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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 

 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 

Resposta.   

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (08 

páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 

qualquer alegação.   

 

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

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada, devendo o candidato 

obter no mínimo 60% de acerto.   

 

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

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

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

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

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

substituído em hipótese alguma. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de 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 de 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 de Resposta. 

 

11- A saída de 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 09/12/2014, e o resultado da PROVA OBJETIVA  a 

partir do dia 08/01/2015 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 02, de 11/10/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo efetivo de Agente Educacional – INSPETOR DE 

ALUNOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) Assinale a alternativa cujas 

expressões preenchem 

adequadamente, em termos de 

concordância verbal, os espaços das 

orações abaixo. 

 

_______________ casas e terrenos a 

prazo. 

Já _______duas discussões sérias entre 

nós. 

________dois anos que não tiro férias.  

João ou Pedro ____________o carro. 

             

A) Vende-se; houve; fazem; dirigirá. 

B)Vendem-se; houveram; faz; dirigirão. 

C) Vendem-se; houve; Faz; dirigirá. 

D)Vende-se; houveram; fazem; 

dirigirão. 

 

 

2) Marque a alternativa correta em 

termos de regência. 

 

A) Esqueceu-se do pai.  

B) O filme que assistimos foi ótimo. 

C) Aspiro um alto cargo político. 

D) Lembrou-se que faria a prova. 

 

 

3) Assinale a alternativa em que as 

formas mal ou mau estão corretamente 

utilizadas. 

 

A) Mau agradecidas, as alunas se 

postaram diante do professor, a exigir 

satisfações. 

B) Seu mal humor ultrapassa os limites 

do suportável. 

C) Mau ajeitada, levantou-se e foi 

atender ao chamado da vizinha. 

D) As frutas estavam mal dispostas 

sobre a mesa. 

4) Em relação ao emprego da palavra 

“porque”, assinale a alternativa cujas 

opções preenchem adequadamente as 

lacunas das orações abaixo. 

 

Não sei o__________ de tanta euforia. 

Você não compareceu à reunião 

____________? 

____________não desiste dessa 

aventura maluca? 

Voltamos ___________estávamos com 

muita saudade. 

 

A) por quê; por que; porque; por que 

B) porquê; por quê; por que; porque  

C) porquê; por que; por quê; por quê 

D) porque; por quê; por quê; porque 

 

 

5) Identifique a ordem em que os 

períodos devem aparecer, para que 

constituam um texto coeso e coerente e 

marque a alternativa correta.  

 

I – Paulo ligou para Victor. 

II – Leu no jornal que seu amigo havia 

passado no concurso. 

III – Acordou bem cedo. 

IV – E o cumprimentou. 

 

A) IV; I; II; III. 

B) II; III; IV; I. 

C) III; II; I; IV. 

D) I; III; IV; II. 

 

 

6) Leia o período que segue. 

 

Apesar da grave crise econômica por 

que passamos, apesar das deficiências 

do sistema público de saúde, apesar da 

crescente falta de segurança nas 

cidades, apesar dos inúmeros 

escândalos sobre desvios de verba, 

vivemos em um verdadeiro paraíso. 
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O que garante a coerência desse período 

é: 

 

A) o otimismo de seu autor. 

B) a expressão apesar de. 

C)o fato do Brasil ser mesmo um 

paraíso. 

D) a expressão “por que passamos”. 

 

 

7) Assinale a alternativa incorreta em 

termos de coesão. 

 

A) Não compreendíamos o motivo pelo 

qual a criança não parava de chorar. 

B) Esses são meus filhos, sem os quais 

não consigo viver. 

C) Estas são as pessoas que confio. 

D) Recebi o salário a que tinha direito. 

 

 

8) Analise o fragmento extraído de um 

conto machadiano, intitulado – “Um 

apólogo” e assinale a alternativa correta 

em termos de pontuação. 

 

 Era uma vez uma agulha que disse a 

um novelo de linha 

Por que está você com esse ar toda 

cheia de si toda enrolada para fingir 

que vale alguma cousa neste mundo 

 

A) (.) (:) (,) (,) (,) (.) 

