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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  DDEE  EESSTTUUDDAANNTTEESS  NNOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  RREEMMUUNNEERRAADDOO  DDAA  AADDVVOOCCAACCIIAA  GGEERRAALL  

DDAA  UUNNIIÃÃOO  --  AAGGUU  

 
Caderno de Questões 

 
ENSINO SUPERIOR EXCETO DIREITO  

 

Data: 29/03/2015 – Horário: 08h00 às 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituído em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2 (duas) horas, 
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 

afastamento de candidato da sala. 
7. Não será permitido ao estudante retirar-se do local de realização 

das provas levando o Caderno de Questões, exceto se restando 15 

minutos para o encerramento da Prova.  
8. Após o início da Prova, o estudante só poderá sair da sala de 

aplicação da Prova, decorridos 40 minutos do seu início.  

9. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 

anotações, etc. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 
*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. O Processo Seletivo será constituído de duas etapas, a saber: 
*Primeira etapa: prova objetiva, de caráter seletivo, eliminatório e 
classificatório; 
*Segunda etapa: de caráter classificatório, constituída de 
entrevista e avaliação de habilidades, com execução a cargo da 
unidade da AGU solicitante, para verificar a adequação do perfil do 
estudante às atividades a serem desenvolvidas no estágio. 

12. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 30/03 e  
17/04.  

 
 

13. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 
só serão aceitos, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia 

31/03/2015, através do e-mail recurso.agu@ciee.org.br conforme 
modelo que consta no Anexo I do Edital e que estará disponível 
para download no sítio do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no 

link do processo seletivo. 
14. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
15. Somente será considerado aprovado para a segunda etapa o 

estudante que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

pontos no total das provas objetivas, desde que não obtenha nota 
zero em nenhuma das provas. 

16. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por locais de 

realização das provas e por curso, em ordem decrescente de 
pontos obtidos na primeira etapa. 

17. A convocação para a entrevista na AGU será realizada pelo CIEE, 

mediante contato telefônico ou SMS.  
*Serão considerados para convocação os telefones registrados 
pelo estudante na Ficha de Inscrição do Processo Seletivo, sendo 

de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os 
dados cadastrais no banco de dados do CIEE. 

18. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

19. A aprovação na primeira fase do processo seletivo gera para o 

estudante apenas expectativa de ser convocado para preencher 
vaga de estágio, uma vez que se destina à formação de cadastro 
reserva, ficando a concretização desse ato condicionada ao 

surgimento de vaga e aprovação na segunda fase do processo 
seletivo, constituída de entrevista e avaliação de habilidades com 
execução a cargo da AGU. 

20. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 30/04/2015, 
para os estudantes de nível médio e nível superior, no sítio do CIEE 
na internet. 

21. A AGU reserva-se ao direito de convocar estudantes em número 
que atenda às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e à existência de vaga de estágio. 

22. O resultado servirá para a formação de cadastro de reserva a ser 
utilizado pela AGU, segundo sua necessidade e conveniência para 
preencher vagas de estágio durante o período de validade do 

processo seletivo. 
23. O processo seletivo terá validade de 12 meses, ou até o final de 

disponibilidade do cadastro reserva, podendo ser prorrogado a 

critério da AGU. 
24. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

25. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4. 
 

Flor-de-maio 
 

Entre tantas notícias do jornal – o crime do Sacopã, 

o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o 

andaime que caiu, o homem que matou outro com 

machado e com foice, o possível aumento do pão, a 

angústia dos Barnabés – há uma pequenina nota de três 

linhas, que nem todos os jornais publicaram. 

Não vem do gabinete do prefeito para explicar a 

falta d’água, nem do Ministério da Guerra para insinuar 

que o país está em paz. Não conta incidentes de fronteira 

nem desastre de avião. É assinada pelo senhor diretor do 

Jardim Botânico, e nos informa gravemente que a partir 

do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta 

chamada “flor-de-maio” está, efetivamente, em flor. 

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado 

convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao 

Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a 

administração do horto pelo feliz evento. Mas havia 

ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, 

providências a tomar. Agora, já disse a noite, e as plantas 

em flor devem ser vistas pela manhã ou à tarde, quando 

há sol – ou mesmo quando a chuva as despenca e elas 

soluçam no vento, e choram gotas e flores no chão. 

