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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA 1 contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,00 (um ponto) cada, devendo o candidato obter no 

mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 18/06/2019, e RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA 1 a partir do dia 18/07/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 1  

 

Edital nº 06, de 21/03/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE 

CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto:O Desafio 

 

 Um publicitário morreu e, como era da área de atendimento e tratava mal o pessoal da 

criação, foi para o inferno. O Diabo, que todos os dias recebe um print-out com nome e 

profissão de todos os admitidos na data anterior, mandou que o publicitário fosse tirado 

da grelha elevado ao seu escritório. Queria fazer-lhe uma proposta. 

 Se ele aceitasse sua carga de castigos diminuiria e ele teria regalias. Ar-condicionado, 

etc. 

 — Qual é a proposta? 

 — Temos que melhorar a imagem do inferno — disse o Diabo. — Falam as piores 

coisas do inferno. 

 Queremos mudar isso. 

— Mas o que é que se pode dizer de bom disto aqui? Nada. 

 — Por isso é que precisamos de publicidade. 

 O publicitário topou. Era um desafio. E as regalias eram atraentes. 

 Quis saber algumas coisas que diziam do Inferno e que mais irritavam o Diabo. 

 — Bem. Dizem que aqui todos os cozinheiros são ingleses, todos os garçons são 

italianos, todos os motoristas de táxi são franceses e todos os humoristas alemães. 

 — E é verdade? 

 — É. 

 — Hmmm — disse o publicitário. — Uma das técnicas que podemos usar é 

transformar desvantagem em vantagem. Pegar a coisa pelo outro lado. 

 Sua cabeça já estava funcionando. Continuou: 

 — Os cozinheiros ingleses, por exemplo. Podemos dizer que a comida são tão ruins 

que é o local ideal para emagrecer. Além de tudo, já é uma sauna. 

 — Bom, bom. 

 — Garçons italianos. Servem a mesa pessimamente. Mas cantam, conversam, brigam. 

Isto é, ajudam a distrair a atenção da comida inglesa. 

 — Ótimo. 

 — Motoristas franceses. São mal-humorados e grosseiros. 

 Isso desestimula o uso do táxi e promove as caminhadas. É econômico e saudável. 

 Também provoca a indignação generalizada, une a população e combate a apatia. 

 — Muito bom! 

 — Uma situação que não seria amenizada pelos humoristas. 

 Os humoristas, como se sabe, não têm qualquer função social. Eles só servem para 

desmobilizar as pessoas, criar um clima de lassidão e deboche, quando não de perigosa 

alienação. Isso não acontece com os humoristas alemães, cuja falta de graça só aumenta 

a revolta geral, mantendo a população ativa e séria. 

 O alívio é dado pelos garçons italianos. 

 — Perfeito! — exclamou o Diabo. — Já vi que acertei. 

 Quando podemos começar a campanha? 
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 — Espere um pouquinho — disse o publicitário. — Temos que combinar algumas 

coisas, antes. 

 Por exemplo: a verba. 

 — Isso já não é comigo — disse o Diabo. — É com o pessoal da área econômica. 

 Você pode tratar com eles. E aproveitar para acertar também o seu contrato. 

 Com isso o Diabo apertou um botão intercomunicador vermelho que havia sobre a sua 

mesa e disse: 

 — Dona Henriqueta, diga para o Silva vir até a minha sala. 

 — Silva? — estranhou o publicitário. 

 — Nosso gerente financeiro. Toda a nossa economia é dirigida por brasileiros. 

 Aí o publicitário suspirou, levantou e disse: 

 — Me devolve pra grelha... 

 Luis Fernando Veríssimo 

Texto extraído do livro "A Mãe do Freud", L&PM Editores, Porto Alegre, 1985, pág. 93. 

 

Considere o texto “O desafio”, de Luís Fernando Veríssimo, para responder as 

questões de Língua Portuguesa: 

 

01) A respeito do Gênero textual podemos afirmar que se trata de um texto com 

exposição de fatos, uso dos discursos, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tais 

características referem-se ao descrito na alternativa: 

 

A) Dissertação. 

B) Descrição. 

C) Narração. 

D) Comentários. 

 

 

Leia o seguinte fragmento: “Se ele aceitasse sua carga de castigos diminuiria e ele 

teria regalias.” 

 

02) A respeito do termo em destaque “Regalias”, no período em destaque tem a sua 

correta compreensão descrita na alternativa: 

 

A) Prerrogativa, imunidade. 

B) Dinheiro, posses. 

C) Atributos, coragem. 

D) Inteligência, fortaleza. 

