gênero, número e/
ou pessoa de outras.
b) Concordância verbal é a adaptação dos adjuntos adnominais (adjetivos, pronomes, artigos, numerais e
particípios) e também dos predicativos do sujeito e do objeto (adjetivos, pronomes, numerais e particípios) ao
gênero e ao número do núcleo do sintagma nominal.
Concordância nominal é a adaptação do núcleo do sintagma verbal à pessoa e ao número do sintagma nominal
que ele projeta como sujeito ou predicativo do sujeito.
c) As palavras que acompanham o núcleo de um sintagma nominal (SN) adaptam-se as suas características de
gênero e número. No sintagma verbal (SV), o núcleo acompanha as características de número e pessoa do sujeito
ou predicativo do sujeito que ele projeta.
d) Quando o sintagma nominal (SN) tem mais de dois núcleos, a concordância varia segundo a função sintática do
modificador e sua posição em relação aos núcleos.
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. A negação de “nenhum porto-alegrense é triste” é:
a) Todo porto-alegrense é alegre.
b) Algum porto-alegrense é triste.
c) Todo porto-alegrense é triste.
d) Somente um porto-alegrense é triste.
12. Um time de futsal é formado por cinco amigos. Num dia de jogo, sabe-se que Aldo chegou antes de
Daniel e de Caio; que Daniel chegou antes de Eder; que Bruno chegou antes de Aldo e que Eder não foi o
último a chegar para o jogo. Dessa forma, é correto afirmar que:
a) Bruno foi o primeiro a chegar para o jogo.
b) Aldo foi o primeiro a chegar para o jogo.
c) Daniel foi o quarto a chegar para o jogo.
d) Caio foi o terceiro a chegar para o jogo.
13. Em um grupo de 77 amigos, sabe-se que 45 possuem carro, que 42 possuem moto e que 6 pessoas
desse grupo não possuem moto nem carro. Dessa forma, é correto afirmar que, nesse grupo de amigos:
a) 55 pessoas possuem carro ou moto.
b) 26 pessoas possuem apenas carro.
c) 35 pessoas possuem apenas carro.
d) 16 pessoas possuem carro e moto.
14. Considere que uma senha deve conter 4 caracteres distintos, sendo composta por três algarismos e
uma vogal. Considere ainda que a vogal deve ocupar o segundo caractere dessa senha, e que o primeiro
caractere deve ser um algarismo maior que 3, o terceiro deve ser um algarismo maior que 5, e o quarto, um
algarismo maior que 7. Dessa forma, o número de senhas possíveis de se obter é igual a:
a) 30
b) 60
c) 120
d) 240
15. Considere as proposições X, Y e Z que seguem:
X: Ana é professora.
Y: Ana é mãe.
Z: Ana ficará feliz.
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A expressão simbólica de “se e somente se Ana for professora e mãe, ficará feliz” é:
a) (X ˄ Y) ↔ Z
b) X ↔ (Y ^ Z)
c) (X ˅ Y) ↔ Z
d) (X ˄ Y) → Z
16. Considere a palavra AMIGOS. Caso essa palavra seja repetida várias vezes, sendo escrita na forma
“AMIGOSAMIGOSAMIGOS...”, a centésima septuagésima terceira letra a ser escrita será:
a) M
b) G
c) O
d) S
17. Se Gilda viaja com Hugo, então Hugo encontra Isabela. Se Hugo encontra Isabela, então Jane briga
com Kelvin. Se Jane briga com Kelvin, então Kelvin abraça Jane. Mas Kelvin não abraça Jane. Dessa
forma, é correto afirmar que:
a) Gilda não viaja com Hugo e Hugo não encontra Isabela.
b) Gilda viaja com Hugo e Hugo encontra Isabela.
c) Jane briga com Kelvin e Gilda não viaja com Hugo.
d) Jane não briga com Kelvin e Gilda viaja com Hugo.
18. Jarbas escreveu a sequência numérica “–12, –15, –21, –33, –57, ...” inspirado na sequência de
Fibonacci. O oitavo elemento dessa sequência escrita por Jarbas é igual a:
a) –407
b) –393
c) –377
d) –351
19. Um atirador realiza dois tiros, sendo um a média distância e outro a longa distância. A probabilidade de
ele acertar o alvo a média distância é de 90%, e a probabilidade de ele acertar o alvo nos dois tiros é de
70%. Considerando que ele tenha acertado o alvo a média distância, a probabilidade de ele acertar o alvo a
longa distância é de:
a) 20%
b) 50%
c) 64%, aproximadamente.
d) 78%, aproximadamente.
