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QUESTÃO 31 - ANULADA 
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QUESTÃO 01 - Observe a tirinha abaixo.  

Corretor de imóveis com o português na ponta da 
língua 

 
Disponível em <https://www.zappro.com.br/tirinha-19/ (Modificado)>. Acesso em: 11/04/17.  

 

As falas do corretor na tirinha acima apresentam uma 
figura de linguagem comumente utilizada no discurso 
coloquial. Assinale a alternativa que NÃO faz uso da 
mesma figura de linguagem reiterada pelo corretor.  

a) Ele teve que encarar de frente todos os 
problemas dos seus filhos.  

b) Você deve comparecer pessoalmente ao 
escritório munido dos documentos obrigatórios 
para a efetivação de sua matrícula.  

c) Entregarei a última versão definitiva do trabalho 
à professora somente após o almoço.  

d) “Eu nasci há dez mil anos atrás” (Raul Seixas) 

e) Estou aguardando a correspondência oficial. 
 
QUESTÃO 02 - Considerando o processo de formação 
de palavras, relacione a coluna da direita com a da 
esquerda.  Em seguida, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 

(1) Composição por 
aglutinação  

( ) Ele é incapaz de resolver o 
problema sozinho. 

(2) Derivação prefixal  ( ) O azul do céu foi coberto 
por uma nuvem cinza. 

(3) Derivação sufixal  ( ) Meu passatempo favorito é 
brincar no parque.  

(4) Derivação 
imprópria  

   ( ) Preciso ir à papelaria 
comprar isopor para o projeto. 

(5) Composição por 
justaposição  

( ) É só chegar o verão e o 
pernilongo volta a atacar. 

 
a) 2 – 3 – 5 – 4 - 1  
b) 2 – 4 – 5 – 3 - 1  
c) 2 – 3 – 4 – 1 - 5  
d) 2 – 4 – 1 – 3 - 5 
e) 3 – 2 – 4 – 1 - 5  

 

QUESTÃO 03 - Observe a tirinha.  
 

 

Com relação às orações presentes na Tirinha de 
Armandinho, assinale a alternativa CORRETA.   

a) A tirinha é constituída apenas por períodos 
simples.   

b) A tirinha é constituída apenas por períodos 
compostos.  

c) A tirinha é constituída por períodos compostos 
por coordenação.  

d) A tirinha é constituída por períodos compostos 
por subordinação.  

e) A tirinha é constituída apenas por períodos 
complexos.  

 

QUESTÃO 04 - Observe a tirinha abaixo sobre 
variedades linguísticas e suas relações com a 
gramática normativa e a sociolinguística.  

 

 
Disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/_j08hOMDFMHM/SQXugiXFkgI/AAAAAAAAAp
k/7jAMHmoX8so/s400/Firme+o+futebor. jpg>. Acesso em: 12/04/17.  

 
Analise as afirmações.  
I – A variedade linguística utilizada pelos personagens 
é incorreta e eles deveriam fazer uso da norma padrão 
da língua portuguesa.  
II – Não configura preconceito linguístico o julgamento 
depreciativo da variedade linguística utilizada por uma 
pessoa.  
III – Os personagens fazem uso de uma variedade 
linguística caipira e isso atribui humor ao contexto.  
IV – Os personagens aparentam não ter tido acesso à 
educação formal e, por isso, essa maneira de falar está 
errada.  

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

a) Há somente uma afirmação incorreta.  
b) Todas as afirmações estão incorretas.  
c) Todas as afirmações estão corretas 
d) Há duas afirmações incorretas.  
e) Há somente uma afirmação correta.  
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QUESTÃO 05 - Sobre a paragrafação de um texto, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Em um bom texto argumentativo, os parágrafos 
se desenvolvem de forma a exporem 
argumentos relacionados a uma ideia principal, 
geralmente expressa na introdução. 

b) Parágrafos são unidades autônomas de um 
texto, nos quais se desenvolvem ideias que 
independem do restante da produção escrita. 

c) Denomina-se parágrafo a menor parte de um 
texto, desde que dotada de sentido próprio e 
articulada a um pensamento maior. 

d) Não há tamanho mínimo ou máximo para um 
parágrafo, sendo recomendável agrupar, em 
um mesmo parágrafo, diversos tópicos frasais 
e diversas ideias-núcleo. 

e) Parágrafos são unidades autônomas de um 
texto, nos quais não se desenvolvem ideias 
que independem do restante da produção 
escrita. 