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã 

acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo 

menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a 

notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa 

boa e simples, que se perde no meio da pressa e da 

inquietação dos minutos que voam. Qualquer uma destas 

tardes é possível que me dê vontade real, imperiosa, de 

ir ao Jardim Botânico, mas então será tarde, não haverá 

mais “flor-de-maio”, e então pensarei que é preciso 

esperar a vinda de outro outono, e no outro outono 

posso estar em outra cidade em que não haja outono em 

maio, e sem outono em maio não sei se em alguma 

cidade haverá essa “flor-de-maio”. 

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas 

linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do 

que eu, alguma criatura correta e simples que tire desta 

crônica a sua única substância, a informação precisa e 

preciosa: do dia 27 em diante as “flores-de-maio” do 

Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que 

utilize essa informação saindo de casa e indo 

diretamente ao Jardim Botânico ver a “flor-de-maio” – 

talvez com a mulher e as crianças, talvez com a 

namorada, talvez só. 

Ir só, no fim da tarde, ver a “flor-de-maio”; 

aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, 

fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro 

da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela 

souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que 

nem tudo está perdido, e que vale a pena viver entre 

tantos sacopãs de paixões desgraçadas e tantas COFAPs 

de preços irritantes; que a humanidade possivelmente 

ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena 

escrever uma crônica. 

 
BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. Volume 2 – Crônicas. 

São Paulo: Ática, 1995. 
 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O narrador mostrou-se desconfiado por ler 
uma notícia no jornal que não se costuma 
publicar e considerou que alguém que 
estivesse à toa poderia ir ao Jardim Botânico 
ver a flor-de-maio, uma vez que ele tinha mais 
o que fazer. 

II. No quarto parágrafo, pode-se entender que, 
apesar do desejo do narrador de ir ao Jardim 
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Botânico ver a flor-de-maio, o tempo e a 
pressa impediriam o ímpeto da realização de 
coisas simples e boas. 

III. Para o narrador, ir ao Jardim Botânico para ver 
o simples desabrochar de uma flor era 
programa para mulheres e crianças, somente. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, observe a frase abaixo, transcrita do 
texto, e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta um sinônimo da palavra destacada. 

 
“Não vem do gabinete do prefeito para explicar a 

falta d’água, nem do Ministério da Guerra para insinuar 

que o país está em paz.” 

 

(A) Enfatizar. 

(B) Sugerir. 

(C) Ratificar. 

(D) Comprovar. 

 
 
3. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, observe a frase abaixo, transcrita do 
texto, e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta um sinônimo da palavra destacada. 

 
“Qualquer uma destas tardes é possível que me dê 

vontade real, imperiosa, de ir ao Jardim Botânico, [...]” 

 

(A) Arrebatadora. 

(B) Inquietante. 

(C) Angustiante. 

(D) Dominadora. 

 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a 
alternativa em que as palavras devam ser 

acentuadas, respectivamente, de acordo com as 
mesmas regras de acentuação das palavras 
apresentadas abaixo. 

 
angústia/ Barnabés/ crônica 

 

(A) Experiencia/ basico/ logico 

(B) Lingua/ medio/ matematico 

(C) Paciencia/ cafune/ indigena 

(D) Facil/ eletronico/ ingles 

 

 
5. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ele pediu perdão pelos seus deslises. 

(B) Minha mãe tentou amenizar a situação, mas 
não conseguiu. 

(C) O menino caiu da lage e faleceu nos braços do 
pai. 

(D) Saci-Pererê fuma caximbo. 

 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Faz quinze dias que ele não fala com a mulher 
amada. 

(B) Conserta-se aparelhos eletrônicos. 

(C) Trezentos reais pelo vestido são muito. 

(D) Do trabalho até minha casa, é cinco 
quarteirões. 

 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto aos pronomes, assinale a 
alternativa em que o pronome destacado seja 
classificado como pronome demonstrativo. 

 

(A) Ninguém imagina o que ele pensou. 

(B) Trouxe meu livro para estudarmos. 

(C) Que dia você virá para o Brasil? 