B) (,) (:) (-) (,) (,) (?) 

C) (,) (.) (-) (-) (,) (?) 

D) (,) (:) (-) (,) (,) (!) 

 

 

9) Das redações abaixo, assinale a que 

não está pontuada corretamente. 

 

A) Os candidatos, ansiosos, aguardavam 

o resultado do concurso. 

B) Ansiosos, os candidatos aguardavam 

o resultado do concurso. 

C) Os candidatos ansiosos aguardavam 

o resultado do concurso. 

D)Os candidatos, aguardavam, ansiosos, 

o resultado do concurso. 

 

10) Assinale a alternativa cujas 

expressões preenchem corretamente as 

lacunas das frases abaixo relacionadas. 

 

____você vai com tanta pressa? 

(onde/aonde) 

____Beatriz mora? (onde/aonde) 

Depois de uma longa espera, finalmente 

os filhos vão_______ seus pais. (ao 

encontro de/ de encontro a) 

Pesquisei bastante, ______ não achei 

nada sobre esse assunto. (mas/ mais) 

 

A) Onde; aonde; ao encontro de; mas. 

B) Aonde; onde; de encontro a; mais. 

C) Aonde; onde; ao encontro de; mas. 

D) Aonde; aonde; ao encontro de; mais. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) De acordo com as informações 

presentes no período lido, é correto 

afirmar que 

 

A) o brasileiro põe a hospitalidade 

acima da prudência. 

B) o brasileiro hospeda qualquer um, 

mas somente em noites chuvosas. 

C) o brasileiro dá preferência a 

hospedar pessoas desconhecidas. 

D) o brasileiro não tem outra alegria 

senão a de hospedar pessoas, 

conhecidas ou não. 

 

 

12) No período em questão, a palavra 

mesmo pode ser trocada sem alteração 

de sentido, por: 

Para responder as questões 11 e 

12, leia o período abaixo. 

 

“A maior alegria do brasileiro é 

hospedar alguém, mesmo um 

desconhecido que lhe peça pouso, 

numa noite de chuva.” 

(Cassiano Ricardo, in O Homem Cordial) 

 



 

 
Cargo: Agente Educacional – INSPETOR DE ALUNOS (Edital nº 02/2014)      3 

 

A) certamente 

B) talvez 

C) até 

D) como 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

13) Paulo trabalha em uma escola e irá 

ajudar a professora de Ciências a 

construir uma horta. Já combinaram que 

os canteiros serão retangulares com 1,50 

m de comprimento e 0,6 m de largura. 

Paulo comprou 30 m de rede para cercar 

os canteiros. Quantos canteiros poderão 

cercar? 

 

A) 7 canteiros 

B) 8 canteiros 

C) 10 canteiros 

D) 15 canteiros 

 

 

14) Um bolo redondo tem 30 cm de 

raio. Na confeitaria há várias caixas de 

base quadrada em que a primeira mede 

25 cm de lado; a segunda mede 35 cm 

de lado; a terceira mede 45 cm de lado; 

a quarta mede 55 cm de lado e a quinta, 

mede 65 cm de lado. Dentre as caixas 

possíveis, quais possuem medidas em 

que o bolo caberá? 

 

A) 25 cm ou 35 cm 

B) 35 cm ou 45 cm 

C) 55 cm ou 65 cm 

D) Apenas com 45 cm 

 

 

15) Em uma escola municipal, a razão 

entre o número do total de alunos 

matriculados e o número de alunos não 

concluintes, nessa ordem, é de 15 para 

13. Sabe-se que são 146 alunos 

concluintes nesta escola. Podemos 

afirmar que o número total de alunos 

matriculados nesta escola é de: 

 

A) 1000 

B) 940 

C) 1460 

D) 1095 

 

 

16) Um funcionário de uma escola 

municipal recebeu a quantia de R$ 

415,00 a mais em seu salário referente a 

um aumento de 13,5%. Sendo assim, o 

salário total é de: 

A) R$ 3.489,07 

B) R$ 5.000,00 

C) R$ 1.500,00 

D) R$ 2.850,00 

 

 

17) Carlos trabalha na EMEF Antônio 

Pádua, faz o percurso de sua casa até a 

escola a pé. Saiu de casa às 11h40min, 

caminhando até a escola que fica a 20 

minutos de sua casa, chegou na hora 

certa de sua entrada ao trabalho. Sua 

carga horária diária de trabalho é de 8 

horas. A que horas Carlos voltará para 

casa? 