20. Em uma indústria, cinco equipamentos operando durante dez horas produzem mil unidades de
determinado produto. Com a aquisição de mais três desses equipamentos, essa mesma produção será
alcançada em:
a) 6 horas e 15 minutos.
b) 6 horas e 25 minutos.
c) 6 horas e 35 minutos.
d) mais de 15 horas.
INFORMÁTICA
21. Considerando que Hardware são as partes físicas de um computador, analise as afirmações abaixo e
assinale a alternativa correta.
I - Meu notebook não consegue conectar-se a internet wi fi porque o aplicativo Windows apresenta uma
falha na instalação da porta HDMI.
II - Não consigo salvar arquivos no meu notebook pois a memória ram está cheia.
III - Quando ligo meu computador, o sistema operacional entra direto e consigo utilizar meus aplicativos
instalados.
a) Somente as afirmações I e III estão corretas.
b) Somente a afirmação III está correta.
c) Somente a afirmação II está correta.
d) Todas as afirmações estão corretas.
22. No Word, utilizamos um recurso que distribui o texto uniformemente entre as margens,
proporcionando bordas limpas e nítidas ao documento. Nas alternativas abaixo, assinale a que informa
corretamente esse recurso.
a) Justificar
b) Alinhar a esquerda
c) Alinhar a direita
d) Centralizar
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23. Considere a figura abaixo, editada no Excel, e assinale a alternativa incorreta.

a) O resultado da fórmula =A4+B4 após ser teclado o enter será 117.
b) O resultado da fórmula =A2/B2 após ser teclado o enter será 2.
c) O resultado da fórmula =A3-B3 após ser teclado o enter será -2.
d) O resultado da fórmula =A1*B1 após ser teclado o enter será 335.
24. Sobre copiar arquivos ou pastas de um local para outro, analise as instruções abaixo e assinale a
alternativa correta.
I - Selecione o arquivo a ser copiado, digite Ctrl+V. Na pasta que deseja colar, digite Ctrl+C.
II - Selecione o arquivo a ser copiado, clique no menu início e, na caixa de seleção, em copiar. Na pasta
que deseja colar, clique no menu início e, na caixa de seleção, em colar.
III - Selecione o arquivo a ser copiado, clique com o botão direito do mouse no arquivo e, com o esquerdo,
clique em copiar. Na pasta que deseja colar, clique com o botão direito do mouse e, com o esquerdo,
clique em colar.
IV - Selecione o arquivo a ser copiado, digite Ctrl+C. Na pasta que deseja colar, digite Ctrl+V.
a) Somente a instrução III está correta.
b) Todas as instruções estão corretas.
c) Somente as instruções II, III e IV estão corretas.
d) Somente as instruções I e III estão corretas.
25. Sobre alteração de nome de pastas e arquivos, analise as informações abaixo e assinale a alternativa
incorreta.
a) Abra a pasta que contém o arquivo desejado dando um clique sobre ela, clique com o botão direito do mouse
no arquivo que deseja renomear, clique com o botão esquerdo em renomear e digite o nome desejado.
b) Clique no arquivo que deseja renomear e ao mesmo tempo digite Ctrl+T, e digite o nome desejado.
c) Clique com o botão direito do mouse na pasta que deseja renomear, clique com o botão esquerdo em renomear
e digite o nome desejado.
d) No Explorador de arquivos nas versões mais recentes do Windows, ou no Windows explorer em versões mais
antigas, abra a pasta que contém o arquivo que deseja renomear, dando um clique sobre ela, clique uma vez com
o botão esquerdo no arquivo, e digite o nome desejado.
26. Sobre propriedades da lixeira, utilizando o Windows 10, analise as informações abaixo e assinale a
alternativa correta.
I - Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a lixeira e, após, com o esquerdo em propriedades,
primeiramente é apresentado onde se encontra a lixeira, ou seja, o local em que está armazenada.
II - Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a lixeira e, após, com o esquerdo em propriedades, na
segunda opção, configurações do local selecionado, encontramos o tamanho personalizado onde
podemos digitar a quantidade em Mb (megabytes) que desejamos que armazene. Também a caixa de
seleção, não mover arquivos para lixeira, removê-los imediatamente quando excluídos.
III - Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a lixeira e, após, com o esquerdo em propriedades, na
última opção, podemos selecionar exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão.
a) Todas as informações estão corretas.
b) Somente as informações I e III estão corretas.
c) Somente a informação I está correta.
d) Somente a informação II está correta.