Leia o poema “O Auto Retrato” de Mario Quintana 
para responder às questões 6 e 7.  

No retrato que me faço 
- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 
às vezes me pinto árvore... 
às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 
ou coisas que não existem 
mas que um dia existirão... 
e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 
minha eterna semelhança, 

no final, que restará? 
Um desenho de criança... 
Terminado por um louco! 

QUESTÃO 06 - Assinale a alternativa CORRETA sobre 
figuras de linguagem.  

a) Os termos “traço a traço” do verso 2 e 
“pouco a pouco” do verso 10 são exemplos 
de onomatopeias por fazerem a representação 
de sons e ruídos.  

b) A repetição do termo “às vezes me pinto” no 
começo dos versos 3,4 e 5 é característica da 
figura de linguagem conhecida como anáfora.  

c) A oração “No retrato que me faço”, no 
primeiro verso, caracteriza a personificação, 
pois há a atribuição de características físicas e 
humanas ao retrato.  

d) No verso final “terminado por um louco” 
houve o emprego da catacrese, pois ocorreu 
o empréstimo de uma palavra na ausência de 
outra para conceituar o termo “louco”.  

e) NDA 
 

QUESTÃO 07 - Analise as afirmações sobre o poema 
feitas a partir da teoria da comunicação e seus 
elementos.  
I – Há o predomínio de subjetividade e expressividade 
no poema de Mario Quintana, 
demonstrando preocupação com os sentimentos 
revelados pelo “eu”, características da função emotiva 
da linguagem.  
II – Por se tratar de um poema com foco na estética e 
no jogo de palavras, é possível afirmar que o elemento 
mais importante é o receptor ou interlocutor.  
III – Para não haver quebra na compreensão do poema, 
o autor utiliza termos como “traço a traço” e “pouco a 
pouco” para reforçar o canal de comunicação.  
 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) Apenas em I.  
b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.  
d) Apenas em III.  
e) Apenas em II.  

 
QUESTÃO 08 – Analise as afirmações abaixo: 
I – Simpatizo com os que condenam os políticos que 
governam para uma minoria privilegiada.  
II – Comparei seu comportamento ao de 
uma criança mimada.   
III – Eu prefiro ler a escrever.  
IV – A música não agradou os presentes.  

Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas a I está correta.  
b) II e III estão corretas.  
c) II e IV estão incorretas.  
d) Apenas a IV está incorreta.  
e) Apenas a II está correta.  

 
QUESTÃO 9 - Veja o seguinte enunciado do texto: “Foi 
tudo muito rápido, pois ela conhecia o meu trabalho e 
sabia que o meu perfil era o que a empresa procurava”. 
A conjunção, “pois”, pode ser devidamente substituída, 
sem alteração de sentido, por vários conectivos, 
EXCETO: 
 

a) porque 
b) uma vez que 
c) logo 
d) já que 
e) visto que 

 
As questões de 10 a 11 se referem ao texto: 
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QUESTÃO 10 - Na frase “Grande feirão de usados”, a 
locução adjetiva de usados permite interpretar que: 
 

a) a taxa de desemprego revela um problema: a 
mão de obra dos trabalhadores é precária 
quando buscam um emprego no mercado 
profissional. 

b) o fato de que muitas pessoas estão sem 
proteção social, isto é, não estão contribuindo 
para a previdência. 

c) a existência de um problema, a saber: a 
população enfrenta dificuldade de reinserção 
no mercado de trabalho, devido à Reforma 
Trabalhista. 