(D) Alguém está me chamando no portão. 

 
 
8. Assinale a alternativa que apresenta uma figura de 

linguagem conhecida como metonímia. 
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(A) A vida é uma explosão. 

(B) Todos ficaram tristes quando souberam que 
ela estava com doença ruim. 

(C) O aluno fez um mar de perguntas. 

(D) Leio Jorge Amado desde a minha adolescência. 

 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto às classes de palavras, assinale 
a alternativa em que a palavra destacada seja 
classificada como substantivo. 

 

(A) A casa azul foi vendida hoje pela manhã. 

(B) Pedro é o cabeça da turma. 

(C) Nosso relacionamento está desgastado. 

(D) Tenho dois alunos estrangeiros. 

 

 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Meu visinho foi assassinado na porta da igreja. 

(B) Pediu ao aluno que apagasse a louza. 

(C) Catequizaram os índios. 

(D) Seu primo está atráz de você. 

 

 
11. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ele não quer ficar sózinho. 

(B) Passe-me o cardápio, por gentileza. 

(C) Eles serão matriculados em uma escola 
bílingue. 

(D) Sempre se mostrou muito amorôso com os 
filhos. 

 

 
12. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à concordância nominal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A mulher estava meio pálida. 

(B) Elas próprios decidiram não ir à festa de 
formatura. 

(C) Estou quites com minhas dívidas. 

(D) Na classe, há menas meninas do que meninos. 

 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta uma figura de 

linguagem conhecida como metáfora. 
 

(A) Estou morrendo de vontade de comer 
chocolate. 

(B) Ele entregou a alma a Deus e descansou. 

(C) Minha boca é um túmulo. 

(D) Estamos procurando um teto para morar. 

 
 
14. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Houve grande repercução dos fatos. 

(B) Ela sente antepatia pela cunhada. 

(C) O vidro do carro estava embassado quando ele 
perdeu a direção. 

(D) O menino estava ansioso por se ver livre do 
gesso de sua perna esquerda. 

 

 
15. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto às classes de palavras, assinale 
a alternativa em que a palavra destacada seja 
classificada como artigo definido. 

 

(A) Eu o vi na rua. 

(B) Ninguém pode falar nada sobre o futuro. 

(C) A que apresentar o melhor currículo será 
contratada. 

(D) Envie-os ao diretor. 

 
 

INFORMÁTICA 
 
16. Assinale a alternativa que apresenta o comando de 

atalho padrão utilizado no software Microsoft Word 
2010, versão em português, para excluir uma 
palavra à direita do cursor piscante. 

 

(A) Backspace 

(B) Delete 

(C) Ctrl + Backspace 

(D) Ctrl + Delete 
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17. Assinale a alternativa que apresenta a função do 

comando de atalho padrão Alt+Ctrl+T aplicado no 
software Microsoft Word 2010. 

 

(A) Aplicar o símbolo de marca comercial. 

(B) Aplicar o símbolo de marca registrada. 

(C) Aplicar o símbolo de copyright. 

(D) Aplicar um traço. 

 

 
18. Assinale a alternativa que apresenta o comando de 

atalho padrão utilizado no software Microsoft Excel 
2010 para alternar entre guias da planilha, da 
esquerda para a direita. 

 

(A) CTRL + PgUp 

(B) CTRL + PgDn 

(C) CTRL + SHIFT+( 

(D) CTRL + SHIFT+& 

 

 
19. No software Microsoft Excel 2010, é correto afirmar 

que a função SEN inserida em uma célula serve para 
 

(A) verificar se uma condição foi satisfeita e 
retornar um valor se for verdadeiro e retornar 
um outro valor se falso. 

(B) retornar o SENO de um ângulo. 

(C) adicionar as células especificadas por um 
determinado critério ou condição. 

(D) retornar o seno hiperbólico de um número. 

 

 
20. Assinale a alternativa que apresenta a função do 

comando de atalho padrão utilizado no software 
Microsoft PowerPoint 2010 para exibir um menu de 
atalhos durante a apresentação. 

 

(A) Shift + F10 

(B) F5 

(C) Alt + F9 

(D) Shift + F6 

 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta um elemento 

não existente no recurso Direção do Texto do 
software Microsoft Power Point 2010. 

