
CÂMARA DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A1 - ESPECÍFICAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Para trabalhar bem, e em grupo, as pessoas precisam
possuir, não apenas competências técnicas para realizar
suas funções, mas também competências emocionais.

b) O servidor público jamais deve relacionar aspectos
motivacionais ao seu trabalho.

c) Os conflitos no ambiente de trabalho são sempre
negativos e devem ser evitados.

d) Ouvir mais do que falar é considerado uma dos piores
defeitos que interferem no relacionamento laboral.

e) A falta de objetivos pessoais é algo que pode ajudar muito
nos relacionamentos interpessoais no trabalho, pois sem
objetivos próprios o servidor público poderá se dedicar
mais ao seu serviço.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Reciclar significa transformar materiais usados em
matéria-prima para outros produtos por meio de
processos industriais ou artesanais.

b) Durante a reciclagem, é indispensável a incineração do
lixo de qualquer tipo, especialmente plásticos e pneus.

c) Todos os processos de reciclagem geram muito lixo para o
meio ambiente através da produção de materiais que são
tóxicos e imprestáveis.

d) Papel, papelão, vidro, metal e plástico estão entre os
materiais que menos se prestam à reciclagem.

e) Campanhas educativas, que buscam despertar a atenção
para o problema do lixo nas grandes cidades, devem
estimular a produção de lixo.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A reciclagem nunca é uma alternativa viável de
tratamento de resíduos sólidos.

b) Reciclar é transformar os produtos usados em matéria-
prima para se iniciar um novo ciclo de produção-
consumo-descarte.

c) A reciclagem é a principal causa da retirada de matéria-
prima da natureza, do desmatamento e da poluição de
rios e mares.

d) O plástico é o tipo de material que mais facilmente se
desfaz na natureza, por isso ele está entre os resíduos que
geram menos preocupação em relação ao seu impacto
ambiental.

e) O processo de reciclagem deve impedir a separação e o
recolhimento dos resíduos sólidos potencialmente
recicláveis.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) As lâmpadas fluorescentes, além de mais econômicas do
que as incandescentes, são também produzidas com
materiais que se prestam perfeitamente à reciclagem.

b) Pilhas e baterias não podem ser recicladas e devem ser
descartadas em aterros sanitários.

c) Os resíduos de lâmpadas fluorescentes podem ser
descartados em qualquer lixeira, pois não há outra opção
de eliminação desse material.

d) Embalagens metalizadas, garrafas PET, isopor e acrílico
são materiais que se prestam perfeitamente para o
processo de reciclagem, independentemente das
condições de tais materiais.

e) Resíduos orgânicos, como restos de alimentos e folhas
secas, podem ser submetidos ao processo de
compostagem que, além de reduzir o lixo jogado nos
aterros e estações de tratamento, produz adubo.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
desempenham papel pouco relevante no abastecimento
das indústrias recicladoras.

b) O desenvolvimento sustentável está relacionado à
redução da quantidade de material desperdiçado ou
descartado, seja por meio de consumo consciente ou
reutilização de materiais.

c) No processo de reciclagem, o papel deve ser amassado e
misturado aos outros tipos de materiais, como restos de
bebidas e lixo orgânico.

d) Jornais e revistas velhos, potes de vidro e pregos são
materiais que não podem ser reciclados por serem
compostos de materiais totalmente impróprios para
reutilização.

e) A maioria dos metais não se presta para a reciclagem.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A higiene pessoal do responsável pela realização da
limpeza não é importante para a sua atividade, tampouco
afeta a segurança e a eficiência da limpeza que executa.

b) A limpeza seca é aquela realizada com a utilização de
panos ou esponjas umedecidas em solução detergente,
com enxágue posterior com pano umedecido em água
limpa.

c) O responsável por executar as atividades de limpeza não
deve lavar as mãos antes dos procedimentos de limpeza e
após a conclusão das tarefas.

d) O responsável por executar as atividades de limpeza deve
utilizar panos limpos para a limpeza dos pisos e para a
limpeza dos equipamentos e mobiliários, lavando-os ou
trocando-os frequentemente, à medida que se fiquem
impregnados com sujidades.