d) o retorno ao mercado de trabalho profissional 
se deu por parte daqueles que já venderam sua 
força de trabalho. 

e) NDA 
 
QUESTÃO 11 - Sobre a charge de Jean Galvão, 
analise as seguintes afirmações e julgue aquelas que 
são verdadeiras: 
I. apesar de haver algumas características da 
propaganda o texto é humorístico, pois desfere uma 
crítica social a um aspecto socioeconômico do país. 
II. podemos inferir que na frase grande feirão de usados 
todos têm oportunidade para voltar ao 
mercado de trabalho, independentemente de sua faixa 
etária. 
III. no contexto acima, a palavra usado geralmente 
utilizada para se referir a objetos caracteriza a condição 
trabalhista das personagens. 
 
São verdadeiras: 

a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Todas as alternativas. 

 
QUESTÃO 12 

 

 
 
No discurso de Mafalda, o dedo indicador e o termo “o 
tal indicador de desemprego” a que se refere a 
personagem indica que são termos considerados: 
 

a) sinônimos. 
b) polissêmicos. 
c) antônimos. 
d) parônimos. 
e) antônimos. 

 
QUESTÃO 13 - Sobre o emprego da crase, observe as 
afirmações abaixo.   

I – O fumo é prejudicial à saúde.  
II – Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis 
à população.  
III – Esteja atento à tudo que acontece por aqui.  
IV – Suas ideias são compatíveis com às minhas.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Apenas a I está correta.  
b) II e III estão corretas.  
c) I, II e IV estão corretas 
d) III e IV estão incorretas.  
e) Apenas a IV está incorreta. 

 
QUESTÃO 14 - O novo Acordo Ortográfico fez algumas 
alterações quanto às regras de acentuação gráfica das 
palavras paroxítonas. Analise a figura abaixo e assinale 
a alternativa INCORRETA quanto ao uso da 
regra mencionada, tal como ocorre na frase da figura.  

 
Disponível em: <http://cressgoias.org.br/images/noticias/II-assembleia-

2016.jpg> (Modificado). Acesso em: 11/04/17.  

a) Acabaram os papéis coloridos.  
b) Muitos fiéis compareceram à cerimônia 

religiosa.  
c) Tenho novas idéias para melhorar a 

produtividade da empresa.  
d) Os cordéis estavam lindos esse ano. 
e) Estes são os heróis que foram apresentados 

durante o campeonato The International.  
 

QUESTÃO 15 - O novo Acordo Ortográfico fez algumas 
alterações quanto ao uso do hífen. Analise a imagem e 
as orações abaixo. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao uso dessa regra, assim como ocorre 
na pergunta da imagem.  
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Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-ujeaASxCP-

M/VnNtCIMi6EI/AAAAAAAAPL0/oFN8L44cvl8/s1600/metacerta-
super herois-720x340.png> (Modificado). Acesso em: 11/04/17.  

I – Tire a mão da boca, menino. Isso que você está 
fazendo é anti-higiênico!  
II – “Relógio do Legislativo boliviano passa a girar no 
sentido anti-horário”.  
III – Aquela garota não fala com ninguém, ela é tão anti-
social!  
IV – Estou super-feliz com essa notícia!  

a) Apenas a I está correta.  
b) I e III estão corretas.  
c) III e IV estão incorretas.  
d) Apenas a IV está incorreta.  
e) Apenas a II está correta 

 
QUESTÃO 16 - Sabendo que x=20050 e y=40100 
pode-se afirmar que:  

a) x é igual a y.  
b) x é a metade de y.  
c) x é o dobro de y.  
d) x é igual ao quadrado de y.  
e) x é igual ao quádruplo de y. 

 
QUESTÃO 17 - A Federação Internacional de Atletismo 
– IAAF divulgou, no início do ano de 2019, os índices 
olímpicos para as Olimpíadas de Tokyo em 2020. O 
índice olímpico para a prova da Maratona Feminina, por 
exemplo, é de 2h29min30s.  