 

(A) Empilhado. 

(B) Horizontal. 

(C) Girar todo o texto em 270°.  

(D) Girar todo o texto em 360°. 

 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o comando de 

atalho padrão utilizado no Windows 7 para 
minimizar várias janelas abertas de uma só vez para 
ver qualquer coisa no ambiente de trabalho. 

 

(A) Win + L 

(B) Win + P 

(C) Win + seta para baixo 

(D) Win + D 

 

 
23. Assinale a alternativa que apresenta o comando de 

texto utilizado na janela Comando Executar para 
abrir o recurso de acesso remoto do Windows 7. 

 

(A) Calc 

(B) mstsc 

(C) cmd 

(D) explorer 

 

 
24. Assinale a alternativa que apresenta o comando de 

atalho padrão utilizado para eliminar o histórico de 
navegação no navegador Internet Explorer 11. 

 

(A) Ctrl + Shift + Del 

(B) Alt + C 

(C) Ctrl + H 

(D) Ctrl + D 

 

 
25. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de 

periférico que utiliza uma porta SATA para se 
conectar à placa mãe. 

 

(A) Pen drive. 

(B) Disco Rígido. 

(C) Mouse. 

(D) Impressora Laser. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
26. Trata-se do continente que é atravessado pela Linha 

do Equador e pelo Trópico de Capricórnio e possui a 
segunda maior cordilheira do mundo na Região 
Andina que se estende desde a Venezuela até o 
Chile e a Argentina. Assinale a alternativa que 
apresenta a que continente a descrição se refere. 

 

(A) África. 

(B) América do Sul. 

(C) Oceania. 

(D) Europa. 

 

 
27. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

A presença negra na América começou por volta de 

1550. O escravo africano era considerado por muitos 

como mercadoria, e a escravidão chegou a ser 

indispensável para o progresso e prosperidade do Brasil. 

Os escravos viviam em __________, onde ficavam presos 

quando não estavam trabalhando. 

 

(A) ocas 

(B) currais 

(C) senzalas 

(D) masmorras 

 

 
28. Em fevereiro de 2015, esta grande rede social 

informou que sua base de anunciantes ativos subiu 
para 2 milhões, um aumento de 33% sobre os 1,5 
milhão registrados em julho de 2014, contudo o 
Google continua a ser o líder global em marketing 
digital. Assinale a alternativa que apresenta esta 
rede social. 

 

(A) Instagram. 

(B) LinkedIn. 

(C) Twitter. 

(D) Facebook. 

 

 
29. Um estudo publicado na revista Scientific Reports, 

em fevereiro de 2015, traz números reveladores 

sobre o uso da maconha. Segundo estudo realizado 
no Reino Unido, o risco de morte associado ao uso 
de maconha é menos fatal comparado a outras 
drogas como cigarro e álcool, por exemplo. Diante 
do exposto, assinale a alternativa que apresenta o 
nome científico da maconha. 

 

(A) Cannabis sativa. 

(B) Psilocibina. 

(C) Dimetiltriptamina. 

(D) Diacetil morfina. 

 
 
30. Segundo notícia veiculada pelo portal G1 de 

notícias, em fevereiro de 2015, o programa de 
despoluição da Baía de Guanabara para as 
Olimpíadas de 2016 já chegou a 49%, de acordo com 
o Governador Luiz Fernando Pezão. Ele afirma que 
contará com a compreensão do Comitê Olímpico 
Internacional, caso a meta de 80% da despoluição 
não seja atingida. Diante do exposto, é correto 
afirmar que a Baía da Guanabara está localizada no 
seguinte estado brasileiro: 

 

(A) Bahia. 

(B) Rio de Janeiro. 

(C) Santa Catarina. 

(D) São Paulo. 

 

 
31. Assinale a alternativa que não apresenta a capital 

de um dos estados pertencentes à região Centro-
Oeste do Brasil. 

 

(A) Cuiabá. 

(B) Goiânia. 

(C) Palmas. 

(D) Campo Grande. 

