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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, RS - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018. 
 
PROVA OBJETIVA                  
                                                                                                                                          
CURSO: ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO TÉCNICO.  
 
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, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
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 Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
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. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, 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. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. 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. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto seguinte para responder às próximas três questões. 
 
              Meus oito anos (Casimiro de Abreu) 
 
Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras, 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 
- Respira a alma inocência 
Como perfume a flor;  
O mar é – lago sereno, 
O céu – um manto azulado, 
O mundo – um sonho dourado, 
A vida – um hino d’amor! 
 
Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d’estrelas, 
A terra de aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 
 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez de mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 
 
Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
- Pés descalços, braços nus, 
Correndo pelas campinas, 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 
 
Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Aves-Marias, 
Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar! 
 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
- Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
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À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
01. De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. 
a) O tema do poema, Meus oito anos, mostra as saudades e a nostalgia da infância. 
b) Os versos “Da aurora da minha vida, / Do despontar da existência!” referem-se à infância e ao início da vida.  
c) Os versos “Livre filho das montanhas / Eu ia bem satisfeito / Da camisa aberto o peito, / - Pés descalços, braços 
nus, / Correndo pelas campinas,” revelam a sensação da falta de liberdade e a preocupação do eu lírico em meio 
à natureza. 
d) As várias frases exclamativas no poema, intensificam o encantamento pela infância e pela natureza brasileira. 
 
02. Os versos “Oh! que saudades que tenho / As ondas beijando a areia / Eu tinha nessas delícias” têm 
seus verbos conjugados sequencialmente: 
a) Presente do Indicativo, Gerúndio, Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
b) Presente do Indicativo, Particípio, Pretérito Imperfeito do Indicativo.  
c) Presente do Subjuntivo, Gerúndio, Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
d) Presente do Indicativo, Presente do Indicativo, Pretérito Perfeito do Indicativo. 
 
03. As palavras do segundo verso, da primeira estrofe, “Da aurora da minha vida,” têm a seguinte 
classificação:  
a) Artigo, substantivo, artigo, pronome possessivo, substantivo. 
b) Contração, substantivo, contração, pronome relativo, substantivo.  
c) Contração, adjetivo, contração, pronome possessivo, substantivo. 
d) Contração, substantivo, contração, pronome possessivo, substantivo. 
 
04. Assinale a alternativa incorreta quanto ao número de fonemas. 
a) Vidas: (5 letras e 5 fonemas). 
b) Houver: (6 letras e 5 fonemas). 
c) Qualquer: (8 letras e 7 fonemas). 
d) Táxi: (4 letras e 4 fonemas). 
 
05. De acordo com a ortografia vigente, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e assinale a alternativa 
correta. 
(  ) Calabresa / pitonisa / rapidez / sensatez. 
(  ) Limpidez / surdez / frisar / dose. 
(  ) Amenizar / profetizar / pousada / Sousa. 
(  ) Propusessem / quisemos / canjica / lojista. 
(  ) Penujem / lambugem / ameixa / enxerido.  
a)  F - V - V - V - V. 
b)  V - V - V - V - F. 
c)  V - F - V - V - V. 
d) V - V - V - V - V. 
 
06. Assinale a alternativa incorreta quanto ao número de sílabas das palavras. 
a) Monossílabas: quando constituídas de uma ou nenhuma sílaba. 
b) Dissílabas: quando constituídas de duas sílabas.  
c) Trissílabas: quando constituídas de três sílabas. 
d) Polissílabas: quando constituídas de mais de três sílabas. 
 
07. Veja os itens das palavras, quanto ao acento tônico, e assinale a alternativa correta. 
I - Oxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a última. 
II - Paroxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. 
III - Proparoxítonas: palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. 
IV - Há monossílabos tônicos que podem ser substantivo, adjetivo, verbo, pronome ou advérbio. 
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. 
 
08. Assinale a alternativa onde só encontramos hiato. 
a) Afrouxar / patrão / ameixa. 
b) Iguaçu / ciência / tranquilo.  
c) Atrair / cooperar / sereias. 
d) Iguais / beijo / invasão. 
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09. Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa incorreta. 
a) Foi humilhante a situação por que ele passou. 
b) Eles nos interrogaram com muitos porquês.  
c) Porque corria pouco, era obrigado a jogar no gol. 
d) Seu namorado não veio por que? 
 