Assinale a alternativa que mais se aproxima deste 
índice olímpico, expresso apenas na unidade de tempo 
horas:  

a) 2,5001h  
b) 2,4899h  
c) 2,4916h  
d) 2,2930h  
e) 2,5102h 

 
QUESTÃO 18 - Em 2018 foi realizada uma pesquisa 
com 75 estudantes do Ensino Fundamental de uma 
determinada escola, referente à leitura dos livros A, B e 
C. O resultado da pesquisa revelou que:  

- 5 estudantes leram os três livros;  
- 7 estudantes leram os livros A e B;  
- 8 estudantes leram os livros A e C;  
- 6 estudantes leram os livros B e C;  
- 10 estudantes leram apenas o livro A;  
- 12 estudantes leram apenas o livro B, e;  

- 15 estudantes leram apenas o livro C.  
 
De acordo com a pesquisa, pode-se afirmar que a 
quantidade de estudantes que não leram nenhum dos 
três livros é:  

a) 20  
b) 12  
c) 32  
d) 15  
e) 27 

 
QUESTÃO 19 - Uma loja vende cinco produtos, cujos 
respectivos preços estão relacionados na tabela 
abaixo:  

 

Cada vendedor que trabalha nessa loja recebe um 
salário-base mensal de R$ 1.080,00, acrescido de um 
valor adicional que corresponde a 10% do preço de 
cada produto vendido por ele durante o mês 
 
Nessas condições, é correto afirmar que:  

a) Se o vendedor vender uma unidade de cada 
produto, o valor adicional ao salário será 
superior a R$ 200,00.  

b) Se o vendedor vender uma unidade de cada 
produto, o valor adicional ao salário 
corresponderá a mais de 20% do salário-base.  

c) Se o vendedor vender cinco unidades de cada 
prduto, seu salário total do mês será superior a 
R$ 2.000,00.  

d) Se o vendedor vender cinco unidades de cada 
produto, o valor adicional ao salário 
corresponderá a mais de 70% do salário-base.  

e) Se o vendedor vender cinco unidades de cada 
produto, o valor adicional ao salário será igual 
ao seu salário-base. 

 
QUESTÃO 20 - Em uma lanchonete, atualmente, 2 
trabalhadores preparam 10 sanduíches em 5 minutos. 
Os responsáveis pela empresa perceberam que em 
certos horários é necessário preparar 12 sanduíches 
em 3 minutos. Considerando que os responsáveis 
busquem contratar trabalhadores que exerçam o 
trabalho no mesmo ritmo que os demais, para suprir a 
demanda nesses horários, é necessário contratar mais:  

a) 1 trabalhador  
b) 6 trabalhadores  
c) 2 trabalhadores  
d) 4 trabalhadores  
e) 5 trabalhadores 
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QUESTÃO 21 - O Produto Interno Bruto (PIB) é uma 
representação da soma dos valores monetários de 
todos os bens e serviços produzidos em uma 
determinada região em um determinado espaço de 
tempo. O Balinsky (país fictício) tinha em 2016 um PIB 
que em comparação com o PIB de 2015 cresceu 2%. 
Já em 2017 o PIB de Balinsky diminui 5% em relação à 
2016. A previsão para 2018 é de um crescimento de 3% 
em relação à 2017. Dessa forma, se a previsão para 
2018 se confirmar, podemos afirmar que a variação do 
PIB de Balinsky do período de 2015 à 2018 foi:  

a) Um decrescimento de aproximadamente 
0,2%.  

b) Não cresceu nem diminui.  
c) Um aumento de aproximadamente 1,8%.  
d) Um decrescimento de mais de 2%.  
e) Um acréscimo de menos de 1%. 

