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Informações importantes:

 Antes de iniciar a prova confira todos os seus dados na Grade de Respostas e assine a mesma;
 Esta prova contém 25 questões objetivas e terá duração total de 2 horas;
 Para cada questão existe somente uma alternativa correta;
 Com caneta de tinta azul ou preta, assinale na prova a alternativa que julgar correta e, após,
transfira para a “Grade de Respostas”;
 Cuidado no preenchimento da Grade de Respostas, pois não serão substituídas em caso de
rasura;
 Não serão computadas as questões não assinaladas na grade e as questões que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasuras;
 Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto.
Por que o futuro do agronegócio depende da
preservação do meio ambiente no Brasil
Por Letícia Mori
Publicado em 07/2019
1. Se hoje a bancada ruralista é a principal força
2. pressionando o Congresso para flexibilizar a proteção
3. ambiental, é consenso entre agrônomos e pesquisadores
4. que o futuro do agronegócio depende da preservação
5. do meio ambiente.
6. Agrônomos, biólogos e entidades como a Embrapa
7. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) alertam
8. que a destruição da vegetação nativa e as mudanças
9. climáticas têm grande potencial para prejudicar
10. diretamente o agronegócio no Brasil, porque afetam
11. diversos fatores ambientais de grande influência sobre a
12. atividade agrícola.
13. O principal deles é o regime de distribuição das chuvas,
14. essenciais para nossa produção – apenas 10% das
15. lavouras brasileiras são irrigadas. Com o desmatamento
16. e o aumento das temperaturas, serão afetados umidade,
17. qualidade do solo, polinizadores, pragas.
18. "Ao cortar a vegetação natural que, durante o ano inteiro
19. joga água na atmosfera, umas das principais
20. consequências é a formação de menos nuvens no
21. período seco", explica o pesquisador Eduardo Assad, da
22. Embrapa. "Um estudo que acabamos de finalizar mostra
23. um aumento significativo de deficiência hídrica do
24. Nordeste ao Centro-Oeste", diz o agrônomo da USP
25. Gerd Sparovek, professor da Esalq (Escola Superior de
26. Agricultura Luiz de Queiroz) e presidente da Fundação
27. Florestal do Estado de São Paulo.
Fonte: BBC News Brasil (online)
https://www.bbc.com/portuguese/

01 – Analise os itens em relação à fonte e à estrutura do
texto e responda a questão.
I - O texto foi publicado online.
II - A autora do texto se chama Letícia Mori.
III - O texto foi publicado no segundo trimestre de 2019.
IV - O nome do site onde foi publicado o texto é BBC News
Brasil.
Qual a alternativa correta em relação aos itens acima?
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas os itens I e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos

02– Conforme indicam as informações do texto, a
preservação ambiental é __________para o futuro do
agronegócio. Dentre outros aspectos, a devastação do meio
ambiente afeta a distribuição de _________.

Qual alternativa completa as lacunas das frases acima
correta e respectivamente?
a) ... crucial ... recursos financeiros.
b) ... fundamental ... chuvas.
c) ... opcional ... irrigação.
d) ... fundamental ... votos.
e) ... irrelevante ... chuvas.
03 – De acordo com o texto, por que a destruição ambiental
reduz as chuvas? Assinale a alternativa correta:
a) Porque as chuvas dependem da atividade
agrícola para ocorrerem.
b) Porque os biólogos influenciam na distribuição
de nuvens.
c) Porque a destruição ambiental tem impacto no
trabalho da bancada ruralista do Congresso.
d) Porque o desmatamento reduz a formação de
nuvens em períodos secos.
e) Apenas uma das alternativas anteriores está
correta.
04 – Assinale a palavra do texto cuja divisão silábica está
incorreta.
a) ve-ge-ta-ção
b) na-ti-va
c) a-pe-nas
d) bra-si-lei-ras
e) la-vo-u-ras
05 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra oxítona
retirada do texto?
a) consenso
b) potencial
c) entidades
d) chuvas
e) inteiro
06 – Qual é a função das aspas que abrem e fecham o excerto
"Ao cortar a vegetação natural que, durante o ano inteiro joga
água na atmosfera, umas das principais consequências é a
formação de menos nuvens no período seco" (linhas 18-21)?
a) Marcar um estrangeirismo.
b) Assinalar uma expressão nova, não
convencional em língua portuguesa.
c) Assinalar uma citação direta.
d) Sinalizar uma ironia inserida no texto.
e) Indicar que o excerto é parte de um diálogo
informal.
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07 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua
portuguesa, por que a palavra hídrica(l. 23) leva acento
agudo?
a) Porque é um substantivo terminado em -a.
b) Porque é uma paroxítona terminada em -a.
c) Porque é uma proparoxítona, e todas as
proparoxítonas levam acento.
d) Porque é uma oxítona terminada em -a.
e) Porque é uma palavra tônica.

