Exame de Seleção para Estagiários de Ensino Médio e Técnico
em Administração, Contabilidade, Informática e Logística
Edital n° 002/2016

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 20)
Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

5

10

A saúde do "planeta azul" está em perigo e é preciso fazer algo a respeito.
Reequilibrar o sistema climático, porém, não é tarefa fácil - exige que repensemos a
forma como fazemos negócios, geramos a energia que alimenta as cidades e as
indústrias, e todos os padrões abusivos de extração de recursos naturais. Curar a
Terra de seu estado febril e impedir "impactos graves, generalizados e irreversíveis" é
um desafio que conclama todas as nações à ação coletiva.
No final de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Paris, a 21ª
Conferência das Partes (COP 21) com o objetivo de chegar a um amplo e ambicioso
novo acordo mundial capaz de frear os efeitos das mudanças climáticas e garantir o
futuro da humanidade. Este novo acordo deverá limitar a 2 graus Celsius (°C) o
aquecimento global até 2100. Passado este ponto, as emissões de gases do efeito
estufa entrarão em um círculo virtuoso cujos efeitos serão impossíveis de deter.
Disponível em:< http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/5-perguntas-entendercop21-reuniao-seculo-925400.shtml?func=2>. Acesso em: 17 out. 2016.

Questão 01 (Peso 1)
De acordo com o texto 1, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os padrões atuais de produção e consumo estão colocando o sistema climático em equilíbrio.
( ) O aumento das emissões de gases de efeito estufa pode reequilibrar o sistema climático
devido ao circulo virtuoso do aquecimento global.
( ) O acordo proposto pela ONU durante a COP 21 visa limitar o aquecimento global através do
controle das emissões de gases de efeito estufa.
( ) O estado febril do Planeta Terra está relacionado ao aumento das emissões de gases de
efeito estufa que provocam o aquecimento global.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V F
B) V F F V
C) V V F F
D) F V V F
E) F F V V
Questão 02 (Peso 2)
No trecho “Reequilibrar o sistema climático, porém, não é tarefa fácil [...]” (linha 2), o vocábulo em
destaque pode ser pode ser substituído, sem prejudicar o sentido da frase, por
A) que
B) mais
C) logo
D) portanto
E) contudo
Questão 03 (Peso 3)
Refere-se, respectivamente, ao presente, passado e futuro, o sentido dos verbos
A) está (linha 1) / fazemos (linha 3) / chegar (linha 8).
B) exige (linha 2) / geramos (linha 3) / serão (linha 12).
C) geramos (linha 3) / realizou (linha 7) / entrarão (linha 12).
D) fazemos (linha 3) / entrarão (linha 12) / deverá (linha 10).
E) alimenta (linha 3) / repensemos (linha 2) / serão (linha 12).
Questão 04 (Peso 2)
No trecho, “No final de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Paris [...]”, a
vírgula é usada para separar
A) o vocativo.
B) o predicado do sujeito.
C) a conjunção intercalada.
D) o adjunto adverbial antecipado.
E) a oração principal da subordinada substantiva.
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 05 (Peso 3)
“A saúde do "planeta azul" está em perigo e é preciso fazer algo a respeito. Reequilibrar o sistema
climático, porém, não é tarefa fácil - exige que repensemos a forma como fazemos negócios,
geramos a energia que alimenta as cidades e as indústrias, e todos os padrões abusivos de
extração de recursos naturais.” (linhas 1-4).
Sobre as palavras destacadas no trecho acima, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

“em” (linha 1) e “de” (linha 4) são preposições.
“algo” (linha 1) e “todos” (linha 3) são pronomes.
“sistema” (linha 1) e “fácil” (linha 2) são adjetivos.
“alimenta” (linha 3) e “naturais” (linha 4) são substantivos.

)
)
)
)

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
VFFV
FVVF
FVFV

Leia o texto 2 para responder às questões de 06 a 10.
Texto 2
O Pavão

5

10

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo
imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na
pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a
luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o
mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a
simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e
esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de
teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.
BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960. Disponível em:
<https://pensador.uol.com.br/frase/MTExNjAxMA/>. Acesso em: 19 out. 2016.