e) A lavagem do banheiro não deve envolver a higienização
do piso.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Os utensílios de limpeza, como baldes, pás de lixo e
vassouras, não devem ser lavados, ainda que estejam
muito sujos.

b) Limpeza é um processo relacionado à remoção de
sujidades e detritos.

c) Durante a execução dos serviços de limpeza em uma
organização pública, é proibido o uso de uniforme e de
equipamentos de proteção individual (EPI’s).
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d) Deve-se espanar e realizar a varredura seca das áreas
internas de uma organização pública com a utilização de
pano umedecido e solução detergente.

e) Desinfecção é o processo de dispersão de
microorganismos patogênicos no local de trabalho.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Fazer uso da empatia e analisar as reclamações dos
cidadãos são atitudes que dificultam o bom atendimento
no serviço público.

b) Arrogância, desonestidade, impaciência e desrespeito são
características indispensáveis durante o atendimento ao
cidadão em organizações públicas.

c) Os servidores públicos devem manter uma conduta
divergente dos aspecto da legalidade.

d) A qualidade no atendimento ao público independe do
grau de satisfação do atendente com o seu trabalho ou do
contexto em que ele exerce suas atividades cotidianas.

e) Cumprir prazos e horários é uma atitude que contribui
para o bom atendimento no serviço público.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Uma administração pública proba e íntegra, atenta ao
decoro, não precisa estar vinculada diretamente à
probidade e à integridade de seus servidores.

b) Identificar as necessidades dos usuários e cuidar da
comunicação verbal e escrita são ações que não condizem
com um bom serviço de atendimento ao público.

c) O servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta.

d) O atendimento ao cidadão no serviço público deve
sempre impedir o seu acesso às informações desejadas.

e) Não fere os princípios éticos que regem o serviço de
atendimento ao público em órgãos públicos o atendente
que concede atenção especial exclusivamente mediante
presentes ou doações.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Devemos escolher nossos colegas de trabalho
exclusivamente com base em nossos interesses pessoais.

b) O servidor público deve dar atenção exclusivamente às
suas opiniões, vontades e dificuldades durante a
realização de suas atribuições.

c) No trabalho, o servidor público não deve demonstrar seus
sentimentos e emoções.

d) A qualidade de vida no trabalho não decorre apenas de
bons salários.

e) Ao conversar com um colega de trabalho, é recomendável
fazer interrupções constantes e reprimir qualquer tipo de
expressão não verbal sobre o assunto da conversa.

A3 - MATEMÁTICA - AUXILIARES

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) São necessários 200 baldes de 25 dm³ para encher um
reservatório com volume total de 7,5 m³.

b) Se em um pote havia 234 gramas de açúcar e foram
retirados 300 decigramas, pode-se afirmar que sobraram
224 gramas de açúcar no pote.

c) Para ir do bairro A para o bairro B existem dois caminhos.
Se você for pelo A, percorrerá 250 metros, se for por B,
percorrerá 27.800 centímetros. Pode-se dizer que B é o
caminho mais curto.

d) Bárbara comprou três frutas na feira que possuíam 8.700
gramas, 98.000 decigramas e 1,5 quilo. Pode-se dizer que
Bárbara comprou 20 quilos de frutas.

e) A distância entre a casa de Maria e a de Pedro é 82,5
metros. Se Maria decidir visitar Pedro, terá que percorrer
o equivalente a 825 centímetros.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Se um recipiente possui 1.000 cm³ de volume, pode-se
dizer que esse recipiente tem capacidade de um litro.

b) A distância entre duas cidades corresponde a 8
quilômetros. Então, caso alguém se desloque de uma
cidade para outra, terá que percorrer uma distância de
800.000 decímetros.

c) A mãe de Marta pediu para que ela comprasse 90 gramas
de tempero na feira. Se Marta voltou para casa com 9.000
miligramas de tempero, então Marta comprou a
quantidade correta de tempero.

d) Se uma faixa possui 836 centímetros, pode-se afirmar que
essa faixa mede 8,36 decímetros.