27. No Word 2013, onde posso inserir a Régua no meu texto?
a) Clique no menu Revisão, e na caixa de seleção Régua.
b) Clique no menu Layout da página, e na caixa de seleção Régua.
c) Clique no menu Inserir, e na caixa de seleção Régua.
d) Clique no menu Exibição, e na caixa de seleção Régua.
28. No Windows 10, dentro do Explorador de arquivos, como faço para criar nova pasta?
a) Selecione o local onde deseja criar a pasta, clique no menu Arquivo e no ícone nova pasta.
b) Selecione o local onde deseja criar a pasta, clique no menu Compartilhar e no ícone nova pasta.
c) Selecione o local onde deseja criar a pasta, clique no menu Início e no ícone nova pasta.
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d) Selecione o local onde deseja criar a pasta, clique no menu Exibir e no ícone nova pasta.
29. Trabalhando no Windows 10, no Explorador de arquivos, preciso restaurar um arquivo do Word
excluído. Analise as informações abaixo e assinale a alternativa correta.
I - Clique na Lixeira, localize o arquivo que deseja restaurar, clique com o botão direito do mouse sobre ele
e clique com o botão esquerdo em restaurar.
II - Clique na Lixeira, localize o arquivo que deseja restaurar, dê dois cliques sobre ele, nova janela se
abrirá, clique em restaurar.
III - Clique na Lixeira, localize o arquivo que deseja restaurar, dê dois cliques sobre ele, abrirá o Word,
clique no menu Arquivo e Salvar como.
a) Somente as informações I e III estão corretas.
b) Somente as informações I e II estão corretas.
c) Somente a informação III está correta.
d) Todas as informações estão corretas.
30. No Word 2013, como faço para verificar a ortografia no meu texto?
a) Selecione o texto desejado, clique no menu Revisão e, no submenu, Ortografia e Gramática.
b) Selecione o texto desejado, clique no menu Exibição e, no submenu, Ortografia e Gramática.
c) Selecione o texto desejado, clique no menu Correspondências e, no submenu, Ortografia e Gramática.
d) Selecione o texto desejado, clique no menu Layout da página e, no submenu, Ortografia e Gramática.
CONHECIMENTOS GERAIS
31. Leia a seguinte notícia, publicada no site da Câmara Municipal de Porto Alegre em 10/03/2017 e
acessada em 14/03/2017, e marque a alternativa verdadeira.
Mostras destacam poetas e a primeira vereadora da Capital.

O Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre reapresenta, até o dia 31 de março, duas exposições
itinerantes que homenageiam a passagem do Dia Internacional da Mulher. São elas: Centenário de Julieta
Battistioli (1907-2007) e Poetisas do Brasil.
(i) Julieta Battistioli, primeira vereadora da capital gaúcha, foi tecelã e sindicalista, defendeu causas como
a melhoria salarial, a redução das taxas hospitalares e o cumprimento da licença-maternidade nas
fábricas. Morreu em 1996, aos 89 anos.
(ii) São 12 painéis que retratam a trajetória de algumas das poetisas de destaque do Rio Grande do Sul e
do Brasil. Fotos e textos lembram de pioneiras do século 19, como Delfina Cunha, Francisca Júlia da Silva,
Narcisa Amália de Campos, Laura Brandão, Ana Amélia Queirós Carneiro de Mendonça, Maria Clemência
da Silveira Sampaio (a primeira gaúcha a publicar versos, em 1823), Rita Barém de Melo e Amália
Figueiroa. Também são lembradas Cora Coralina (1889-1985), Cecília Meirelles (1901-1964), Hilda Hilst
(1930-2004), Lara de Lemos (1923-2010), Lilla Ripoll (1905-1967), Ana Cristina César (1952-1983) e Adélia
Prado (nascida em 1935).
(iii) A mostra foi organizada pelo escritor Benedito Saldanha, do Partenon Literário, e pelo Memorial da
Câmara.
a) É correto o que se afirma apenas no item (i).
b) É correto o que se afirma apenas no item (ii).
c) É correto o que se afirma apenas nos itens (ii) e (iii).
d) É correto o que se afirma nos itens (i), (ii) e (iii).
32. Leia a notícia a seguir, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e assinale a alternativa correta.
Filme sobre Dercy Furtado será lançado na Câmara.
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(Dercy Furtado, na Câmara Municipal de Porto Alegre (Foto: Josiele Silva/CMPA)).
O lançamento do filme curta-metragem Dercy Furtado, que integra o Projeto Cinematográfico Memorial das
Mulheres RS, ocorrerá às 17 horas desta quarta-feira (15/3) no Teatro Glênio Peres da Câmara Municipal de
Porto Alegre. A exibição do documentário dá continuidade à série de ações da Procuradoria Especial da
Mulher do Legislativo da Capital, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A entrada é gratuita.