 

 
32. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. A 

Alemanha foi grande protagonista do conflito. Após 
ser derrotada em batalha, um tribunal de paz 
imprimiu severas punições sobre os alemães. Estas 
punições agravaram a situação social e moral da 
Alemanha e a estrutura vivida no país possibilitou a 
ascensão de Adolf Hitler. Este se tornou líder do 
Partido Nazista e encontrou como aliado Benito 
Mussolini. É correto afirmar que este último era o 
líder  
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(A) da Itália fascista. 

(B) dos Estados Unidos capitalista. 

(C) de Cuba socialista. 

(D) da França fascista. 

 
33. Segundo notícia veiculada no portal Uol de notícias, 

em fevereiro de 2015, 14 casos de malária foram 
confirmados no Estado do Rio de Janeiro em três 
semanas, segundo o Ministério da Saúde. Em todo o 
ano de 2014, houve oito casos. Apesar do 
crescimento da doença, o quadro ainda não está 
caracterizado como surto. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que apresenta o protozoário 
causador da doença. 

 

(A) Aedes aegypti. 

(B) Tripanosoma cruzi. 

(C) Plasmodium. 

(D) Giardia lamblia. 

 
 
 
34. A cerimônia do Oscar 2015 premiou o inglês Eddie 

Redmayne com a estatueta de melhor ator por sua 
atuação em A Teoria de Tudo. No longa, Redmayne 
interpreta um físico. Assinale a alternativa que 
apresenta o nome deste físico. 

 

(A) Albert Einstein. 

(B) Sigmund Freud. 

(C) Isaac Newton. 

(D) Stephen Hawking. 

 

 
35. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas. 

 
Os bicombustíveis são combustíveis de fontes 

renováveis obtidos por meio do beneficiamento de 

determinados vegetais. São considerados como fontes de 

energia limpa, pois não contribuem, de maneira 

significativa, para a quantidade, principalmente, de 

____________ na atmosfera, não intensificando o(a) 

____________. 

 

(A) urânio/ calor 

(B) dióxido de carbono/ efeito estufa 

(C) magnésio/ êxodo rural 

(D) cobre/ cama de ozônio 

 

 
36. Segundo notícia veiculada no portal Terra, em 25 de 

fevereiro de 2015, a brasileira Sandra Silva é um dos 
cem candidatos para morar em outro planeta em 
2025. O processo seletivo faz parte do projeto de 
uma ONG holandesa que tem a pretensão de criar 
uma colônia terráquea no planeta vermelho, isto é,  

 

(A) em Marte. 

(B) na Lua. 

(C) em Saturno. 

(D) no Sol. 

 

 
37. O continente americano recebeu o nome de 

“América” como uma homenagem – apesar de 
várias contestações – ao descobridor italiano de tais 
terras. Trata-se de 

 

(A) Cristóvão Colombo. 

(B) Marco Polo. 

(C) Pedro Álvares Cabral. 

(D) Américo Vespúcio. 

 

 
38. Assinale a alternativa que apresenta três dos 

maiores países em extensão do mundo. 
 

(A) Itália, França e Portugal. 

(B) Israel, Coreia do Sul e Coreia do Norte. 

(C) Rússia, China e Estados Unidos. 

(D) Japão, Mônaco e Cingapura.  

 

39. Grupo formado por Coréia do Sul, Taiwan, 
Cingapura e Hong Kong que surgiu durante a disputa 
comercial iniciada com o fim do comunismo e a 
abertura dos mercados de antigos países socialistas 
na década de 1980. É correto afirmar que se tratam 
do(s) 

 

(A) Tigres Asiáticos. 

(B) BRIC. 
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(C) Mercosul. 

(D) NAFTA. 

 

 
40. Um filme da Disney em parceria com a Marvel 

ganhou o prêmio de melhor animação na cerimônia 
do Oscar de 2015. O desenho tem como 
personagem principal Hiro Hamada, um gênio da 
robótica que se vê envolvido em uma trama para 
destruir a cidade de San Fransokyo (mistura dos 
nomes das cidades de San Franscisco, nos EUA, e 
Tóquio, no Japão). É correto afirmar que a descrição 
refere-se ao longa-metragem 

 

(A) Frozen: Uma Aventura Congelante. 

(B) Operação Big Hero. 

(C) Kung Fu Panda. 

(D) Festa no Céu. 

 
 