 
QUESTÃO 22 - Sabendo que 𝑥 ∈ ℝ e 𝑥 ≠ 3 e que a 
metade de x acrescida de 14 é maior que o quádruplo 
de x , podemos afirmar que o maior valor possível para 
x é:  

a) 0  
b) 4  
c) 1  
d) 5  
e) 3 

 
QUESTÃO 23 - A soma das raízes da equação 

 é:  

a) 9  
b) 11  
c) 10  
d) 8  
e) 12 

 
QUESTÃO 24 - Quatro pedreiros, trabalhando 8 horas 
por dia, constroem 15m de muro em 5 dias. Sabendo-
se que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo e 
que dois pedreiros adoeceram e se ausentaram do 
trabalho, quantos dias serão necessários para construir 
18m de muro, trabalhando-se 6 horas por dia:  

a) 16 dias  
b) 15 dias  
c) 14 dias  
d) 13 dias  
e) 12 dias 

 
QUESTÃO 25 - Edison gerencia um clube que possui 
uma piscina no formato de um paralelepípedo reto 
retângulo com 6 metros de largura, 15 metros de 
comprimento e profundidade de 2 metros. Para que a 
água dentro da piscina fique com uma altura ideal aos 
visitantes, ele necessita enchê-la com 70% do volume 
máximo de água que a piscina suporta. Dessa forma, o 

volume de água em litros que Edison necessita para 
encher a piscina conforme desejado é de:  

a) 126.000 L  
b) 126 L  
c) 54000 L  
d) 12600 L  
e) 54 L 

 
QUESTÃO 26 - Na figura a seguir há três quadrados, 
sendo 258cm² a soma de suas áreas. Qual o perímetro 
do maior quadrado, em cm, sendo que o menor 
quadrado tem lado medindo 5cm?  

 

a) 36cm  
b) 32cm  
c) 60cm  
d) 52cm  
e) 40cm 

 
QUESTÃO 27 - Sobre as expressões numéricas: 

  

é CORRETO afirmar que: 

a) o resultado da expressão I é 80.  
b) apresentam resultados iguais porque envolvem 

os mesmos números e as mesmas operações.  
c) o resultado da expressão I é maior que o 

resultado da expressão II.  
d) o resultado da expressão I é menor que o 

resultado da expressão II.  
e) o resultado da expressão II é 106. 

 
QUESTÃO 28 - Dois edifícios vizinhos resolveram fazer 
uma decoração de Natal. Para tanto, cada um decidiu 
comprar uma mangueira de iluminação de LED com 
25m de comprimento. Sabe- se que um dos edifícios, 
que é 4m mais alto que o outro, fixou uma das 
extremidades da mangueira no topo do prédio (ponto 
A) e a outra em um ponto localizado a 7m de sua base 
(ponto C), como mostra a figura. O outro edifício fixou 
uma das extremidades de sua mangueira no alto do 
prédio (ponto B) e a outra extremidade no mesmo local 
em que o prédio vizinho fixou sua mangueira (ponto C). 
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Com base nesses dados, calcule a distância entre os 
dois edifícios. 

 

a) 16 m 
b) 18 m 
c) 22 m 
d) 20 m 
e) 24 m 

 

QUESTÃO 29 - Ao começar a chover em uma pequena 
cidade do interior de Santa Catarina, um açude tinha, 
inicialmente, certo volume de água. Após 30 minutos de 
chuva, o volume de água do açude estava em 160 m3 
e, passados mais 12 minutos, o volume foi para 208 m3 
. Sabendo-se que o volume de água cresceu a uma 
taxa constante, determine qual era o volume de água 
do açude, em metros cúbicos, no instante em que 
começou a chover.  

a) 120  
b) 112  
c) 48  
d) 40  
e) Zero 

 

QUESTÃO 30 - Analise as seguintes situações:  

1. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000,00, no 
Banco A, a uma taxa de juros simples; após 4 meses, 
pagou um montante de R$1.320,00 e quitou sua dívida.  

2. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1.200,00, no 
Banco B, a uma taxa de juros simples; após 5 meses, 
pagou um montante de R$ 1.800,00 e quitou a dívida. 

