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PORTUGUÊS 

 

“TEXTO” 

“Quase 6 milhões de crianças vivem em situação 

de extrema pobreza no Brasil”. 

Celebra-se hoje o ‘Dia Mundial da 
Infância, conforme instituiu o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) com a intenção de 
lembrar os países da importância de se olhar para 
as novas gerações. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), são 
aproximadamente 60,5 milhões de brasileiros 
entre 0 e 19 anos. E, apesar de avanços em ações 
para a faixa etária, na opinião de especialistas, o 
país tem muito a evoluir. Dados do Cenário da 
Infância e da Adolescência no Brasil, lançado 
nesta terça-feira pela Fundação Abrinq, destacam 
que 17,3 milhões de crianças e adolescentes até 
14 anos — 40,2% da população da faixa etária — 
vivem em domicílios de baixa renda. Desses, 5,8 
milhões (13,5%) em situação de extrema 
pobreza. 
             Quando os dados são analisados por 
regiões, é possível identificar que os locais com 
maior concentração de pobreza, 
consequentemente, têm mais crianças nessa 
condição. No Nordeste e no Norte estão os piores 
cenários, com 60% e 54%, respectivamente, 
vivendo em casas com renda per capita familiar 
inferior à metade do salário mínimo. “Há uma 
relação entre esses indicadores e as 
vulnerabilidades sociais. É preciso olhar para eles 
com atenção aos detalhes, com uma lupa. O 
Brasil é um país muito desigual e as crianças 
acabam sofrendo as consequências da 
desigualdade”, comenta a administradora 
executiva da Fundação Abrinq, Heloisa Oliveira. 

As vulnerabilidades sociais estão 
intimamente relacionadas. Há consequências 
diretas para a criança inserida na baixa renda, 
entre elas, o aumento da violência, o estímulo ao 
trabalho infantil, a falta de saneamento básico, 
uma pior condição de saúde. 

 
Fonte:  
 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/notici
a/brasil/2017/03/21/interna_brasil,695007/quase-6-
milhoes-de-criancas-vivem-em-situacao-de-extrema-
pobreza-no-br.shtml.  
 

 

 

 

 

Partindo das informações fornecidas no texto 

responda as questões de 1 a 6 

01 – Pela leitura do texto, a condição que está 
diretamente associada a situação de 
vulnerabilidade social vivenciada pelas crianças é: 
 

a) Desemprego 
b) Pobreza 
c) Baixa instrução 
d) Desorganização produtiva 

________________________________________ 
 

02 – No seguinte fragmento do texto: “E, apesar 
de avanços em ações para a faixa etária, na 
opinião de especialistas, o país tem muito a 
evoluir”, qual sentido pode-se depreender: 
 

a) que o país avançou, mas tem muitos 
desafios para serem resolvidos 
 

b) não houve nenhuma melhoria nos 
direitos das crianças 
 

c) alcançamos um estágio de plena 
satisfação das necessidades das crianças 

d) para alcançarmos aquilo que os 
especialistas dizem, falta poucas ações a 
serem implementadas 

________________________________________ 
03 – Na frase: “Há uma relação entre esses 
indicadores e as vulnerabilidades sociais”, o 
termo em destaque pode ser substituído, sem 
alteração do sentido frasal, pelo(s) termo(s): 
 

a) inexiste 
b) é pouco provável 
c) existe 
d) talvez ocorra 

________________________________________ 

04 – A separação correta da palavra saúde, é: 

a) saú-de 
b) sa-úde 
c) sa-ú-de 
d) saúd-e 

________________________________________ 
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INFORMÁTICA 

 
05 – Na palavra evoluir, ocorre um: 
 

a) ditongo 
b) tritongo 
c) hiato 
d) encontro consonantais 

________________________________________ 
06 – A palavra etária, quanto a sílaba tônica, 
classifica-se em: 
 

a) oxítona 
b) proparoxítona 
c) paroxítona  
d) nenhuma das opções 

________________________________________ 
07 – Entre as frases abaixo, somente uma 
apresenta sujeito indeterminado. Assinale-a. 
 

a) Faz três meses da volta de Manoel. 
b) Trata-se de uma interpretação da lei. 
c) Derrubaram mais um Governo na 

América Central. 
d) Tim Maia e sua banda não compareceram  

a outro espetáculo. 
________________________________________ 
08 – Qual opção está correta em relação ao uso 
dos termos em destaque 
 

a) A União Soviética desintegrou-se por que 
era necessário. 

b) A União Soviética desintegrou-se 
porque? 

c) Não se sabe por que a União Soviética se 
desintegrou. 

d) A União Soviética desintegrou-se, e não 
se sabe o porque. 