( ) 1 - O Projeto Cinematográfico Memorial das Mulheres do RS apresenta a história de mulheres que
tiveram participação destacada nas conquistas dos direitos e da valorização feminina. Entre as
personagens do projeto, estão, além de Dercy, a socióloga Enid Backes e a professora Matilde Cechin.
( ) 2 - Em 1975, Dercy foi a terceira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, sendo reeleita por outros dois mandatos. Conhecida pelos discursos fortes, uma das suas
primeiras conquistas em nome das mulheres foi aprovar uma mudança no Regimento Interno da
Assembleia, derrubando a proibição da entrada de mulheres vestindo calças compridas no plenário.
Antes, apenas saias eram permitidas.
( ) 3 - Ao longo da vida, Dercy ainda defendeu as bandeiras do planejamento familiar e dos direitos das
donas de casa e das mulheres trabalhadoras, a exemplo da luta pelo direito das empregadas domésticas
de terem salário mínimo, férias e horário fixo.
( ) 4 - Em 1977, como autora do livro Cortando as Amarras, Dercy defendeu medidas em defesa das
mulheres, tais como: a mudança na legislação trabalhista para que elas pudessem trabalhar à noite, a
aposentadoria para a dona de casa, a criação de casas de estudantes femininas nas universidades e a
retirada, do Código Civil, da prova de virgindade como justificativa para a anulação do casamento.
(Fonte:
http://www.camarapoa.rs.gov.br/noticias/filme-sobre-dercy-furtado-sera-lancado-na-camara.
Acesso: 15/03/2017)
a) (V) 1 - (V) 2 - (V) 3 - (V) 4.
b) (F) 1 - (V) 2 - (F) 3 - (V) 4.
c) (V) 1 - (F) 2 - (V) 3 - (V) 4.
d) (V) 1 - (V) 2 - (F) 3 - (F) 4.
33. Leia o texto e aponte a alternativa que faz a afirmação correta.
Em outubro de 2016, foi promulgado o Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Polônia, no campo da luta contra o crime organizado e outras
modalidades delituosas. Segundo o acordo:
I - As Partes Contratantes obrigam-se a desenvolver atividades de cooperação no campo do combate ao
crime organizado internacional e outras modalidades delituosas, dentre outros: tráfico de migrantes;
tráfico de células, tecidos e órgãos; crimes cibernéticos.
II - As Partes Contratantes prestarão assistência recíproca nas seguintes áreas: localização e identificação
de pessoas suspeitas, processadas e/ou condenadas penalmente, bem como intercâmbio de informações
sobre bens móveis e imóveis desses indivíduos; busca de pessoas desaparecidas; busca de instrumentos
e produtos de crimes, e fornecimento de informações incluídas em registros oficiais públicos.
III - Para os assuntos relacionados com a execução do presente Acordo, as Partes Contratantes utilizarão
suas línguas oficiais ou o idioma inglês. As solicitações de cooperação ao amparo do presente Acordo
deverão ser feitas por escrito, no idioma da Parte Contratante requerida ou no idioma inglês.
a) É correto o que está posto apenas nos itens II e III.
b) É correto o que está posto apenas nos itens I e III.
c) É correto o que está posto nos itens I, II e III.
d) É correto o que está posto apenas no item I.
34. Projeto cria objetos para facilitar vida de pessoas com deficiência no RS.
Um projeto desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Região Central do Rio
Grande do Sul, desenvolveu equipamentos para facilitar a vida de pessoas com deficiência.
1 - Ao todo, seis famílias foram indicadas pela prefeitura para fazer parte da iniciativa.
2 - O projeto obteve R$ 50 mil do governo federal e as famílias receberam os produtos gratuitamente.
3 - Cada equipamento foi feito sob medida e personalizado a partir das necessidades de cada família.
4 - Os objetos foram produzidos por trabalhadores da própria comunidade.
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(Fonte: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2017/03/projeto-cria-objetos-para-facilitar-vida-depessoas-com-deficiencia-no-rs.html. Acesso: 16/03/2017)
Marque a alternativa correta.
a) É verdadeiro o que se afirma apenas no item 1.
b) É verdadeiro o que se afirma apenas no item 3.
c) É verdadeiro o que se afirma apenas nos itens 2 e 4.
d) É verdadeiro o que se afirma nos itens 1, 2, 3 e 4.