Questão 06 (Peso 1)
A intenção do autor do texto 2 é destacar que
A)
B)
C)
D)
E)

a simplicidade é um mistério.
a beleza das penas do pavão é falsa.
a simplicidade torna as coisas magníficas.
a beleza só pode ser alcançada com simplicidade.
o pavão é arrogante pois ostenta as cores das suas penas, que são falsas.

Questão 07 (Peso 2)
No trecho “[...] é um luxo imperial” (linhas 1-2), a palavra “imperial” pertence à mesma classe de
palavras que a destaca em
A)
B)
C)
D)
E)

“[...] seu grande mistério” (linha 6).
“[...] a glória de um pavão” (linha 1).
“[...] minúsculas bolhas d’água (linha 3).
“[...] o esplendor de suas cores (linha 1).
“O pavão é um arco-íris de plumas” (linha 4).

Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 08 (Peso 3)
Considerando os pares de vocábulos extraídos do texto 2 acentuados pela mesma regra de
acentuação gráfica, analise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

íris (linha 4) e água (linha 6).
glória (linha 1) e mistério (linha 6).
máximo (linha 5) e magnífico (linha 10).
minúsculas (linha 3) e mistério (linha 6).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VFFV
VVFF
FFVV
FVVF

Questão 09 (Peso 2)
No trecho “Ele me cobre de glórias e me faz magnífico (linha 10), o pronome “Ele” se refere a
A)
B)
C)
D)
E)

o luxo (linha 5).
o amor (linha 8).
teu olhar (linha 10).
seu esplendor (linha 6).
seu grande mistério (linha 6).

Questão 10 (Peso 1)
No trecho “Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada [...]” (linha 8), a expressão em
destaque expressa
A)
B)
C)
D)
E)

dor.
tristeza.
admiração.
desânimo.
insatisfação.

Leia o texto 3 para responder às questões de 11 a 14.
Texto 3
Era uma vez... numa terra muito distante...uma princesa linda, independente e
cheia de autoestima.
Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico...
5

10

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:
- linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um
encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz
no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes
para sempre...
Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de um
cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria,
pensando consigo mesma:

15

- Eu, hein?... nem morta!
VERÌSSIMO, Luís Fernando. A princesa e a rã. Disponível em:
<https://pensador.uol.com.br/frase/MTM3OTAy/>. Acesso em: 19 out. 2016 (Adaptado).

Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 11 (Peso 1)
O texto 3 faz
A)
B)
C)
D)
E)

uma crítica à sociedade machista.
um apelo à solidariedade humana.
uma crítica às mulheres independentes.
uma aclamação a igualdade de direitos de homens e mulheres.
uma denúncia sobre a maldade dos humanos em relação aos animais.

Questão 12 (Peso 2)
Advérbio é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. A alternativa que
contem um advérbio ou locução adverbial destacada é
A)
B)
C)
D)
E)

–“Eu, hein?... nem morta!” (linha 15).
“[...] numa terra muito distante [...]” (linha 1).
“[...] castelo era relaxante e ecológico [...]” (linha 4).
“A tua mãe poderia vir morar conosco [...]” (linha 9).
“[...] há de me transformar de novo num belo príncipe [...]” (linhas 7-8).

Questão 13 (Peso 1)
No trecho “- linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito.”, o pronome de tratamento mais
adequado para substituir a expressa em destaque é
A)
B)
C)
D)
E)

Vossa Alteza
Vossa Senhoria
Vossa Santidade
Vossa Majestade
Vossa Excelência

Questão 14 (Peso 2)
Em “Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe [...]” (linhas 7-8), o
conectivo destacado, sem prejuízo de sentido, pode ser substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

que
pois
logo
porém
portanto

Questão 15 (Peso 2)
As letras “j” e “g” têm o mesmo som antes de “e” ou “i”, por isso algumas pessoas ficam em dúvida na
hora de escrever as palavras destacadas a seguir. A alternativa na qual a palavra em destaque
apresenta grafia correta é
A)
B)
C)
D)
E)

Ele é muito nogento!
Posso ajeitar meu cabelo?
A cangica está muito saborosa.
Foi um ultrage a Vossa Majestade.
Houve o contájio de todos os presentes.