10. De acordo com a pontuação, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e assinale a alternativa 
correta. 
(   ) A vírgula é proibida entre o sujeito e o predicado; entre o verbo e seu complemento; entre o nome e 
seu complemento nominal; entre o nome e seu adjunto adnominal. 
(  ) A vírgula é obrigatória para separar os elementos de um termo composto; para isolar o aposto 
explicativo; para isolar o vocativo; para isolar adjuntos adverbiais deslocados; para separar expressões 
explicativas; para indicar a elipse do verbo. 
(   ) Emprega-se o ponto e vírgula entre itens de leis, decretos, regulamentos; entre orações coordenadas  
que já apresentam vírgulas; entre orações coordenadas longas. 
(   ) Os dois-pontos ocorrem para estabelecer o início de falas de pessoas ou personagens; para introduzir 
uma enumeração; para iniciar um esclarecimento ou conclusão do que já foi referido. 
(  ) O travessão é usado para introduzir a fala de uma pessoa ou personagem; separar palavras, 
expressões ou frases explicativas; não separar orações intercaladas no texto. 
a) V - V - V - V - V. 
b) V -  F - F - V - V. 
c) V - V - V - V - F. 
d) V - V - V - F - F. 
 
11. Assinale a alternativa onde não temos oração coordenada. 
a) Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. (Fernando Pessoa). 
b) Era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia.  
c) Durante a viagem, a boiada não comeu, nem descansou. 
d) Ele voltará quando as aulas começarem. 
 
12. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda palavra variável que se associa a um substantivo concorda com ele em gênero e número. 
b)  O adjetivo depois dos substantivos, pode concordar. Indiferentemente, só com o último substantivo da série ou, 
no plural, com todos os substantivos. 
c) O adjetivo antes dos substantivos, pode concordar indiferentemente, só com o primeiro dos substantivos ou 
concordar, no plural, com todos eles. 
d) O verbo de ligação no singular, não necessariamente, terá o predicado no singular. 
 
13. Assinale a alternativa onde aparece uma oração subordinada adverbial consecutiva. 
a) A noite foi tão fria que a superfície do lago congelou. 
b) Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar.   
c) Segundo informou a meteorologia, o tempo será de sol no feriadão.  
d) O professor, para que os alunos participassem da festa, dispensou a turma. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta em se tratando de verbo. 
a) Quanto à flexão de suas formas, o verbo abundante tem dois particípios. 
b) Quanto à flexão, o verbo defectivo apresenta todas as formas.   
c) Voz verbal é a variação de forma (flexão) que determinados verbos podem apresentar para indicar se o sujeito é 
agente, paciente ou agente e paciente da ação verbal. 
d) Verbo auxiliar é aquele que se junta a um principal para formar estruturas verbais compostas. 
 
15. Assinale a alternativa onde temos um predicado verbo-nominal. 
a) A prefeitura reconstruirá a velha ponte. 
b) A fazenda ficava mais alegre aos domingos.   
c) Todos saíram decepcionados do show.  
d) O menino quebrou a vidraça. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 
16. Em uma entrevista realizada com 40 servidores que trabalham na Câmara de Porto Alegre, foram 
obtidos estes dados: 
 
- 30 servidores trabalham no turno matutino. 
- 16 servidores trabalham no turno vespertino. 
- 6 servidores trabalham nos turnos matutino e vespertino. 
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Considerando-se esses dados, é correto afirmar que o número de servidores que trabalham apenas no 
turno matutino é de: 
a) 14 
b) 30 
c) 24 
d) 36 
 
17. Em um determinado setor da Câmara de Porto Alegre, verificou-se que os processos são sempre do 
mesmo tamanho, e que são necessárias 3 resmas de papel para imprimir 70 processos. Quantas resmas 
de papel serão necessárias para imprimir 420 processos? 
a) 18 
b) 06 
c) 20 
d) 08 
 
18. Considere a seguinte afirmação: “Leonardo trabalha 8 horas por dia ou estuda raciocínio lógico”. É 
correto afirmar que: 
a) Leonardo não trabalha 8 horas por dia, nem estuda raciocínio lógico. 
b) Se Leonardo trabalha 8 horas por dia, então ele não estuda raciocínio lógico. 
c) Leonardo pode fazer as duas coisas, ou pode ser que ele faça apenas uma delas. 
d) Com certeza Leonardo faz as duas coisas. 
 
19. Considere P e Q proposições simples. Qual das proposições compostas abaixo representa uma 
tautologia? 
a) Q ^ Q 
b) P v (~P) 
c) P ^ Q 
d) P v (~Q) 
 
20. Qual das frases abaixo é uma proposição? 
a) Leia com atenção as instruções abaixo. 
b) Se ele passar no concurso, então ele será servidor da Câmara. 
c) A prova do concurso é da Câmara de Porto Alegre? 
d) Que processo complexo! 
 