________________________________________ 
09 – Marque a alternativa que apresenta erro 
quanto à acentuação em um dos vocábulos é: 
 

a) lápis – júri 
b) bônus – hífen 
c) ânsia – série 
d) Pará – bambú 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 – O uso do acento grave (indicativo de crase 
ou não) está incorreto em: 
 

a) Primeiro vou à feira, depois é que vou 
trabalhar. 

b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi 
ordenado. 

c) Não devemos fazer referências àqueles 
casos. 

d) Isto não seria útil à ela. 
________________________________________ 

 

 
 
 
Observe o ícone a seguir, retirado do MS-Excel 
2010, em sua configuração padrão. 
      
 
11 – Assinale a alternativa que contém o nome 
correto do ícone. 
 
a) Escala 
b) Diminuir Casas Decimais 
c) Porcentagem 
d) Separador de Milhares 
________________________________________ 
12 - No Ms-word 2010, a combinação das teclas 
Crtl T , pressionadas com um documento aberto, 
tem a finalidade de: 
 

a) imprimir 
b) abrir um documento 
c) selecionar tudo 
d) salvar um documento 

________________________________________ 
13 – Um usuário, utilizando o Google Chrome, 
deseja abrir uma nova guia e acessá-la, para 
visualizar outro site. Se esse usuário quiser fazer 
a ação descrita pelo teclado, qual combinação de 
teclas deve executar: 
 

a) Ctrl A 
b) Ctrl B 
c) Ctrl T 
d) Ctrl U 

________________________________________ 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

 
 
 
 
 
 
14 – Dois amigos, Henrique e Sandro, estão em 
uma pizzaria e pediram uma pizza de 24 pedaços. 
Ao terminarem de comer, eles verificaram que: 

Henrique comeu  
 

 
  e Sandro  

 

 
 do total da pizza. 

Quantos pedaços ainda restaram: 
 

a) 5 
b) 8 
c) 7 
d) 3 

________________________________________ 
15 – Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul 
mentiram. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. 
Se Lauro falou a verdade, há um leão feroz nesta 
sala. Ora, não há um leão feroz nesta sala. Logo: 
 

a) Nestor e Júlio disseram a verdade 
b) Nestor e Lauro mentiram 
c) Raul e Lauro mentiram 
d) Raul mentiu e Lauro disse a verdade 

________________________________________ 
16 – Sabemos que o sangue das pessoas pode ser 
classificado em quatro tipos quanto a antígenos: 
A, B, AB e O. Em uma empresa com 100 
funcionários, constatou-se que 42 deles têm o 
antígeno A, 36 têm o antígeno B e 12 o antígeno 
AB. Dessa forma, o número de funcionários com 
antígeno O é: 
 

a) 34 
b) 33 
c) 32 
d) 31 

________________________________________ 
17 – Os bancários organizaram uma greve para 
receberem aumento salarial. Eles queriam um 
acréscimo de 8%. Obtiverem sucesso e a 
categoria passou a receber R$ 2.500,00. Quanto 
era o salário da categoria antes do acréscimo (na 
resposta, considere apenas a primeira casa 
decimal): 
 

a) R$ 2.320,5 
b) R$ 2.314,8 
c) R$ 2.317,8 
d) R$ 2.325,3 

 
 
18 – Na venda de um imóvel, uma construtora 
tem a seguinte tabela de descontos sobre o 
preço: 
 

Preço Desconto (%) 

R$ 100.000 1,5 

R$ 150.000 1,2 

R$ 200.000 0,75 

R$ 250.000 0,6 

 
Se quisermos comprar um imóvel obtendo o 
maior desconto (em reais), qual preço escolher: 
 

a) R$ 100.000 
b) R$ 150.000 
c) R$ 200.000 
d) R$ 250.000 

________________________________________ 
19 – Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 
50 pessoas liam o jornal A, 75 liam o jornal B, 10 
liam os dois jornais (A e B) e 55 não liam nenhum 
dos dois jornais. Quantas pessoas foram 
consultadas: 
 

a) 175 
b) 170 
c) 180 
d) 190 

________________________________________ 
20 – Em uma brincadeira de raciocínio, Rodolfo 
afirmou: “O pai do meu neto é o neto do meu 
pai”. Quantas pessoas estão envolvidas nessa 
relação de parentesco contida na frase de 
Rodolfo: 
 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

 
 
 
 

 

 

 

 