Questão 16 (Peso 3)
Observe o trecho a seguir:
Ele teve _______________ de ________________ a __________________ da Escola que foi
pintada pela comunidade. Estamos indignados!
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

coraje / pichar/ garage
corage / pixar / garagem
corajem / pixar / garagem
coragem / pichar / garajem
coragem / pichar/ garagem
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 17 (Peso 3)
Observe o trecho da Canção da América escrita por Milton Nascimento:
“___________ dia, amigo, eu volto
A ____ encontrar.
____________ dia, amigo, __________ vai se encontrar”.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

Qualquer / ti / Qualquer / agente
Qualquer / te / Qualquer / a gente
Qualquer / lhe / Qualquer / agente
Qual quer / te / Qual quer / a gente
Qual quer / lhe / Qual quer / a gente

Questão 18 (Peso 3)
Observe o trecho a seguir:
Encontrei-_____ sozinhas em casa, mas não __________, __________ ao cinema.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

lhes / se preocupe / levarei.
as / se preocupe / levá-las-ei.
as / preocupe-se / levarei-as.
nas / preocupe-se / levá-las-ei.
nas / se preocupe / leva-nas-ei.

Questão 19 (Peso 2)
No trecho, “Ontem, o lápis e o giz estavam apontados”, alterando o tempo do verbo para o presente e
flexionando os substantivos para o plural, a alternativa que apresenta a grafia correta é
A)
B)
C)
D)
E)

Os lápis e os gizs estão apontados.
Os lápis e os gizes estão apontados.
Os lápis e os gizes estam apontados.
Os lápises e os gises estão apontados.
Os lápisses e os gizes estam apontados.

Questão 20 (Peso 1)
Observe o trecho a seguir:
Antes de decidir a viagem de férias, observo o conjunto de mapas para escolher o melhor destino. A
alternativa que substitui corretamente a expressão destacada no trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

atlas
álbum
elenco
acervo
galeria
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO (QUESTÕES DE 21 A 30)

Questão 21 (Peso 1)
“Mesmo com quase um milhão de vendas de última hora, cerca de 500.000 ingressos para a
Olimpíada no Rio encalharam, o dobro do número de Londres”. (VEJA, 24 ago. 2016, p.38).
A quantidade de ingressos que não foram vendidos na Olimpíada de Londres foi
A)
B)
C)
D)
E)

50.000
250.000
100.000
1.000.000
2.000.000

Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Leia o texto 4 e a tabela 1 para responder às questões 22 e 23.
Texto 4.
O nadador Michael Phelps terá de pagar 55.440 dólares em Impostos ao Fisco dos Estados Unidos
EUA pelos prêmios em dinheiro que recebeu do Comitê Olímpico Americano (VEJA, 24 ago. 2016, p.
80, Adaptado).
Tabela 1_Quantidade de medalhas conquistadas por Michael Phelps

Quantidade de medalhas conquistadas
Prêmio em dinheiro recebido por medalha conquistada

Ouro
23
US$ 9.900

Medalhas
Prata
3
US$ 5.940

Bronze
2
US$ 3.960

Questão 22 (Peso 3)
O valor total dos prêmios recebido em dinheiro foi:
A) US$ 19.800
B) US$ 25.510
C) US$ 35.640
D) US$ 253.440
E) US$ 255.510
Questão 23 (Peso 2)
O número inteiro referente ao percentual da quantidade de medalhas de prata conquistadas por
Michael Phelps é
A) 1
B) 3%
C) 7%
D) 10%
E) 17%
Questão 24 (Peso 2)
O valor da Bolsa-auxílio que Joaquim recebe como estagiário da Defensoria é R$ 350,00 por mês.
Ele resolveu dar à mãe dele R$ 87,50, para ajudar nas despesas da casa, e o restante ele utiliza para
suas despesas pessoais.
O percentual da Bolsa-auxílio que Joaquim destina a suas despesas pessoais é de
A) 13 %
B) 25%
C) 50%
D) 60%
E) 75%
Questão 25 (Peso 2)
No processo seletivo da Defensoria Pública, o número de vagas oferecidas está apresentado na
tabela 2.
Tabela 2_Vagas para estagiários 2016
Opção
Ensino Médio Regular Matutino
Ensino Médio Regular Vespertino
Ensino Médio Técnico Matutino
Ensino Médio Técnico Vespertino

Vagas
25
25
19
18

A quantidade média de vagas por opção é
A)
B)
C)
D)
E)

20
25
87
19,25
21,75
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Leia o texto 5 e a figura 1 para responder às questões 26 e 27.
Texto 5
O Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de
atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação
evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de
intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo
realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder.
Disponível em:< http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm>. Acesso 21 out. 2016

Figura 1_Bullying nas escolas

Disponível em:< https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=infogr%C3%A1ficos+sobre+adolescentes&oq=infogr%C3%A1fic
os+sobre+adolescentes&gs_l=img.3...1235.11445.0.12190.41.10.0.31.5.0.170.1153.0j8.8.0....0...1ac.1.64.img..2.12.1058...0j0i
30k1.wqMx0vcPtrM#imgrc=lv1Z44TB3ROXzM%3A>. Acesso em: 21 out. 2016.