08– A palavra ruralista (l. 1) é um ____________que,
no texto, caracteriza o ____________ bancada (l. 1).
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima
correta e respectivamente?
a) ... adjetivo ... substantivo.
b) ... substantivo ... adjetivo.
c) ... advérbio ... adjetivo.
d) ... verbo ... substantivo.
e) ... adjetivo ... verbo.
09 – Qual dos itens a seguir pode substituir o termo
porque(l. 10), mantendo o mesmo sentido?
a) Porém.
b) No entanto.
c) Pois.
d) Porquê.
e) Contudo.

10 – Qual das alternativas define corretamente a
palavra consenso (l. 3), nesse contexto de uso?
a)
b)
c)
d)
e)

concordância ou uniformidade de opiniões,
pensamentos, crenças etc.
uma das maneiras de se deliberar em
assembleias, conselhos etc.
desistência de um dos contratantes antes do
vencimento do contrato.
atividade que tem por objetivo a cultura do
solo.
profunda falta de entendimento entre duas ou
mais partes.

MATEMÁTICA
11 – Considerando os divisores naturais dos números 30 e
36, quais são os divisores naturais comuns a esses dois
números?

a)
b)
c)
d)
e)

2, 4 e 5.
1, 2, 3 e 6.
1, 2, 4 e 5.
1, 2, 4 e 6.
1, 3, 4 e 6.

12 – Cézar tem 21 anos e seu pai tem o dobro da sua idade,
mais 6 anos. Juntos, quantos anos os dois têm?

a)
b)
c)
d)
e)

59 anos.
68 anos.
69 anos.
76 anos.
89 anos.

13– Para uma festa de aniversário, três centenas de salgados
foram encomendadas, no valor de R$ 115,00 o cento, e meio
milhar de doces no valor de R$ 130,00 o cento. Quanto foi o
gasto?
a) R$ 725,00.
b) R$ 750,00.
c) R$ 825,00.
d) R$ 850,00.
e) R$ 995,00.
14 – Qual o dividendo de uma divisão em que o divisor é 15,
o quociente é 28 e o resto é o maior possível?
a) 434.
b) 461.
c) 471.
d) 479.
e) 480.
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15 – Os 3 do quilo de um produto custam R$ 13,60.
Quanto devem custar oito quilos desse produto?
a) R$ 120,10.
b) R$ 123,80.
c) R$ 163,20.
d) R$ 182,60.
e) R$ 189,40.
16 – Em um terreno quadrado de 26 m de lado, será
construído um parque infantil que ocupará ¼ do total do
terreno; e, no restante, será construído um espaço para
eventos. Quanto medirá cada um dos espaços,
respectivamente?
a) 127m² e 549 m².
b) 169m ² e 507m²
c) 240m² e 432 m².
d) 260m² e 412 m².
e) 280m² e 396 m².
17 – Assinale a alternativa que contém a resposta das
seguintes expressões: 45 – [3 x (- 5)]= e [ -2 x (-10 +3]=
5 x (-3)
- 21 : (-3)
a) + 2 e + 4.
b) + 3 e - 4.
c) + 4 e + 3.
d) - 4 e + 2.
e) - 3 e - 2.
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18 – Para a merenda dos alunos numa escola, são
consumidos 80 litros de leite nos 5 dias de uma semana.
Como a diretora recebeu o aviso que o leite tinha terminado,
e ficou sabendo que o leite teria um aumento considerável,
resolveu fazer um estoque de leite para 20 dias letivos, ou
um mês. Quantos litros de leite ela comprou?
a) 190 litros.
b) 200 litros
c) 205 litros.
d) 280 litros.
e) 320 litros.
19 – Apliquei R$ 3.000,00 com uma taxa de juros simples de
10,5% ao ano. Que rendimento obtive ao final de 4 anos?