 

 

03) O verbo aceitasse, destacado tem a correta conjugação descrita na alternativa: 

 

A) 1ª pessoa do plural, presente. 

B) 3ª pessoa do plural, pretérito perfeito. 

C) 2ª pessoa do singular, futuro do presente. 

D) 3ª pessoa do singular, pretérito imperfeito. 
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04) O uso correto do verbo diminuiria em destaque no excerto está descrito na 

alternativa: 

 

A) 3ª pessoa do singular – futuro do pretérito. 

B) 1ª pessoa do plural – pretérito mais que perfeito. 

C) 2ª pessoa do singular – pretérito perfeito. 

D) 3ª pessoa do plural – futuro do presente. 

 

 

05) Em “O publicitário topou. Era um desafio. E as regalias eram atraentes. A palavra 

em destaque tem o mesmo sentido de: 

 

A) Desafiador. 

B) Encantador. 

C) Belezura. 

D) Excessos. 

 

As questões de nº 06, nº 07 e nº 08 se referem à correta aplicação e compreensão 

das Classes de Palavras – Morfologia. 

 

Considere o seguinte excerto extraído do texto: 

 

 — Bem. Dizem que aqui todos os cozinheiros são ingleses, todos os garçons são 

italianos, todos os motoristas de táxi são franceses e todos os humoristas alemães. 

 

06) O vocábulo todos destacado no excerto, tem a função no período de: 

 

A) Conjunção. 

B) Preposição. 

C) Artigo. 

D) Pronome. 

 

 

07) O termo cozinheiro, destacada no fragmento, tem a CORRETA classificação 

descrita: 

 

A) Predicativo. 

B) Adjetivo. 

C) Substantivo. 

D) Sujeito. 

 

 

08) O termo e em destaque no período tem a função de: 

 

A) Conjunção. 

B) Verbo. 

C) Preposição. 

D) Artigo. 
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Considere o fragmento a seguir para responder as questões de nº 09 ao nº 11, 

referentes aos conhecimentos de Sintaxe. 

 

“_ Uma situação que não seria amenizada pelos humoristas.” 

 

09) Os termos “Uma situação” descritos no período, tem a seguinte função no período: 

 

A) Predicativo do Sujeito. 

B) Sujeito. 

C) Predicado. 

D) Verbo. 

 

 

10) O período “que não seria amenizada pelos humoristas” tem a classificação de: 

 

A) Predicativo do Sujeito. 

B) Complemento Verbal. 

C) Predicado. 

D) Complemento Nominal. 

 

MATEMÁTICA 

 

11) Neste mês, Lélia recebeu R$160,00 a mais no salário, correspondente a 8% de 

aumento. Qual era o salário de Lélia, antes do aumento? 

 

A) R$2000,00. 

B) R$2160,00. 

C) R$1840,00. 

D) R$2080,00. 

 

 

12) Sabe-se que na empresa “Gente Feliz”, 30% dos funcionários são homens. Calcule 

o número de mulheres, sabendo-se que nessa empresa há 840 funcionários. 

 

A) 146 mulheres. 

B) 584 mulheres. 

C) 588 mulheres. 

D) 252 mulheres. 

 

 

13)  Foi feito uma pesquisa entre os alunos de uma escola de ensino médio, referente às 

preferências deles em relação às revistas A (Esportiva) ou B (Atualidades). 

 

Revistas A B A e B Nenhuma 

Número de 

entrevistados 

90 80 30 20 
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Com base no quadro, responda quantos alunos foram consultados? 

 

A) 160 alunos. 

B) 320 alunos. 

C) 140 alunos. 

D) 280 alunos. 

 

 

14) Dez eletricistas trabalhando 8 horas por dia, em 12 dias, conseguiram terminar 3/5 

de todo o serviço. Em seguida, dois eletricistas foram deslocados para outra obra. 

Quantos dias serão necessários para os eletricistas restantes, terminarem o serviço, se 

trabalharem 5 horas por dia? 

 

A) 14 dias de trabalho. 

B) 16 dias de trabalho. 

C) 12 dias de trabalho. 

D) 18 dias de trabalho 

 

 

15) Um pesquisador verificou que em certa cultura de bactérias, o número delas (y) 

cresce exponencialmente segundo a lei y = 10. 3
x,
 na qual x representa o tempo em 

horas. Após quantas horas o número de bactérias será de 2430? 

 

A) 2 horas. 

B) 3 horas. 

C) 4 horas. 

D) 5 horas. 

 

 

16) Paulo recebeu um boleto de pagamento no valor de R$2050,00. No dia seguinte, foi 

avisado que o valor registrado estava errado, pois além de incluir uma multa de 5,3%, 

também foi cobrada uma taxa de 5,2%. Calcule o valor correto que Paulo deve pagar, 

sem a cobrança da multa e da taxa. 