A taxa mensal de juros simples cobrada pelo Banco A 
e pelo Banco B, respectivamente, é:  
 

a) 8% a.m. e 10% a.m.  
b) 18% a.m. e 13% a.m.  
c) 6,4% a.m. e 12,5% a.m.  
d) 13% a.m. e 18% a.m.  
e) 10% a.m. e 8% a.m. 

 
QUESTÃO 31 - Na cerimônia do Oscar 2022, o ator Will 
Smith deu um tapa no comediante Chris Rock, após 
este fazer uma piada sobre sua esposa Pinkett Smith. 
Ela tem alopecia, doença autoimune que causa queda 

de cabelo, e se apresenta de cabeça raspada. O 
comediante comparou a atriz com a protagonista de “GI 
Jane: Até o limite da honra” (1997), no qual a atriz Demi 
Moore interpretou uma personagem careca, causando 
desconforto em Pinkett Smith. 

O episódio teve uma ampla repercussão colocando em 
discussão: 

a) o preconceito racial e a desigualdade de 
gênero. 

b) a exclusão política dos afrodescendentes nos 
Estados Unidos. 

c) o limite do humor e a identidade homoafetiva. 
d) o uso legítimo da violência contra a 

desigualdade econômica. 
e) a liberdade de expressão e a uniformidade 

jurídica. 

QUESTÃO 32 - A respeito do impacto da guerra na 
Ucrânia no mercado internacional de commodities, 
assinale a afirmativa correta. 

a) O petróleo ficou mais caro, pois a Ucrânia é 
uma das maiores exportadoras de 
combustíveis fósseis e a guerra afetou sua 
capacidade de comercialização  

b) A oferta de gás natural aumentou e o seu preço 
caiu, pois, a OTAN, ao embargar o gás russo, 
favoreceu o escoamento do produto ucraniano. 

c) Rússia e Ucrânia produzem quase um terço 
das exportações globais de trigo, por isso, o 
conflito causou uma flutuação no valor de 
mercado dessa commoditie. 

d) As sanções econômicas impostas à Rússia 
obrigaram Putin a diminuir o preço dos 
fertilizantes agrícolas e, por isso, sua queda no 
valor internacional. 

e) O paládio, usado na indústria automotiva, 
apresentou uma crise de abastecimento, uma 
vez que as principais refinarias ucranianas que 
o produzem foram bombardeadas. 

QUESTÃO 33 - Uma onda de protestos que ocorreu em 
2020, fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras 
Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 
nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos 
usaram o termo, no online e no offline, como forma de 
apoio ao movimento antirracista e para cobrar das 
autoridades que resguardem vidas negras. O caso, que 
motivou essa onda de protestos contra o racismo nos 
Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de maio de 2020. 
Assinale a alternativa que aponta o caso que 
desencadeou essa onda de protestos:  

a) A morte de George Floyd asfixiado por um 
policial nos Estados Unidos.  

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado 
por policiais nos EUA.  

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi 
morto com um único tiro no peito, enquanto 
voltava para casa depois de ter comprado 
doces.  
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d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro 
nas costas por policiais.  

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser 
asfixiado por um policial nos EUA. 

 
QUESTÃO 34 - A partida entre o Paris Saint-Germain 
e o Istambul Basaksehir, disputada em 08 de dezembro 
de 2020, no Parc des Princes, em Paris, pela Liga dos 
Campeões foi interrompida […]. Os atletas deixaram o 
gramado, numa atitude inédita na competição. Houve 
tentativa da União das Federações Europeias de 
Futebol (UEFA) de reiniciar a partida, que acabou 
suspensa. (https://bit.ly/36tNjGH. Acessado em 
31.01.2021. Adaptado)  
 
A interrupção da partida de futebol citada no excerto foi 
motivada: 

a) pelas restrições à entrada de imigrantes na 
França 

b) pela negligência parisiense no combate à 
covid-19. 

c) pela intolerância religiosa entre turcos e 
franceses. 

d) pelo combate a práticas racistas. 
e) pela ausência de público nos estádios. 

