
CÂMARA DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO

MOTORISTA
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 - MOTORISTA

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

a) O sistema de arrefecimento de um veículo tem como
função gerar um maior desgaste do motor e aumentar o
consumo de combustível.

b) Deve-se evitar trancos durante a troca de marchas, o que
pode causar danos no sistema de transmissão do veículo.

c) A manutenção corretiva é o tipo de manutenção mais
desejável, pois consiste em substituir peças ou
componentes que se desgastaram ou falharam.

d) O sistema de arrefecimento de um veículo pode conter
elementos como radiador, válvula termostática, sensor de
temperatura e sensor de ré.

e) Ruídos de peças metálicas chocando-se umas com as
outras podem ser um indicador que o sistema de
escapamento, protetor do cárter ou dispositivos de
sustentação do motor e câmbio estão funcionando de
forma adequada.

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

a) As placas de advertência possuem formatos e cores
diversos e objetivam principalmente dificultar a
localização do motorista.

b) A sinalização vertical tem a função de dificultar a
compreensão das regras de trânsito por parte do
condutor.

c) A sinalização de obras permite que o condutor trafegue
com seu veículo no canteiro de obras da via a qualquer
momento, independente de qualquer identificação.

d) Uma das funções da sinalização vertical é indicar direções,
localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços.

e) Os sinais de trânsito são classificados apenas em duas
categorias: verticais (como os outdoors) e horizontais
(como as placas de informações de inferência).

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

a) As placas educativas ocultas de tipo III têm por finalidade
informar os usuários sobre condições e proibições no uso
da via.

b) As placas de trânsito devem utilizar cores diversas, sem
seguir padrões ou dimensões amplamente conhecidos.

c) A sinalização vertical utiliza sinais sobre placas fixadas na
posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, para
transmitir mensagens aos condutores.

d) Não é obrigatório, para o motorista habilitado, o
conhecimento de qualquer mecanismo de sinalização de
trânsito.

e) A sinalização de trânsito não deve considerar as condições
de percepção dos usuários da via, pois a afixação dos
sinais já garantem a sua real eficácia.

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

a) Um condutor defensivo nunca pode prever a conduta dos
demais motoristas, tampouco se precaver quanto às
possíveis ações de pedestres.

b) Com a prática da direção segura, elimina-se
completamente qualquer situação insegura no trânsito.

c) As curvas, os buracos, os desníveis ou obras na pista não
constituem problemas ao bom desempenho do condutor
defensivo, pois ele consegue perfeitamente se adequar a
qualquer obstáculo nas vias de trânsito.

d) Quando uma situação de risco não é percebida, ou
quando o condutor não consegue visualizar o perigo,
aumentam as chances de acontecer um acidente.

e) Dirigir sob o efeito de álcool é uma situação que não
resulta em perigo para aqueles que estão fora do veículo.

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

a) O desgaste de um componente do veículo pode prejudicar
o funcionamento de outros e comprometer a segurança
do condutor.

b) À noite, deve-se sempre utilizar farol alto, especialmente
quando há trânsito de outros veículos no sentido
contrário da via.

c) Toda ocorrência trágica é impossível de ser prevista e,
portanto, é inevitável.

d) Tudo o que fazemos no trânsito está livre de risco.
e) A chuva, o vento ou a neblina são fatores climáticos que

pouco afetam a capacidade do condutor de ver e avaliar
as condições reais da estrada ou do veículo.

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

a) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando
a via pública ou os demais veículos não constitui infração
ao código de trânsito brasileiro.

b) Promover, na via, competição e demonstração de perícia
em manobra de veículo, como condutor, sem permissão
da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via é
uma infração leve.

c) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir é uma infração de
acordo com a atual legislação de trânsito.

d) Atirar do veículo objetos ou substâncias é infração grave,
passível de recolhimento do documento de habilitação,
apreensão do veículo, multa e processo penal.

e) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima, de
prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo,
é uma infração punível apenas com advertência.

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

a) O condutor não deve agradecer os gestos de gentileza no
trânsito.

b) Se estiver com pressa, o condutor deve acelerar e usar a
faixa da direita, ultrapassando os carros mais lentos para
evitar que haja colisões entre eles.

c) Os pedestres são indefesos em relação a um automóvel
com centenas de quilos, por isso os veículos na via
possuem preferência em relação aos pedestres.
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d) O condutor não deve responder a provocações, mas se for
inevitável a discussão, então ele deve sair do carro e
discutir em pé na via, para permitir a passagem dos outros
automóveis.

e) A educativa de trânsito deve estar diretamente
relacionada à construção da cidadania, pois a boa
educação no trânsito transcende o mero conhecimento
das leis, das regras e da sinalização.

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

a) O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via não
pode determinar a retirada de qualquer elemento que
prejudique a visibilidade da sinalização viária.

b) A sinalização de trânsito deve ser colocada em posição e
condições que a tornem perfeitamente visível e legível
durante o dia e a noite.

c) A afixação de publicidade ao longo das vias dispensa
prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via.

d) Os locais destinados pelo órgão de trânsito com
circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão
permitir apenas a passagem de pedestres autorizados e
previamente identificados.

e) Deve-se afixar sobre a sinalização de trânsito peças de
publicidade que não se relacionem com a mensagem da
sinalização.

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

a) Pneus gastos, lâmpadas queimadas ou freios desregulados
evitam perigos de acidentes.

b) Ciclistas desmontados, empurrando bicicletas, continuam
sendo equiparados a veículos, devendo observar a ordem
de preferência na circulação da via.

c) O condutor deve transitar sem constituir perigo ou
obstáculo para os demais elementos do trânsito.

d) Em vias urbanas, os pedestres devem dar preferência às
bicicletas que utilizam as calçadas e passeios.

e) A condição emocional do condutor não afeta seu
equilíbrio ou sua disposição no trânsito.

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

a) O condutor deve evitar deixar os faróis ligados enquanto o
veículo não estiver em funcionamento, pois o consumo
excessivo poderá descarregar a bateria.

b) Discos de freio só precisam ser trocados caso haja algum
problema com eles, do contrário podem continuar a ser
usados indefinidamente.

c) É aconselhável utilizar produtos como vaselina ou silicone
na limpeza de bancos de couro.

d) O condutor deve realizar freadas e aceleradas bruscas
sempre que possível, pois assim poderá testar o bom
funcionamento dos freios.

e) Os veículos que possuem sistema de direção hidráulica
dispensam a verificação do fluido da direção ou qualquer
tipo de manutenção no sistema.

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:
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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