e) Sobre um reservatório que possui 72.500 litros de água
quando cheio, pode-se afirmar que seu volume total é de
750 metros cúbicos.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Rodolfo consome 500 mililitros de suco em cada refeição.
Considerando que ele consome suco duas vezes ao dia,
em uma semana Rodolfo terá consumido 5 litros de suco.

b) Se uma corda possui 8,6 metros de comprimento e
deseja-se cortá-la em 20 pedaços do mesmo tamanho.
Então, cada pedaço terá 43 centímetros.

c) Uma corrida tem um percurso de 13,7 quilômetros de
extensão. Se um corredor já percorreu 7.800 metros,
então faltam 6,3 quilômetros para ele concluir a corrida.

d) Um recipiente que possui 6.800 dm³ pode comportar
perfeitamente todo o conteúdo de outro recipiente que
contém 8,3 m³.

e) Se o boi de Fabrício pesava 975 quilos e engordou mais
25.000 gramas, pode-se afirmar que o boi passou a pesar
mais de uma tonelada.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Um caminhão pode transportar até 80 toneladas de carga.
Sabendo-se que nesse caminhão existem 200 caixas de
410 quilos cada, pode-se dizer que o caminhão está com
sobrecarga.
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b) Considerando que uma polegada corresponde a 25
milímetros, pode-se afirmar que um animal que possui 14
polegadas de comprimento possui o correspondente a 35
centímetros.

c) Para construir uma casa foram usados 800 sacos de
cimento de 60 quilos cada. Nesse caso, pode-se afirmar
que foram utilizadas 48 toneladas de cimento na
construção dessa casa.

d) Joca é fisiculturista e consegue levantar até 220 quilos
com os braços. Sabendo-se que determinado objeto
possui 2,2 toneladas, pode-se afirmar que Joca consegue
elevar esse objeto utilizando apenas a força de seus
braços.

e) Se o diâmetro de um cano possui 23 milímetros, pode-se
dizer, então, que seu diâmetro corresponde a 2,3
centímetros.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Um município colheu uma produção de 90 toneladas de
milho. Sabendo-se que são vendidos sacas de milho com
45 quilos cada, pode-se dizer que essa produção permitiu
vender 2.000 sacas de milho.

b) Considerando que uma polegada possui 25 milímetros,
pode-se dizer que o diâmetro de um cano contendo 6
polegadas possui 1,5 centímetro.

c) Dois vagões de um trem estão carregados com 22
toneladas de açúcar cada um. O açúcar está embalado em
sacos de 55 kg. Pode-se dizer que nos dois vagões há 900
sacos de açúcar.

d) Ronildo comprou dois produtos no supermercado. O
primeiro tinha 98.000 miligramas e o segundo 98
decigramas. Nesse caso, pode-se afirmar que os dois
produtos tinham a mesma massa.

e) Tânia está com 74 quilos, sua irmã tem 2.500 gramas a
mais do que Tânia. Sabendo disso, pode-se dizer que as
duas juntas possuem 146,5 quilos.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Núbia nasceu em 1957. Então, Núbia completou 35 anos
no ano de 1992.

b) Um pai tem 42 anos e seus filhos têm 8, 9 e 13 anos.
Daqui a 11 anos, a soma das idades dos três filhos menos
a idade do pai será de 21 anos.

c) Ester leu, em certo dia, as 22 primeiras páginas de um
livro. A partir desse dia ela leu a cada dia tantas páginas
quanto havia lido no dia anterior mais 6 páginas. Se ela
completou a leitura do livro em 4 dias, pode-se dizer que
o livro possuía 124 páginas.

d) Romero comprou algumas roupas, gastando um total de
R$ 2.560,50. Pagou 245,50 à vista e o restante dividiu em
5 vezes no cartão. Pode-se afirmar que a parcela no
cartão ficou de R$ 463,00.

e) Dos 45 pares de sapatos possuídos por Verônica, 16 são
importados e os demais são de origem nacional. Se
Verônica comprar mais meia dúzia desses últimos, então
ela passará a ter 35 pares de sapatos nacionais.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Se Joaquim tivesse 28 figurinhas a mais do que tem, ele
teria 315 figurinhas. Considerando que o irmão de
Joaquim possui 218 figurinhas, então os dois irmãos
possuem juntos 550 figurinhas.