21. O diagrama lógico abaixo representa qual proposição? 
 

 
 
a) Todo trabalhador é sincero. 
b) Nenhuma pessoa sincera trabalha. 
c) Alguns trabalhadores são sinceros. 
d) Toda pessoa sincera não trabalha. 
 
22. No arquivo central da Câmara de Porto Alegre, verificou-se que 4 servidores levam 25 horas para 
arquivar todos os processos do mês de fevereiro. Caso queiramos que os processos desse mesmo mês 
sejam arquivados em 20 horas, quantos servidores serão necessários? 
a) 04 
b) 03 
c) 06 
d) 05 
 
INFORMÁTICA. 
23. O Sistema Operacional (SO) é o programa que inicia o computador, dando a possibilidade de que o 
usuário execute comandos no micro. Nas alternativas abaixo, escolha a que descreve corretamente 
alguma atribuição do Sistema Operacional. 
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a) O SO é o software aplicativo que executa a inicialização do computador. 
b) O SO é o software cad que executa a inicialização do computador. 
c) O SO é o software aplicativo responsável pelo computador. 
d) O SO é o software que faz o reconhecimento dos comandos do usuário, controle do processamento do 
computador, gerenciamento da memória, e outras. 
 
24. Dentre as alternativas, assinale a que, corretamente, diz o que é ser "macro" no editor de planilhas 
Excel. 
a) É uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de Internet e pode ser usada sempre 
que precisar executar uma tarefa, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho. 
b) É uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de VBA e pode ser usada sempre que 
precisar executar uma tarefa, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho. 
c) É uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de Power Point e pode ser usada 
sempre que precisar executar uma tarefa, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho. 
d) É uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de Access e pode ser usada sempre 
que precisar executar uma tarefa, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho. 
 
25. Dentre as alternativas, assinale a que, incorretamente, se refere ao Word. 
a) Nele, podemos inserir imagens, clip-art, formas e gráficos. 
b) É um aplicativo de edição de arquivos. 
c) É um aplicativo de edição de planilhas eletrônicas. 
d) Utiliza, para salvar arquivos, as extensões doc e docx. 
 
26. Dentre as alternativas, assinale a que, corretamente, define como adicionar número nas páginas 
utilizando o editor Word versão 2010. 
a) Menu Inserir, número de página e seleciono onde adicionar. 
b) Menu Revisão, número de página e seleciono onde adicionar. 
c) Menu Início, número de página e seleciono onde adicionar. 
d) Menu Layout da Página, número de página e seleciono onde adicionar. 
 
27. Hardware é a parte física do computador, o conjunto de peças eletrônicas que o faz funcionar. 
Analise as informações abaixo e assinale a alternativa correta. 
I- Mainboard, processador, cooler, memória ram, placa de vídeo, placa de rede, placa de som e hard disk 
são os componentes básicos de um computador. 
II- A Intel produz o processador i5 que apresenta cinco núcleos de processamento. 
III- O sistema operacional é a peça de hardware mais importante do computador. 
IV- O sistema aplicativo é uma peça de hardware. 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
 
28. Dentre as alternativas que falam sobre o editor de planilhas Excel, assinale a correta. 
a) Excel salva arquivos nas extensões (.xls) e (.xlx). 
b) Numa célula qualquer do Excel, foi inserida a fórmula =16/8; o resultado apresentado será 2. 
d) No Excel, podemos editar arquivos do Word. 
b) Excel é um sistema operacional. 
 
29. Dentre as alternativas, assinale a que, corretamente, define como realizar a revisão ortográfica no Word 
versão 2010. 
a) Menu Layout da Página, Ortografia e Gramática. 
b) Menu Exibição, Ortografia e Gramática. 
c) Menu Revisão, Ortografia e Gramática. 
d) Menu Correspondências, Ortografia e Gramática. 
 
30. Os conceitos básicos de segurança da informação são confidencialidade, disponibilidade e 
integridade. Assinale a alternativa que define, corretamente, o conceito de Integridade. 
a) Significa garantir que a informação armazenada ou transferida está correta e é apresentada corretamente para 
quem a consulta. 
b) Significa garantir que a informação não será conhecida por pessoas que não estejam autorizadas para tal. 
c) Significa garantir que a informação possa ser obtida sempre que for necessário, isto é, que esteja sempre 
disponível para quem precisar dela no exercício de suas funções. 
d) Significa proteger a informação de ambientes externos, para que esteja sempre disponível para quem precisar 
dela externamente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS. 
31. Aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir. 
 