35. Uma carta-bomba explodiu na manhã desta quinta-feira em Paris. Uma pessoa ficou levemente ferida,
segundo a polícia local. De acordo com o jornal Le Parisien, a vítima foi uma assistente executiva, que teve
ferimentos nas mãos e no rosto depois de abrir um envelope, que seria endereçado ao Chefe do Estado
Maior. De acordo com as informações preliminares, fogos de artifício poderiam ter causado a explosão.
(Fonte:
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/mundo/noticia/2017/03/explosao-de-carta-bomba-deixa-umferido-na-sede-do-fmi-em-paris-9749570.html. Acesso: 16/03/2017)
A explosão ocorreu
a) no Palais de l'Élysée.
b) na sede do Fundo Monetário Internacional.
c) no Congrès du Parlement.
d) na Assemblée nationale.
36. A prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às
vítimas são regulamentadas pela Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016. A prevenção ao tráfico de
pessoas dar-se-á por meio:
I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação, trabalho,
segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação,
cultura e direitos humanos;
II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as diferentes realidades e
linguagens;
III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil;
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas;
V - de prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais.
Sobre a prevenção ao tráfico de pessoas:
a) São corretos apenas os itens I, II, III e IV.
b) São corretos apenas os itens I, III e V.
c) São corretos apenas os itens I, III e IV.
d) São corretos todos os itens.
37. “Em agosto de 2016, cientistas anunciaram ter descoberto o planeta habitável fora do sistema solar
mais próximo de nós, encerrando uma busca de anos. O exoplaneta “Proxima b”, como foi batizado, orbita
Proxima Centauri, a estrela mais perto do Sol, e tem condições de temperatura parecidas com as da Terra,
o que pode permitir a existência de água líquida em sua superfície -- condição essencial para o surgimento
de vida. A 4,2 anos-luz (cada ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros) de distância de nós, o novo
planeta é possivelmente rochoso e tem a massa 1,3 vez maior que a da Terra. O estudo com a descrição
do planeta, publicado na revista Nature, mostra que o novo planeta completa uma volta em torno de sua
estrela a cada 11,2 dias terrestres. A descoberta é resultado do trabalho de dezesseis anos de uma equipe
de mais de trinta cientistas que trabalharam com as observações feitas pelos telescópios e outros
instrumentos _____________________________________________________________.”
(Fonte: http://veja.abril.com.br/ciencia/as-5-descobertas-cientificas-mais-importantes-de-2016. Acesso:
17/03/2017)
A alternativa que completa corretamente a notícia é:
a) do Instituto de Tecnologia da Califórnia
b) do Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês)
c) de mais de 1.000 cientistas em universidades espalhadas pelos Estados Unidos e em outros 14 países –
incluindo o Brasil
d) da Universidade de Montpellier, na França

38.
A área dos Cânions do Sul situa-se próximo à zona litorânea
da região sul do Brasil, constituindo parte da divisa dos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do
Sul (RS), sendo que a área de proposta de geoparque abrange dezenove municípios distribuídos em
2
aproximadamente 5.750 km .
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( ) - A área do Projeto Proposta de Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul possui grande potencial do
ponto de vista geoturístico.
( ) - A região também é conhecida como “Aparados da Serra”, e constitui a maior concentração de
cânions do Brasil.
( ) Aliada à beleza cênica dos cânions, merece destaque a biodiversidade da região representada pelo
Bioma Mata Atlântica.
( ) Nos Campos de Cima da Serra ocorrem as florestas de araucárias e nas escarpas a mata pluvial
tropical atlântica.
(Fonte:
http://www.cprm.gov.br/publique/media/gestao_territorial/geoparques/canions/introducaocanions.html.
Acesso: 28/03/2107)
Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e assinale a alternativa correta.
a) F – V – V – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – F – V.
d) V – V – V – V.
39. Analise as assertivas sobre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e assinale a incorreta.
a) Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, com vistas
a criar o MERCOSUL.
b) São Estados Partes do MERCOSUL: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
c) O MERCOSUL responde por 50% do território da América do Sul.
d) O MERCOSUL visa à formação de mercado comum entre seus Estados Partes.

40.
Assinale a alternativa incorreta sobre a Lagoa dos Patos.
(Fonte: http://www.tapes.rs.gov.br/pontos-turisticos/lagoa-dos-patos. Acesso: 28/03/2107)
a) No extremo sul, a Lagoa dos Patos é ligada ao mar por um estreito canal e sua água é salobra.
b) O nome Lagoa dos Patos está ligado aos índios que habitavam o município de Camaquã, que eram conhecidos
como "patos".
c) A Lagoa dos Patos é uma laguna localizada no estado do Rio Grande do Sul.
d) A Lagoa dos Patos tem 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura e 7 metros de
profundidade.
RASCUNHO
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