 

A) R$ 2265,50. 

B) R$ 1855,20. 

C) R$ 2060,50 

D) R$ 1955,00. 

 

 

17) João faz pequenos reparos, é o “faz tudo do lar”. Cobra uma taxa inicial de R$40,00 

e mais R$6,00 por hora trabalhada. Paulo pediu um “reparo elétrico” que durou 6 horas. 

Quanto Paulo pagará? 

 

A) Paulo pagará pelo serviço R$ 70,00. 

B) Paulo pagará pelo serviço R$ 76,00. 

C) Paulo pagará pelo serviço R$ 80,00. 

D) Paulo pagará pelo serviço R$ 40,00. 
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18) Patricia fez um levantamento do consumo de água na sua casa, em 6 meses 

consecutivos. 

 

Consumo de água na casa da Patrícia: 

Mês Consumo (m
3
)

 

Fevereiro 23 

Março  20 

Abril 22 

Maio 19 

Junho 17 

Julho 10 

 

Com as informações dessa tabela, qual foi o consumo médio de água nestes seis meses? 

 

A) Consumo médio de 18,5 m
3
. 

B) Consumo médio de 16,5 m
3
. 

C) Consumo médio de 15,5 m
3
. 

D) Consumo médio de 13,5 m
3
. 

 

 

19)  No setor de vacinas do “Hospital Criança Feliz”, são oferecidos gratuitamente três 

tipos de vacinas A, B e C. Foi realizada uma pesquisa e verificou-se que 33% das 

crianças tomaram a vacina A; 29% tomaram a vacina B; 22% tomaram a vacina C; 13% 

tomaram as vacinas A e B; 6% tomaram as vacinas B e C; 14% tomaram A e C e 6% 

tomaram as três vacinas. Qual a porcentagem das crianças que não tomaram nenhuma 

das três vacinas? 

 

A) 33%. 

B) 57%. 

C) 43%. 

D) 20%. 

 

 

20) O pedreiro construiu uma escada e fez uma tabela em que indica a altura de alguns 

degraus acima do piso. 

 

Número 

de 

degraus 

2 4 5 10 13 15 

Altura 

acima do 

piso (cm) 

40 80 100 200 260 300 

 

Determine a altura acima do piso do terceiro degrau. 

 

A) 60 cm. 

B) 140 cm. 

C) 120 cm. 

D) 160 cm. 
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LEGISLAÇÃO 

 

21) De acordo com o inciso I do §2º do art. 29-A da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o que constitui crime de responsabilidade do Prefeito 

Municipal? 

 

A) Efetuar repasse abaixo dos limites definidos neste artigo. 

B) Não efetuar os repasses definidos neste artigo. 

C) Realizar qualquer alteração na legislação que interfira nos repasses. 

D) Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. 

 

 

22) De acordo com o inciso VI do art. 30 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 a quem compete manter, com a cooperação técnica e financeira da União 

e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental? 

 

A) Aos Municípios. 

B) A Secretaria Municipal de Educação. 

C) A Secretaria Estadual da Educação. 

D) A Prefeitura Municipal de Bauru com o apoio da Câmara dos Vereadores 

 

 

23) De acordo com o art. 13 da Lei Orgânica Municipal, o que ocorrerá com o Vereador 

licenciado para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, nunca inferior a 

trinta dias ou que for investido no cargo de secretário municipal, presidente de 

autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista nas quais o 

Município seja acionista majoritário? 

 

A) Ficará impedido de concorrer à próxima eleição. 

B) Deverá restituir os valores recebidos.  

C) Não perderá o mandato. 

D) Perderá o mandato. 

 

 

24) De acordo com o art. 48 da Lei Orgânica Municipal, o que ocorrerá com a 

remuneração do servidor público municipal, eleito para o cargo de Prefeito? 

 

A) Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua 

remuneração. 

B) Será afastado do cargo, emprego ou função e receberá salário de Prefeito. 

C) Não será afastado do cargo, emprego ou função e receberá salário de Prefeito. 

D) Não será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua 

remuneração. 

 
 

25) Nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.804, de 10 de 

novembro de 2009 quem é considerado integrante da Administração descentralizada 

municipal? 
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A) O Servidor Público Municipal Estatutário. 

B) O Servidor Público Municipal Celetista 

C) Os Servidores Públicos Municipais Efetivos, Celetistas e os Cargos em Comissão de 

Livre Nomeação e Exoneração. 

D) Toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder 

Público Municipal, seja qual for seu regime jurídico. 

 

 

26) Conforme estabelece o artigo 4º da Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 

2009, quais os princípios em que a Administração Pública Municipal deverá atuar? 

 

A) Aos princípios regidos pela Lei 1574/1971 – Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Bauru. 

B) Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. 

C) Aos princípios regidos pela Lei Orgânica Municipal. 

D) Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - 

LIMPE. 

 

 

27) De acordo com o artigo 24 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002, como 

serão escolhidos os membros titulares e suplentes do Conselho Curador e do Conselho 

Fiscal que representarão os Servidores efetivos? 

 

A) Serão escolhidos através de eleição direta e secreta. 

B) Serão escolhidos através de eleição direta e aberta. 

C) Serão escolhidos pelo Prefeito. 

D) Serão escolhidos pela Associação dos Servidores. 

 

 

28) De acordo com o artigo 9º da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994, o 

que ocorre com o pedido de reconsideração e o recurso? 

 

A) Quando cabíveis, não interrompem o curso da prescrição. 

B) Nunca interrompem o curso da prescrição. 

C) Quando cabíveis, interrompem o curso da prescrição. 

D) Sempre interrompem o curso da prescrição. 

 

 

29) De acordo com o artigo 34 da Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994, 

quando o servidor for ineficiente e foi verificada a impossibilidade de readaptação, o 

que acontecerá com ele? 

 

A) Será aplicada a pena de suspensão por no máximo 90 dias. 

B) Será aplicada a pena de demissão. 

C) O servidor será obrigado a ingressar no programa de reaproveitamento. 

D) Será facultado ao servidor ingressar no programa de reaproveitamento. 
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30) De acordo com o inciso I do artigo 15 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 

2002, a quem compete convocar reuniões ordinárias e extraordinárias e presidir seus 

respectivos trabalhos? 

 

A) Ao Presidente do Comitê de Investimentos. 

B) Ao Presidente do Conselho Fiscal. 

C) Ao Presidente da Funprev. 

D) Ao Presidente do Conselho Curador. 

 

ATUALIDADES  

 

31) O governo federal pretende acabar com o programa Mais Médicos, criado para levar 

profissionais de medicina aos lugares mais desguarnecidos do país. A informação foi 

confirmada nesta quarta-feira (6 de fevereiro de 2019) pela coordenadora do programa, 

Mayra Pinheiro. "O programa deverá posteriormente ser substituído por um novo 

modelo de provimento de profissionais para atenção primária"... – Entre os profissionais 

destacados para o desenvolvimento do programa, muitos foram trazidos de outro país. 

Eles são: 
Fonte: UOL, em São Paulo 06/02/2019 16h34 

 

A) Médicos cubanos. 

B) Médicos venezuelanos. 

C) Médicos bolivianos. 

D) Médicos haitianos 

 

 

32) O caótico trânsito de SP leva a busca de alternativas diversas de transporte rápido, 

fato que vitimou em 11 de fevereiro de 2019 o (a) ______, em um acidente _______: 
Fonte: G1 11/02/2019 14h02 

 

A) Jornalista Rafael Henzel/ferroviário.  

B) Cantora Beth Carvalho/automobilístico. 

C) Jornalista Ricardo Boechat/de helicóptero. 

D) Apresentador e político Wagner Montes/marítimo. 

 

 

33) Incêndio Museu do Rio - o que o Brasil perdeu com o incêndio do Museu? ... 

O incêndio no Museu foi um incêndio de grandes proporções que atingiu a sede 

do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, na noite de 2 de 

setembro de 2018, destruindo quase a totalidade do acervo histórico e científico 

construído ao longo de duzentos anos, e que abrangia cerca de vinte milhões de itens 

catalogados. Além do seu rico acervo, também o edifício histórico que abrigava o 

Museu, antiga residência oficial dos Imperadores do Brasil, foi extremamente 

danificado com rachaduras, desabamento de sua cobertura, além da queda de lajes 

internas. Trata-se do: 
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre 02/09/2018/ G1 04/09/2018 08h18 

 

A) Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. 

B) Instituto Ricardo Brennand. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_da_Boa_Vista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_de_S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_do_Brasil#Imp%C3%A9rio_do_Brasil
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C) Museu Oscar Niemeyer. 

D) Museu Nacional do Brasil. 

 

 

34) A destruição total da (o) construção em Paris foi evitada por questão de "15 minutos 

ou meia hora", informou hoje o secretário de Estado de Interior da França, Laurent 

Nuñez. Segundo ele, foi nesse lapso de tempo que um grupo de bombeiros conseguiu 

acessar as duas torres principais do monumento e evitar o colapso.... A construção em 

tela é o(a): 

Fonte: UOL  16/04/2019 14h12 

A) Palácio de Windsor. 