Mostra celebra centenário de Rita Hayworth. 
 

 
O filme Gilda faz parte da mostra Nunca Houve uma Mulher como Rita. 
Foto: Reprodução/PMPA. 
 
A partir de 1º de fevereiro, a Cinemateca Capitólio Petrobras apresenta a mostra Nunca Houve Uma Mulher 
Como Rita, com seis filmes estrelados por Rita Hayworth, uma das principais atrizes da história de 
Hollywood, ________________________________. A programação permanece em exibição durante o mês e 
apresenta cópias digitais em alta definição dos clássicos "Paraíso Infernal", de Howard Hawks, "Sangue e 
Areia", de Rouben Mamoulian, "Uma Loura com Açúcar", de Raoul Walsh, "Gilda", de Charles Vidor, "A 
Dama de Xangai", de Orson Welles, "Meus Dois Carinhos", de George Sidney. [...]  
Texto de Paulinho Beccon e edição de Denise Righi, disponível em 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999194729&MOSTRA+CELEB
RA+CENTENARIO+DE+RITA+HAYWORTH. Acesso em 31/01/2018. 
a) que completaria noventa anos em 2018 
b) que completaria cinquenta anos em 2018 
c) que completaria cem anos em 2018 
d) que completaria setenta anos em 2018 
 
32. Escolinha de Trânsito da Brigada Militar já conscientizou mais de oito mil pessoas neste verão. 
 
Mais de 8 mil crianças, adolescentes e adultos participaram das atividades da Escolinha de Trânsito do 
Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) desde o início da 48º Operação Golfinho, em 14 de 
dezembro de 2017. O programa busca formar multiplicadores para reduzir o número de acidentes de 
trânsito e também levar conhecimento, tanto teórico quanto prático, aos futuros condutores. As crianças 
são orientadas para que atravessem sempre na faixa de segurança olhando para ambos os lados, 
respeitando os condutores dos veículos para que possam ser respeitados como pedestres. 
Aos adultos, procura conscientizá-los para cumprirem as regras de trânsito, como o uso do cinto de 
segurança, respeito aos pedestres, não exceder a velocidade permitida na via, não ultrapassar em local 
proibido, não usar telefone celular quando estiver dirigindo, entre outras condutas. 
[...] 
Texto de Daniela Alvienes e Iolanda Pedersetti / Comunicação Social EMBM. Edição de Léa Aragón/ 
Secom. Disponível em  
http://www.rs.gov.br/conteudo/273561/escolinha-de-transito-da-brigada-militar-ja-conscientizou-mais-de-
oito-mil-pessoas-neste-verao. Acesso em 30/01/2018. 
 
A iniciativa existe junto à Operação Golfinho da Brigada Militar, há mais de  
a) dez anos. 
b) vinte anos. 
c) trinta e cinco anos. 
d) cinquenta anos. 
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33. Exposição 'Olhai o Pampa' traz imagens do bioma que é próprio do RS. 

 
Foto: Otávio Teixeira  
 
As paisagens do pampa gaúcho recebem homenagem especial na exposição 'Olhai o Pampa", que estará 
no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo a partir de quarta-feira (31). A mostra, do fotógrafo Otávio 
Teixeira, explora os mais diversos aspectos dessa região do Rio Grande do Sul. 
São paisagens, retratos, a lida campeira, o homem do campo, registrados pelos variados prismas e 
olhares sobre o bioma, que nas línguas quéchua e aimará significa _________.  
Texto Ascom CEEE e edição de Sílvia Lago/Secom. http://www.rs.gov.br/conteudo/273195/exposicao-olhai-
o-pampa-traz-imagens-do-bioma-que-e-proprio-do-rs. Acessado em 04/02/2018. 
 
Qual alternativa completa a lacuna do texto? 
a) lida 
b) retrato  
c) terra 
d) planície 
 
34. Mercado reduz estimativa do PIB de 2018 de 2,7% para 2,66%, diz Banco Central. 
 
O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 para 2,66%. Até a semana 
passada, a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto [...] para este ano era de 2,7%.  
A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada nesta segunda-feira (22) no site do Banco 
Central (BC) com projeções para os principais indicadores econômicos.  Há quatro semanas, a expectativa 
estava mantida em um crescimento de 2,7% para 2018. A projeção do mercado está abaixo do crescimento 
estimado pelo governo, de 3% para este ano. [...]. (Texto de Mariana Tokarnia, Repórter da Agência Brasil, 
e edição de Valéria Aguiar. Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/mercado-
reduz-estimativa-do-pib-de-2018-de-27-para-266-diz-banco-central. Acesso em 03/02/2108.   
 