b) Rebeca recebeu 37 quilos de maçãs. Deu 13 quilos para
meu irmão e 11 quilos para um primo. Pode-se dizer que
Rebeca ficou com 15 quilos de maçãs.

c) A Lotação de um cinema é de 240 lugares, todos do
mesmo preço. Sabendo que já foram vendidos R$
8.000,00 em ingressos e que ainda faltam vender mais R$
4.000,00 em ingressos para completar a lotação máxima,
pode-se afirmar que faltam ser vendidos ainda 80
ingressos.

d) Certo número multiplicado por 25 dá 350. Se esse mesmo
número for dividido por 2 e depois multiplicado por 89,
então o resultado será 178.

e) Joelbson comprou 25 CDs ao valor de R$ 3,50 cada. Se
após a compra ainda lhe restaram R$ 200,00, então,
pode-se dizer que Joelbson tinha R$ 275,00 antes da
compra.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Marcílio recebeu trinta e oito livros. Deu alguns para seus
amigos e depois recebeu mais oito, ficando com 37 livros.
Pode-se afirmar que Marcílio deu 11 livros para seus
amigos.

b) O número que deve ser multiplicado a 25 para se obter
sete vezes o valor de 125 corresponde ao número 26.

c) Um ônibus comporta 42 passageiros sentados. Sabendo
que a passagem possui valor único de R$ 2,60 e que
foram vendidos R$ 101,40 em passagens, pode-se afirmar
que há mais passageiros do que assentos no ônibus.

d) Das 45 rosas que a vovó possui, uma dúzia foi comprada
por ela e as demais rosas foram doadas pelos seus netos.
Pode-se dizer, nesse caso, que a vovó recebeu 39 rosas
dos netos.

e) Um livro possui 100 páginas. Cada página é dividida em
duas colunas contendo cada uma 30 linhas e cada linha
com 6 palavras em média. Pode-se dizer que esta obra
contém ao todo 36.000 palavras.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Sabendo-se que Abelardo nasceu no ano de 1989, é
possível afirmar que no ano de 2015 ele completou 26
anos.

b) Uma pessoa comprou um automóvel em quatro
prestações. A primeira no valor de R$ 5.000,00, a segunda
no valor de R$ 6.000,00 e as duas últimas correspondendo
ao dobro do valor pago na primeira prestação. Pode-se
afirmar que o carro custou um total de R$ 35.000,00.

c) Numa loja de roupas uma calça custava 98 reais, mas,
como pedi um desconto, o preço da calça saiu por 79
reais. Pode-se dizer que o desconto concedido foi de 21
reais.

d) Um escritor escreveu um livro em três dias. No primeiro
dia, escreveu 45 páginas e nos demais dias escreveu 5
páginas a menos do que tinha escrito no dia anterior.
Sabendo disso, é possível afirmar que o livro possui 125
páginas.
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e) Um teatro possui 260 lugares, todos ao mesmo preço de
ingresso. Se todos os lugares foram preenchidos e foi
apurado um total de R$ 14.300,00 com a venda, é correto
dizer que os ingressos custavam R$ 57,20.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) João tem atualmente 25 anos e seus três irmãos possuem
12, 15 e 19 anos de idade. Daqui a 22 anos, a soma das
idades de João e de seus três irmãos será de 137 anos.

b) Se você adicionar 11 anos à idade de Monique e dividir o
resultado por 4, obterá 18 anos. Então, Monique possui
59 anos de idade.

c) Comprei 67 livros e depois comprei mais 15. Então,
comprei 82 livros no total.

d) Ao pagar R$ 458,90, liquidei uma dívida de R$ 2.980,00.
Pode-se afirmar que eu já havia pago R$ 2.542,10 dessa
dívida.

e) Deseja-se colocar 850 peças de um certo produto em
caixas onde caibam exatamente 42 peças em cada uma.
Nesse caso, serão necessárias 21 caixas, sobrando 32
peças fora da caixa.