Questão 26 (Peso 1)
Considerando que a pesquisa, cujos dados estão apresentados na figura 1, foi realizada com seis mil
estudantes na faixa etária entre 12 e 17 anos, a quantidade de meninas pesquisadas que praticam
bullying é
A)
B)
C)
D)
E)

160
390
474
960
1.566

Questão 27 (Peso 1)
Considerando que a pesquisa, cujos dados estão apresentados na figura 1, foi realizada com seis mil
estudantes na faixa etária entre 12 e 17 anos, a quantidade de meninos que sofrem bullying é
A)
B)
C)
D)
E)

160
390
474
960
1.566

Questão 28 (Peso 3)
A idade de três pessoas são termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão 2,5.
Sabendo-se que a soma da idade das duas pessoas mais jovens é 35 anos, a idade da outra pessoa
é
A)
B)
C)
D)
E)

42 anos
70 anos
37,5 anos
62,5 anos
87,5 anos
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 29 (Peso 2)
Um prefeito assumiu o compromisso de plantar 120 mil árvores durante o seu mandato de quatro
anos. Considerando que um mês tem quatro semanas, quantas árvores deverão ser plantadas por
semana para que a meta seja atingida?
A) 625
B) 2.500
C) 10.000
D) 30.000
E) 48.000
Questão 30 (Peso 3)
Um grupo de estudantes resolveu realizar uma pesquisa sobre mobilidade urbana e aplicou um
questionário em uma amostra de 400 estudantes do ensino médio da cidade de Salvador para
identificar qual o meio de transporte utilizado pelos estudantes no trajeto casa/escola/casa. Os dados
obtidos revelaram que

dos pesquisados utilizam carro,

utilizam ônibus,

utilizam bicicleta e o

restante realiza o trajeto apenas caminhando, porque moram perto da escola.
Quantos estudantes fazem o trajeto casa/escola/casa caminhando?
A)
B)
C)
D)
E)

30
40
50
70
240

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 31 A 40)
Questão 31 (Peso 1)
Sobre as fontes alternativas de energia, é correto afirmar que a energia eólica é a gerada a partir da
A) luz do sol.
B) usina nuclear.
C) força das marés.
D) força dos ventos.
E) compostagem da matéria orgânica.
Questão 32 (Peso 1)
“A Cidade de Itapetinga é uma das 149 cidades em situação de emergência no estado da Bahia. De
janeiro até junho deste ano, 30 mil animais morreram na região devido à estiagem.”
Disponível em:< http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/06/cidade-da-ba-tem-10-meses-de-seca-e-fazendas-viram-cemiterios-debovinos.html>. Acesso em 17 out. 2016

A cidade de Itapetinga está situada no
A) Sudoeste Baiano
B) Recôncavo Baiano
C) Extremo Sul Baiano
D) Centro Leste Baiano
E) Extremo Oeste Baiano
Questão 33 (Peso 3)
“O Ministério da Saúde anunciou [...] que a rede pública vai oferecer, a partir de janeiro de 2017, a
vacina contra HPV para meninos de 12 e 13 anos. Atualmente, a vacinação só é indicada para
meninas de 9 a 13 anos. O ministério da Saúde estima imunizar mais de 3,6 milhões de meninos no
próximo ano”.
Disponível em: <http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2016/10/1822126-meninos-vao-ser-vacinados-contra-hpv.shtml>.
Acesso em: 18 out. 2016.

A vacina contra HPV visa prevenir o(a)
A) Rotavírus.
B) Meningite.
C) Hepatite C.
D) Herpes genital.
E) Câncer de colo de útero.
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Leia o texto 6 para responder à questão 34.
Texto 6

Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+cidadania&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwichNi2_ITQAhVCTZAKHW__BfUQ_AUIBigB#imgrc=IQcjj0h0wLqLRM%3A>. Acesso em: 21 out. 2016.