 

A) 20h 

B) 19h45 

C) 18h 

D) 20h15 

 

 

18) Para uma atividade de PA, 

possuímos alguns dados em que o 

primeiro termo da PA é 10 e a razão é 

igual a 20. Qual será o 15º termo da 

PA? 

 

A) 150 

B) 390 

C)169 

D) 290 

 

 

19) Em uma escola municipal, são 

inspetores de alunos: Maria; Carolina; 

Paulo e Pedro. Sabe-se que: 
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- Maria chegou antes de Paulo e Pedro 

- Paulo chegou antes de Pedro 

- Carolina chegou antes de Maria 

Neste dia, o terceiro a chegar à escola 

foi: 

 

A) Maria 

B) Carolina 

C) Pedro  

D) Paulo 

 

 

20) Encontram-se sentados em torno de 

uma mesa quadrada quatro funcionários 

de uma escola municipal. Souza, o mais 

antigo entre eles, é sergipano. Há 

também um mineiro, um gaúcho e um 

cearense. Silva está sentada à direita de 

Souza. Machado, à direita do mineiro. 

Por sua vez, Pádua, que não é gaúcho, 

encontra-se à frente de Silva. Assim: 

 

A) Silva é gaúcho e Pádua é cearense. 

B) Machado é cearense e Pádua é 

mineiro. 

C) Silva é mineiro e Pádua é cearense. 

D) Machado é sergipano e Souza é 

mineiro. 

 

 

21) Vários livros estão em uma sala. 

Eles deverão ser empilhados 

respeitando a seguinte ordem: um livro 

na 1ª prateleira e, em cada uma das 

vezes seguintes, tantas quantas já 

estejam na prateleira.  

 
1ª 

prateleira 

2ª 

prateleira 

3ª 

prateleira 

4ª 

prateleira 

1 livro 2 livros 4 livros 8 livros 

 

Determine a quantidade de livros da 11ª 

prateleira: 

 

A) 128 

B) 1024 

C) 1000 

D) 256 

 

22) As dimensões do aquário de 

Adriana são de: 50 cm de comprimento; 

30 cm de largura e 35 cm de altura. 

Porém, Adriana decidiu colocar uma 

camada de areia de 7 cm de espessura 

no fundo do aquário. Que quantidade de 

areia, em cm³, deverá Adriana comprar? 

 

A) 900 cm³ 

B) 105 cm³ 

C) 10500 cm³ 

D) 750 cm³ 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

23) Segundo a lei federal 9.394/96, em 

relação à  educação infantil, ela dispõe 

que:  

 

I. Será oferecida em creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade. 

II. Pré-escola é para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

III. Para elaboração do calendário 

escolar não há exigência de mínimos de 

dias letivos. 

IV. A carga horária anual deve prever 

no mínimo 600 horas.  

 

Dessas alternativas, estão corretas:  

 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e IV, apenas 

D) II e IV, apenas. 

 

 

24) Um jovem de 25 anos, interessado 

em concluir o curso de ensino médio, 

procurou o diretor para esclarecer 

algumas dúvidas que tinha sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Esse diretor, em conformidade com a 

LDB 9.394/96, afirmou que:  
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A) Com essa idade terá direito apenas 

de prestar exames supletivos. 

B) Cursos correspondentes ao ensino 

médio serão oferecidos somente na rede 

estadual de ensino. 

C) Alunos interessados em obter 

certificado de ensino médio devem ter a 

idade mínima de 18 (dezoito) anos 

completos para participar de exames. 