A2 - PORTUGUÊS

QUESTÃO 21.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) No exemplo seguinte, as vírgulas foram usadas
adequadamente: “Compramos livros, revistas e jornais”.

b) As palavras seguintes foram grafadas corretamente:
subregião; misógino; sub-dividir.

c) No exemplo seguinte, as vírgulas foram usadas
adequadamente: “Infelizmente, naquele, ambiente, nem
todos, podem ser agradáveis”.

d) As palavras seguintes foram grafadas corretamente:
subregional; misógino; sub-dividir.

e) No exemplo seguinte, as vírgulas foram usadas
adequadamente: “Infelizmente, naquele, ambiente, nem
todos, podem conviver”.

QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No exemplo seguinte, o sinal de interrogação indica que
foi feita uma pergunta: “Há quantos dias você não vem
aqui?”.

b) As palavras seguintes foram grafadas corretamente:
subscrever; misógino; subvenção.

c) As palavras seguintes foram grafadas corretamente:
subscrever; misógino; subordinado.

d) No exemplo seguinte, as vírgulas foram usadas
adequadamente: “Na cozinha, há geladeira, fogão e
armários”.

e) As palavras seguintes foram grafadas corretamente: sub-
desenvolvido; misógino; sub-dividir.

Países subdesenvolvidos e os problemas sociais

Os problemas sociais, assim como a pobreza, têm sofrido
um aumento significativo decorrente de vários fatores, no
entanto,  o  principal  deles  é  o  crescente  processo  de

g lobal i zação  que  o  mundo  vem  atravessando
recentemente.
As  questões  relacionadas  às  desigualdades  sociais  e  os
problemas  derivados  desse  processo  podem  ser
identificados  em  todos  os  países  do  mundo,  mesmo
naqueles inseridos no grupo de grandes nações. Todavia,
nos  países  que  figuram  como  subdesenvolvidos,  essas
questões  são  mais  acentuadas  e  de  fácil  percepção.  A
grande maioria dessas nações é subdesenvolvida devido a
fatores históricos decorrentes da colonização europeia a
qual, ao longo de séculos, causou a exploração efetiva de
tais países. [...]

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/paises-su
bdesenvolvidos-os-problemas-sociais.htm)

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Países subdesenvolvidos e os problemas
sociais', marque a opção CORRETA

a) O texto mostra que, atualmente, o mundo não apresenta
mais nações subdesenvolvidas.

b) No fragmento: “... o crescente processo de globalização
que o mundo vem atravessando recentemente.”, a
palavra recentemente indica que a globalização é um
processo antigo (referente à Idade Média).

c) Em: “Os problemas sociais, assim como a pobreza, têm
sofrido um aumento significativo...”, há a ideia de que os
problemas sociais regrediram.

d) Em: “As questões relacionadas às desigualdades sociais e
os problemas derivados desse processo...”, a palavra
“derivados” tem o mesmo sentido que “desvincular”.

e) O texto evidencia que as questões relacionadas às
desigualdades sociais e os problemas derivados desse
processo são mais acentuados e de fácil percepção nos
países que figuram como subdesenvolvidos.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Países subdesenvolvidos e os problemas
sociais', marque a opção CORRETA

a) No excerto: “As questões relacionadas às
desigualdades...”, há um acento que ocorre para
representar o fenômeno da crase.

b) No vocábulo “países”, há um acento circunflexo.
c) Os vocábulos “fácil” e “históricos” são acentuados pelo

mesmo motivo.
d) Na palavra “séculos”, há um acento circunflexo.
e) A palavra “nações” recebeu acento circunflexo por causa

da nasalização.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Países subdesenvolvidos e os problemas
sociais', marque a opção CORRETA

a) Os termos “fácil” e “séculos” são acentuados pelo mesmo
motivo.

b) No vocábulo “têm”, existe um acento agudo.
c) A palavra “têm” recebeu acento porque seu referente

está no singular.
d) Os vocábulos “históricos” e “séculos” são acentuados por

serem proparoxítonos.
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e) A palavra “nações” recebeu acento agudo por causa da
nasalização.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Países subdesenvolvidos e os problemas
sociais', marque a opção CORRETA

a) No texto, há o uso constante de aspas.
b) No texto, os travessões demarcam falas de especialistas

do campo da geografia.
c) No fragmento: “... significativo decorrente de vários

fatores, no entanto, o principal deles...”, não há o uso de
vírgulas.