Questão 34 (Peso 2).
Sobre a cidadania, é correto afirmar que é um conjunto de
A) direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
B) deveres do Estado de assegurar qualidade de vida ao cidadão brasileiro.
C) direitos e de deveres que permite aos cidadãos e cidadãs o direito de participar da vida política e
da vida pública.
D) regras e preceitos relacionados aos valores e a moral de um indivíduo, de um grupo social ou de
uma sociedade.
E) valores, individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações
sociais e da conduta dos homens.
Leia o texto 7 para responder às questões 35 e 36.
Texto 7

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?hl=ptPT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=Charge+sobre+o+fim+das+calotas+polares&oq=Charge+sobre+
o+fim+das+calotas+polares&gs_l=img.3...1218.6413.0.7625.2.2.0.0.0.0.133.254.0j2.2.0....0...1ac.1.64.img..0.0.0.Etr5pmBhlMM
#imgrc=mUcqsCMOvbgsQM%3A>. Acesso em: 21 out. 2016

Questão 35 (Peso 2)
As calotas polares são constituídas pelas camadas de gelo acumuladas sobre a terra firme e que se
mantém em estado sólido nos polos. Um dos fatores que está contribuindo para o fim das calotas
polares é
A)
B)
C)
D)
E)

a redução do nível dos oceanos.
a elevação do nível dos oceanos.
a redução do aquecimento global.
a redução das emissões de gases de efeito estufa.
o aumento das emissões de gases de efeito estufa.
Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 36 (Peso 2)
Uma das consequências do fim das calotas polares é
A) a redução de tufões e furacões.
B) a redução do nível dos oceanos.
C) a elevação do nível dos oceanos.
D) o aumento do aquecimento global.
E) o aumento das emissões de gases de efeito estufa.
Questão 37 (peso 3)
A decisão judicial que resultou no cancelamento de 147 mil cartões SalvadorCard Idoso tem gerado
insatisfação nos usuários. A determinação é resultado de uma ação movida pela Defensoria Pública
do Estado, em conjunto com o Ministério Público (MP-BA). Desde o anúncio do cancelamento, os
idosos têm enfrentado dificuldades no acesso aos ônibus. Agora, eles dependem da entrada pela
porta mediana quando os assentos reservados antes da catraca estão ocupados. Antes da medida, o
registro da passagem com o cartão permitia livre acesso à parte posterior do veículo.
Disponível em: <http://www.atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1797040-idosos-reclamam-de-dificuldade-de-acesso-aonibus-sem-cartao>. Acesso em: 21 out. 2016

No Brasil, de acordo com o estatuto do idoso, considera-se idosa a pessoa com idade
A)
B)
C)
D)
E)

superior a 60 (sessenta) anos.
igual ou superior a 70 (setenta) anos.
superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

Questão 38 (peso 2)
Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua
constituição ou composição. As lixeiras que servem para fazer a coleta seletiva são facilmente
identificadas, pois são de cores diferentes para cada tipo de objeto, que obedecem a um padrão
internacional.
Considerando as cores das lixeiras de coleta seletiva, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.
(1)
(2)
(3)
(4)

Azul
Verde
Amarela
Vermelha

(
(
(
(

)
)
)
)

Vidro.
Papel e papelão.
Garrafas PET e plásticos.
Latinhas e metais em geral.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

2143
2341
3214
3421
4132

Questão 39 (Peso 3)
O Rio São Francisco, carinhosamente chamado de “Velho Chico” é considerado o “rio da unidade
nacional”, é um dos mais importantes do Brasil, tanto por sua extensão quanto por sua importância
social, ambiental e econômica nos cinco Estados brasileiros por onde passa até desaguar no Oceano
Atlântico.
Os Estados brasileiros banhados pelo Velho Chico são
A)
B)
C)
D)
E)

Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.
Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí e Ceará.
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais.
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Sergipe.
Minas Gerais, Espirito Santos, Bahia, Sergipe e Alagoas.

Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 40 (Peso 1)
Cada Região do Estado da Bahia tem uma vocação econômica. A região ________ é a principal
região produtora de grãos da Bahia.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Norte
Oeste
Sudoeste
Centro leste
Extremo Sul

Realização: Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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