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.260,00.
R$ 1.280,00.
R$ 1.320,00.
R$ 1.360,00.
R$ 1.380,00.

20 – Um dos cinemas da cidade vende ingresso para as
sessões 2D no valor de R$ 32,00 nos finais de semana e
nos feriados. Em uma das sessões de sábado, o cinema
obteve uma renda de R$ 2256,00. Sabendo que estavam
presentes 58 pagantes de ingresso integral, e o restante
eram estudantes, que por lei têm o direito de pagar meia
entrada, quantos eram os estudantes?
a) 12 estudantes.
b) 17 estudantes.
c) 19 estudantes.
d) 25 estudantes.
e) 26 estudantes.

CONHECIMENTOS GERAIS
21 – No dia 07/07/2019, o Brasil participou da final da
Copa América e tornou-se campeão, com uma vitória
de 3x1. Em que estado ocorreu o jogo e quem era seu
adversário?
a) São Paulo – Chile.
b) Paraná – Venezuela.
c) Rio de Janeiro – Chile.
d) Rio de Janeiro – Peru.
e) Rio Grande do Sul – Peru.
22 – Uma das recomendações dos especialistas da saúde
está relacionada à alimentação. A recomendação básica é a
de que as pessoas consumam mais alimentos _________.
Assim, há uma ________ demanda de produtos alimentares
que exige que o homem conquiste novos espaços,
aumentando a produtividade das áreas ________
tradicionais.

a)
b)
c)
d)
e)

novos ... crescente ... agrícolas.
naturais ... crescente ... agrícolas.
naturais ... decrescente ... urbanas.
industrializados ... crescente ... urbanas.
industrializados ... decrescente ...
agrícolas.

23 – Em 06/07/2019, faleceu no Rio de Janeiro o
compositor e cantor João Gilberto, que era conhecido
como o pai __________. Esse artista nasceu em
Juazeiro, na Bahia, em 1931. Sua última apresentação em
público foi em 2008, com 77 anos.
Qual alternativa completa a frase acima corretamente?
a) do Axé.
b) do samba.
c) da Bossa Nova.
d) da música baiana.
e) da música gauchesca.
24 – Entre os assuntos debatidos na maior parte do
mundo, nos dias atuais, estão as formas de preservar
o meio ambiente. A sustentabilidade é uma das
formas preservá-lo.
Analise os itens sobre algumas das medidas de
sustentabilidade e responda à questão:
I – Não poluir as águas dos rios, mares, oceanos e lagos.
II – Fazer a separação do lixo orgânico, do lixo reciclável e
dos diferentes tipos de lixo reciclável.
III – Consumir de forma consciente os recursos como a água
e a energia elétrica.
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima:
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas o item I está correto.
c) Apenas os itens I e II estão corretos.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.
e) Apenas os itens II e III estão corretos.

25 – O tema dos Direitos Humanos está sempre
presente. Analise as alternativas sobre o assunto e
assinale a incorreta:
a) Todos têm o direito à liberdade de
pensamento, de consciência e de religião,
podendo mudar de crença.
b) Todo ser humano tem direito à liberdade de
expressão e de opinião.
c) Todos têm direito de acesso ao serviço
público de seu país.
d) Todo ser humano tem direito à instrução,que
deve ser gratuita, pelo menos nos graus
elementares e fundamentais.
e) Todo ser humano tem direito à propriedade,
mesmo que, para isso, seja necessário
cometer atos ilegais.

Qual alternativa completa as lacunas da frase acima
corretamente?
4