d) O ponto final, do trecho: “... que o mundo vem
atravessando recentemente.”, encerra o último período
do texto.

e) No fragmento: “Os problemas sociais, assim como a
pobreza, têm sofrido um aumento...”, há duas vírgulas
isolando uma expressão.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Países subdesenvolvidos e os problemas
sociais', marque a opção CORRETA

a) De acordo com o texto, os países subdesenvolvidos são os
únicos que apresentam desigualdades sociais.

b) O texto elucida que as questões relacionadas às
desigualdades sociais e os problemas derivados desse
processo são mais acentuados e de fácil percepção nos
países desenvolvidos.

c) No trecho: “Os problemas sociais, assim como a pobreza,
têm sofrido um aumento significativo...”, há a ideia de que
os problemas sociais recrudesceram.

d) No trecho: “Todavia, nos países que figuram como
subdesenvolvidos, essas questões [relacionadas às
desigualdades sociais e os problemas derivados desse
processo] são mais acentuadas...”, há a ideia de que nos
países desenvolvidos as desigualdades sociais diminuíram
significativamente.

e) Segundo o texto, a desigualdade social é um problema
exclusivo de nações do continente africano, pois os
africanos foram vítimas da colonização europeia.

Empoderamento das mulheres

Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em
todas  as  atividades  sociais  e  da  economia são garantias
para o efetivo fortalecimento das economias, a impulsão
dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres,
homens  e  crianças,  e  a  conscientização  sobre  o
desenvolvimento  sustentável.
Cientes  do  papel  das  empresas  para  o  crescimento  das
economias  e  para  o  desenvolvimento  humano,  a  ONU
Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de
Gênero  e  o  Empoderamento  das  Mulheres)  e  o  Pacto
Global  criaram  os  Princípios  de  Empoderamento  das
Mulheres. Os Princípios são um conjunto de considerações
que ajudam a  comunidade empresarial  a  incorporar  em

seus negócios valores e práticas que visem à equidade de
gênero e à participação feminina nos espaços privilegiados
de decisões, antes somente ocupados por homens.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-on
u-mulheres/)

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Empoderamento das mulheres', marque a
opção CORRETA

a) No trecho: "Empoderar mulheres e promover a equidade
de gênero...", o termo "empoderar" tem sentido de
restringir ou limitar o poder.

b) No trecho: “...valores e práticas que visem à equidade de
gênero...”, o termo “equidade” tem o sentido de
“igualdade”.

c) Mostra-se, no texto, a intenção da ONU Mulheres em
tolher a presença da mulher nas decisões importantes
seja em setores públicos ou privados.

d) O texto tem a intenção de situar a mulher num paradigma
de privilégios ante os homens.

e) No trecho: “... o efetivo fortalecimento das economias...”,
a palavra “efetivo” tem o sentido de “transitório”.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Empoderamento das mulheres', marque a
opção CORRETA

a) No trecho: “...o efetivo fortalecimento das economias...”,
a palavra “efetivo” tem o sentido de “inofensivo”.

b) O texto elucida que a ONU Mulheres (Entidade das
Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o
Empoderamento das Mulheres) e o Pacto Global criaram
os Princípios de Empoderamento das Mulheres.

c) Segundo o texto, ao promover a participação feminina
nos espaços privilegiados de decisões, antes somente
ocupados por homens, as empresas perderão associados.

d) O texto afirma, explicitamente, que promover a equidade
de gênero é garantia de melhores condições de vida para
o menor infrator.

e) No trecho: “... que ajudam a comunidade empresarial a
incorporar em seus negócios valores e práticas...”, a
palavra “incorporar” tem o sentido de “fragmentar”.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Empoderamento das mulheres', marque a
opção CORRETA

a) No vocábulo “sustentável”, há um acento circunflexo.
b) As palavras “gênero” e “sustentável” são acentuadas por

serem proparoxítonas.
c) Os vocábulos “princípios” e “negócios” são acentuados

pelo mesmo motivo.
d) No vocábulo “gênero”, há um acento agudo.
e) A palavra “negócios” é acentuada por ser oxítona.
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RASCUNHO