D) Alunos com estudos realizados fora 

do Estado de São Paulo devem, 

necessariamente, submeter-se aos 

exames organizados e/ou administrados 

pela Secretaria de Estado da Educação 

para receber certificação. 

 

 

25) Ao servidor público é proibido:  

 

I) Levar ao conhecimento do diretor as 

irregularidades de que tiver ciência para 

não criar conflitos entre seus colegas de 

trabalho.  

II) Entreter-se, durante as horas de 

trabalho, em conversas, leituras ou 

outras atividades estranhas ao serviço. 

III) Valer-se do cargo para lograr 

proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função 

pública. 

IV) Utilizar recursos materiais da 

repartição em serviços ou atividades 

particulares. 

 

Dessas alternativas, estão corretas: 

 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

 

 

26) Um inspetor, que estava com 

algumas dúvidas acerca dos princípios 

estabelecidos pela Constituição Federal 

de 1988, procurou o diretor de sua 

escola para pedir ajuda. De acordo com 

o documento legal, o diretor esclareceu-

lhe, afirmando, por exemplo, que o: 

 

A) Aluno do ensino fundamental não 

tem o mesmo direito que o da educação 

infantil quanto a vaga em escola mais 

próxima de sua residência. 

B) Acesso público e gratuito aos 

ensinos fundamental e médio é direito 

para todos os que não os concluíram na 

idade própria. 

C) Ensino religioso é de matrícula 

obrigatória, devendo ser oferecido nos 

horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental. 

D) Atendimento educacional 

especializado aos portadores de 

deficiência deve ser feito, 

preferencialmente, em escolas 

especializadas. 

 

 

27) Analise os casos a seguir, ocorridos 

em uma escola pública de ensino 

fundamental. 

 

I. Uma criança do 5.° ano estava 

apresentando um elevado número de 

faltas escolares no primeiro bimestre. A 

escola, então, entrou em contato com os 

seus responsáveis, os quais justificaram 

a ausência do filho de forma 

convincente e asseguraram que ele não 

tornaria a se ausentar da escola. 

II. Uma adolescente do 8.° ano 

apresentava hematomas pelo corpo e, 

após uma conversa com um de seus 

professores, afirmou que vinha sofrendo 

agressões em casa, pelo pai. 

III. Um adolescente do 6.° ano 

apresentava um comportamento 

preocupante em sala de aula, e, por 

diversas vezes, seus professores tiveram 

de chamar sua atenção para que se 

concentrasse nos estudos. Ele era 

considerado desinteressado e, 

geralmente, tinha desempenho 

insatisfatório nas avaliações. 

De acordo com o art. 56 da Lei n.° 

8.069/1990, o diretor desse 

estabelecimento de ensino deve 

comunicar ao Conselho Tutelar: 
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A) O segundo caso, apenas. 

B) O primeiro e segundo caso, apenas. 

C)O primeiro e o terceiro casos, apenas. 

D) O primeiro, o segundo e o terceiro 

casos. 

 

 

28) Ao discutir com os inspetores 

algumas questões educacionais, o 

coordenador pedagógico de uma 

determinada escola afirmou que a 

Educação em Direitos Humanos (EDH), 

deve ocorrer de  modo transversal nas 

diversas disciplinas dos cursos das 

escolas, e deve ser considerada na 

construção dos Projetos Político-

Pedagógicos das escolas e dos 

Regimentos Escolares, dentre outros 

documentos. Conforme a Resolução 

CNE/CP n.º 01/2012, pode-se afirmar 

que esse coordenador: 

 

A) Se equivoca quanto à inclusão da 

EDH nos Regimentos Escolares, pois 

esta lei não faz essa recomendação. 

B) Se engana quanto à inclusão da EDH 

nos Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas. 

C) Está correto, exceto em dizer que a 

EDH deve ocorrer de modo transversal. 

D) Está correto em toda sua explanação. 

 

 

29) De acordo com a lei municipal 

número 3.781/1994, no capítulo das 

penalidades  tem-se que:  

 

A) A suspensão não poderá exceder de 

45 (quarenta e cinco) dias. 