B) Catedral de Notre-Dame 

C) Capela de San Severo. 

D) Torre Eiffel. 

 

 

35) Uma barragem da mina _______, da mineradora Vale, localizada em _________, 

em Minas Gerais, se rompeu no final de janeiro de 2019. A onda de rejeitos de minério 

de ferro atingiu a área administrativa da empresa e a comunidade da Vila Ferteco, 

deixando mortos, feridos e desaparecidos. Com a descrição do fato, a mina e a 

localidade em questão, são, respectivamente: 
Fonte: UOL 31/01/2019 12h58, atualizado em 01/02/2019 09h17 

 

A) Córrego das Flores/ Brumadinho. 

B) Córrego das Flores/Mariana. 

C) Bento Rodrigues/Samarco. 

D) Córrego do Feijão/ Brumadinho. 

 

 

36) O governo do país europeu tenta negociar a aprovação do acordo do(a) 

_________com a oposição e publicamente a primeira-ministra Theresa May se diz 

contra um segundo referendo. O acordo negociado notadamente desde o início deste ano 

trata da separação do Reino Unido da União Europeia. 
Fonte: Exame Reuters access_time6 maio 2019, 11h54 

 

A) Tratado de Estocolmo. 

B) Tratado de Portugal. 

C) Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 

D) Britain Exit (Brexit). 

 

 

37) João de Deus, João Teixeira de Faria (Cachoeira de Goiás, 24 de junho de 1942), 

no Brasil conhecido como João de Deus  ou  em outros países como John of God, é 

um médium curador brasileiro envolvido em vários crimes que atuava na cidade 

goiana de: 
Fonte: G1 GO 10/12/2018 15h39/Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

A) Abadiânia. 

B) Anápolis. 

http://www.dw.com/brasil
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/rompimento-barragem-brumadinho.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/rompimento-barragem-brumadinho.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
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C) Alexênia. 

D) Pirenópolis. 

 

 

38) As Redes Sociais remetem aos usuário informações em “tempo real”. Essa 

velocidade pode promover equívocos e causar danos sendo esse um dos temas mais 

procurados e de grande importância para a manutenção e a vida das democracias no 

mundo. Faz parte do processo, também bastante disseminado, Fake News é o termo em 

inglês que significa: 
Fonte: Segredos de Concurso 13 de dezembro de 2018 

 

A) “notícias verídicas”. 

B) “notícias falsas”. 

C) “notícias futurísticas”. 

D) “notícias reais”. 
   

 

39) Ventos muito fortes atingiram as regiões do norte de um país africano, de modo 

particular nas regiões entre Pemba e Mocimboa, com rajadas que chegaram a 280km/h. 

Segundo a Agência Fides, caíram árvores, casas foram derrubadas e houve um apagão. 

“O impacto sobre a população foi inferior ao do furacão Idai na província de Beira – 

explica Giovanna De Meneghi, dos “Médicos com a África”... “Na minha opinião por 

dois motivos: primeiramente o norte é menos populoso e em segundo lugar porque as 

cabanas são construídas com barro e palha. O vento e a água destruíram as cabanas, mas 

não houve danos colaterais como em Beira onde os tetos de chapas de alumínio 

atingiram as pessoas matando-as”. O país africano onde ocorreu a catástrofe (ciclone) 

foi: 
Fonte Vatican News 29 abril 2019, 15:28 

 

A) Marrocos. 

B) Moçambique. 

C) Nigéria. 

D) Angola. 

 

 

40) A sociedade brasileira se tornou mais atenta aos cuidados adotados contra crimes 

que muitas vezes se tornam silenciosos. São relatados com frequência vários 

acontecimentos. Observe o trecho a seguir: 

 

“A Polícia Civil indiciou no fim da tarde desta terça-feira (31) pelo crime Luis Felipe 

Manvailer, de 32 anos, marido da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, que caiu do 4º 

andar do prédio em que morava em Guarapuava, na região central do Paraná, no 

domingo (22).” 
Fonte G1 PR — Curitiba 31/07/2018 18h10  

No relato está destacado o crime de: 

 

A) Altruísmo. 

B) Infanticídio. 

C) Feminicídio. 

D) Autoimolação. 

https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2018/07/22/advogada-e-encontrada-morta-em-predio-no-centro-de-guarapuava-diz-pm.ghtml
https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2018/07/22/advogada-e-encontrada-morta-em-predio-no-centro-de-guarapuava-diz-pm.ghtml