 
QUESTÃO 35 - “Ícone da música brasileira, 
considerada uma das maiores artistas do mundo, a 
cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida 
apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua 
voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna 
descansou, mas estará para sempre na história da 
música e em nossos corações e dos milhares fãs por 
todo mundo. Feita a sua vontade, ela cantou até o 
fim” (Texto adaptado. Fonte: exame.com, de 
20/01/2022). 
 
O texto acima é uma publicação em seu Instagram, 
feita por familiares e pela equipe da cantora que faleceu 
aos 91 anos, por causas naturais, em janeiro de 2022. 
Qual o nome dessa artista brasileira, que lançou 35 
discos com mistura de samba, jazz, eletrônica, hip hop 
e funk? 

a) Chiquinha Gonzaga. 
b) Elizeth Cardoso. 
c) Elza Soares. 
d) Nara Leão. 
e) Maria Bethânia. 

QUESTÃO 36 - Instalado como uma versão brasileira 
do touro de Wall Street, o monumento (...) não foi bem 
recebido por todos. Em protesto contra a fome, a 
desigualdade social e o desemprego, grupos fizeram 
atos em frente à estátua, que por dois dias amanheceu 
com cartazes colados. Integrantes da ONG SP Invisível 
ainda organizaram um churrasco para pessoas em 
situação de rua em frente ao touro, que fica no centro 
da capital paulista. 
A estátua brasileira tem 5,10 metros de comprimento e 
foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com 

multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e 
pintura anticorrosiva. Gilson Finkelsztain, CEO da B3, 
diz que o monumento "representa a força e a resiliência 
do povo brasileiro". 
Explicando... O touro é considerado símbolo do 
mercado financeiro por representar "o otimismo e a 
força dos investidores". A origem dessa metáfora está 
numa expressão usada no mercado financeiro para se 
referir ao movimento de alta nos papéis, quando os 
preços estão subindo: "bull market" (mercado do touro, 
em tradução livre). Disponível em https://g1.globo.com/ 
 
A descrição acima refere-se a(ao): 

a) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de 
Valores de São Paulo. 

b) Estátua de Van der Burse 
c) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro. 
d) Estátua da 'Menina Destemida'. 
e) Cavalo branco na praça principal da capital do 

Brasil. 
 

QUESTÃO 37 - O que é Pix? 

a) Meio de pagamento instantâneo criado pelo 
Banco Central do Brasil 

b) Plano de investimento de baixo risco do Banco 
do Brasil 

c) Conjunto de formas de pagamento realizados 
por subadquirentes 

d) Forma de pagamento online 
e) Produtos de investimento financeiro criados 

pelo Banco Central do Brasil 

QUESTÃO 38 - O que é Brexit? 

a) Saída do Reino Unido da Zona Euro 
b) Saída do Reino Unido da União Europeia 
c) Saída da Inglaterra do Reino Unido 
d) Fim da monarquia no Reino Unido 
e) Mudança do sistema de governo no Reino 

Unido 

QUE4STÃO 39 - O que é o Amazonia 1? 

a) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo 
Brasil para monitorar a Amazônia e outros 
biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de 
fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA), no Brasil. 

b) Primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, 
que foi lançado no dia 9 de fevereiro de 1993 
do Centro de Controle de Wallops, nos Estados 
Unidos. 

c) Plano do governo brasileiro que tem como 
objetivo o desenvolvimento sustentável na 
Amazônia. 

d) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo 
Brasil para monitorar a Amazônia e outros 
biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de 
fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento 
Satish Dhawan Space Centre, na Índia. 
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e) Fundo de projetos sustentáveis na Amazônia, 
criado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

QUESTÃO 40 - Quais são, respectivamente, os países 
onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado e a 
primeira pessoa foi vacinada contra o vírus? 
 

a) Estados Unidos e Brasil 
b) China e Inglaterra 
c) Índia e Inglaterra 
d) China e Estados Unidos 
e) China e Japão 

 

RASCUNHO 
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