B) O servidor que se recusar, 

injustificadamente, a ser submetido à 

inspeção médica, será suspenso em até 

30 dias. 

C) A demissão será aplicada em caso do 

servidor ser ineficiente no serviço ou 

pouco assíduo no trabalho. 

D) A demissão será aplicada em caso do 

servidor solicitar licença de saúde 

continuadamente, mesmo que 

justificadamente.  

30) De acordo com a Lei Municipal de 

Bauru número 5.999/2010, a Progressão 

por Mérito Profissional dar-se-á de 

forma ..........., mediante avaliação de 

desempenho e desenvolvimento, a cada 

........... anos de efetivo exercício no 

cargo, correspondendo ao acréscimo de 

.......... de vencimento.  

 

Completa as lacunas: 

 

A) Vertical, dois, dois níveis 

B) Horizontal, três, um nível. 

C) Vertical, três, dois níveis 

D) Horizontal, três, três níveis.  

 

 

31) Analise as seguintes afirmações, 

classificando-as em V (verdadeira) ou F 

(falsa). 

 

(  ) Integra a educação básica: a pré-

escola, o ensino fundamental e o médio. 

(  ) É dever dos pais ou responsáveis 

efetuar a matrícula das crianças  a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade na pré 

escola. 

(   ) a equipe escolar deverá participar 

de conselhos escolares, exceto os 

inspetores.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

classificação correta das afirmações, de 

acordo com a lei 9.394/96. 

 

A) V; V; F. 

B) V; V; V. 

C) V; F; V. 

D) F; F; F; 

 

 

32) Segundo a lei 8.069/1990 (ECA) 

que dispõe sobre o estatuto da criança e 

do adolescente, considera-se criança a 

pessoa com até ...... anos de idade 

incompletos, e adolescente, aquela entre 

...... e ..... anos de idade. 

 

Completa as lacunas: 
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A) 12; 12;18. 

B) 12; 13; 21; 

C) 6; 7; 12. 

D) 11; 12; 21. 

 

 

33) Segundo o Plano de Carreira, 

Cargos e Salário dos servidores da área 

da educação do município de Bauru 

(Lei 5.999/2010) há as seguintes 

diretrizes para norteá-lo: universidade, 

equidade, isonomia, publicidade e 

transparência e concurso público.  

 

Com base nessa informação analise as 

alternativas seguintes: 

 

I. Equidade significa tratamento 

diferenciado para os profissionais 

integrantes dos cargos iguais ou 

assemelhados. 

II. Concurso público é a única forma de 

ingressar na carreira da educação. 

III. Isonomia significa tratamento 

remuneratório isonômico para 

ocupantes de cargos idênticos que 

exijam o mesmo nível de escolaridade. 

 

Dessas alternativas, estão corretas: 

 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas 

D) I, II e III. 

 

 

34) Alunos dos anos finais do ensino 

fundamental procuram esclarecimentos 

junto ao inspetor a respeito da 

obrigatoriedade ou não de frequentar 

aulas de ensino religioso e de educação 

física. Com base nas disposições 

contidas na lei 9.394/1996, o inspetor 

afirma corretamente: 

 

A) Ensino religioso é obrigatório para 

todos os alunos do ensino fundamental. 

Educação física é componente 

curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa ao 

aluno em situações relacionadas a 

determinadas idades e duração da 

jornada de trabalho diária do aluno, por 

exemplo. 

B) Ensino Religioso é obrigatório, 

porque colabora na formação integral 

do adolescente e frequência às aulas de 

educação física depende da 

possibilidade do aluno comparecer nos 

horários que geralmente são no 

contraturno das aulas regulares.  

C) Ensino religioso constitui disciplina 

dos horários normais das escolas 

públicas do ensino fundamental, mas é 

da matrícula facultativa para o aluno, 

assim como a educação física também o 

é em algumas situações, como por 

exemplo: aluno trabalhador que cumpra 

jornada diária igual ou superior a 6 

(seis) horas.  