Produto Interno Bruto é 
a) a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 
b) a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.  
c) o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. 
d) o Índice Geral de Preços do Mercado. 
 
35. Leia a notícia para responder esta questão. 
Se as altas cotações do bitcoin chamam a atenção de gente sedenta por dinheiro, a tecnologia que sustenta esta e 
outras criptomoedas atrai o interesse de grandes bancos, empresas e governos. Enquanto a moeda virtual é 
apontada por entidades do sistema financeiro como a nova bolha especulativa, a "blockchain" (corrente de blocos, 
em tradução literal), por outro lado, é vista como a nova queridinha das mesmas empresas que compõem esse setor. 
Por Helton Simões Gomes e Taís Laporta, G1. Acesso em 03/02/2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-o-que-e-blockchain-a-tecnologia-por-tras-do-itcoin.ghtml. 
 
O que é blockchain? 
a) Uma espécie de “banco eletrônico”, que registra vários tipos de transações, vinculado ao Banco Central.  
b) Uma espécie de “banco virtual” que opera na Bolsa de Valores. 
c) Uma espécie de grande “livro contábil”, que registra vários tipos de transações e possui seus registros espalhados por vários 
computadores. 
d) Uma espécie de “banco eletrônico” que permite acesso pela rede de computadores. 
 
36. Segundo o Ministério da Saúde, “Os casos de hanseníase no Brasil tiveram redução de 37,1% em dez 
anos. Em 2007, foram diagnosticados 40,1 mil casos da doença. Já em 2016, esse número caiu para 25,2 
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mil. Para garantir a diminuição dessa doença, o Ministério da Saúde lançou [...] a Campanha Nacional de 
Luta Contra a Hanseníase 2018”.  
1. A hanseníase é causada por uma bactéria que ataca a pele e os nervos periféricos.  
2. Os principais sintomas são manchas na pele com alteração da sensibilidade térmica e/ou dor.  
3. A doença tem cura, mas é transmitida entre pessoas.  
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2018/01/campanha-contra-a-hanseniase-e-lancada-em-todo-
brasil-saiba-mais-sobre-a-doenca. Acesso em 03/02/2018.    
 
Dentre os itens elencados, é verdadeiro o que se afirma  
a) somente no item 1. 
b) somente no item 2. 
c) somente no item 3. 
d) nos itens 1, 2, e 3. 
 
37. Em 2016, foram divulgadas várias descobertas científicas. Quatro delas estão elencadas nas 
alternativas a seguir. Qual apresenta informação incorreta?  
a) Cem anos depois de previstas por Albert Einstein, as ondas gravitacionais foram, enfim, detectadas.  
b) Lucy, a leoa mais famosa da história, pode ter morrido ao cair de uma árvore, anunciaram cientistas em agosto 
de 2016. 
c) Segundo os cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech, na sigla em inglês), há “boas 
evidências” da existência de um “Planeta Nove” no sistema solar. 
d) Cientistas anunciaram ter descoberto o planeta habitável fora do sistema solar mais próximo de nós, 
encerrando uma busca de anos. 
 
38. A Copa do Mundo 2018 será disputada em 11 cidades. A cidade de Moscou será palco da abertura, do 
encerramento e de cinco jogos. Moscou fica  
a) na Rússia. 
b) na Alemanha.   
c) na Hungria. 
d) em São Petersburgo. 
 
39. Qual alternativa completa corretamente a lacuna do texto a seguir? 
 
“A economia do Brasil vai apresentar recuperação mais firme neste ano e no próximo e contribuirá para o 
fortalecimento da América Latina, afirmou o _____________________, em relatório divulgado nesta 
segunda-feira”.  
Fonte: https://exame.abril.com.br/economia/brasil-crescera-um-pouco-mais-em-2018-e-2019-diz-fmi. 
Acesso em: 03/02/2018.  
a) Ministro da Fazenda 
b) Presidente da República  
c) Fundo Monetário Internacional 
d) Ministro da Economia 
 
40. Aleppo, pacificada após anos de bombardeio na guerra civil, cidade histórica e polo industrial, tenta recuperar seu 
patrimônio e sua rotina, em meio a imóveis - e vidas - destroçados.  
Aleppo fica  
a) na Índia. 
b) na Grécia.   
c) no Líbano. 
d) na Síria. 
 
RASCUNHO 
 