D) Tanto as aulas de ensino religioso 

como as de educação física são de 

frequências obrigatórias para todos os 

alunos do ensino fundamental. 

 

 

ATUALIDADES 

 

 

35) A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) alertou que o atual surto 

epidêmico do ebola na África Ocidental 

é o mais grave da história. Quais são os 

dois países que mais foram atingidos e 

onde eclodiu o surto? 

 

A) Guiné e Libéria.  

B) Índia e Líbia. 

C) Etiópia e Somália. 

D) Moçambique e África do Sul. 

 

 

36) Em uma pesquisa realizada com 

estudantes brasileiros, com idade entre 

15 e 26 anos, 49,5% afirmam já ter sido 

alvo de algum tipo de bullying dos 

colegas de trabalho. O bullying pode 

ocorrer em qualquer contexto social, 

como escolas, universidades, famílias, 
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vizinhança e locais de trabalho. O que é 

o bullying? 

 

A) É um distúrbio alimentar que traz 

sérias complicações à saúde por causa 

da busca pela magreza excessiva.  

B) É um comportamento obsessivo 

baseado no culto ao corpo, que gera um 

vício em desenvolver a musculatura. 

C) É uma crise de ansiedade que gera 

palpitações, mãos geladas e mal-estar 

inexplicável, levando a pessoa ao 

isolamento e à depressão. 

D) É uma situação que se caracteriza 

por agressões intencionais, verbais ou 

físicas, feitas de maneira repetitiva, por 

uma ou mais pessoas contra um ou mais 

colegas.  

 

 

37) A Dengue é uma doença transmitida 

pelo mosquito Aedes aegypti e se 

espalha rapidamente pelo mundo e 

também está presente no Brasil. Qual é 

a outra doença que apresenta sintomas 

parecidos com a dengue e que pode ser 

transmitida pela picada dos mosquitos 

 Aedes aegypt  e também pelo Aedes 

albopictus? 

 

A) A febre chikungunya.  

B) O ebola. 

C) A meningite. 

D) A gripe H1N1. 

 

 

38) A final da Copa do Mundo de 2014 

no Brasil foi vista por mais de 1 bilhão 

de pessoas no mundo, batendo recordes 

em termos financeiros, de público e de 

dimensões. Qual será o próximo grande 

evento esportivo que o Brasil irá sediar 

em 2016? 

 

A) O Campeonato Mundial de Tênis. 

B) O Campeonato Mundial de Golfe. 

C) Os Jogos Pan-Americanos. 

D) Os Jogos Olímpicos.  

 

 

39) Em 2012, a modelo Nana Gouvêa 

fez um ensaio fotográfico sensual tendo 

como cenário os locais atingidos pela 

passagem da tempestade Sandy, em 

Nova York, sendo muito criticada 

mundialmente. Em 2014, uma foto 

tirada em um momento de comoção 

nacional foi amplamente criticada nas 

redes sociais, pelo desrespeito aos 

familiares envolvidos, e acabou virando 

“meme” (piada) na Internet. Qual é o 

fato a que se refere esse momento? 

 

A) Durante sua última passagem pelo 

Brasil, a cantora Avril Lavigne tirou 

fotos sensuais com um fã. 

B) Durante o velório do candidato à 

presidência pelo PSB, Eduardo Campos, 

uma mulher desconhecida tirou uma 

“selfie” (autorretrato) ao lado do caixão.  

C) Durante a Copa do Mundo de 2014, 

um fã invadiu o campo, no primeiro 

jogo da seleção brasileira, e tirou fotos 

dos jogadores da seleção brasileira. 

D) A cena do beijo entre os personagens 

Fêlix e Niko na novela ‘Amor à Vida’. 

 

 

40) Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), publicados em 2014, qual é a 

população do Brasil? 

 

A) 175 milhões de habitantes. 

B) 180 milhões de habitantes. 

C) 202 milhões de habitantes. 

D) 304 milhões de habitantes. 

 

 

 

 



 


