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LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 20) 

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03. 

Texto 1. 

 
 
 
 
05 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Em pleno século XXI é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente 
bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro 
que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram 
gerados pela ação humana. 
De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização 
desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada e impregnada nas 
grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de 
indústrias; porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa 
"sujidade". Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes 
mudanças se realizados por todos os cidadãos. 
Portanto, um conselho deveras importante: ao invés de jogar o lixo (seja um papelzinho de 
bala, ou uma anotação de um telefone) nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando 
encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente! Não jogue lixo nas ruas! 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/texto-dissertativo/>. Acesso em: 27 mar. 2018. 

Questão 01 (Peso 3) 

Considerando as ideias do texto 1, é correto afirmar que 

A) toda a sujeira existente na Terra é fruto somente dos deveres não cumpridos pelo homem.                           

B) em pleno século XXI, o homem não vê a importância de preservar a vida de um outro ser vivo. 

C) se somente o cidadão comum deixar de jogar papel na rua, mudanças positivas em prol do meio 

ambiente começarão imediatamente a acontecer.  

D) a poluição gerada nas grandes cidades é fruto da urbanização desenfreada, entretanto todo o 

cidadão comum já está consciente que é preciso produzir grandes mudanças sociais para a 

preservação do meio ambiente.  

E) em pleno século XXI, devemos refletir sobre a relevância de preservar o meio ambiente, pois a 

poluição gerada nas grandes cidades, assim como, os deveres não cumpridos pelos homens 

produziram toda essa “sujidade”.  

 

Questão 02 (Peso 1) 

Na linha 1, o termo “salutar” está relacionado  

A) com a insalubridade, ou seja, é relevante para a preservação da natureza.  

B) com a saúde, algo insalubre para a falta de preservação do meio ambiente.  

C) com a saúde, é útil e favorável para preservar a saúde e a vida do meio ambiente. 

D) às práticas humanitárias, importante para o cuidado com as relações entre o homem e o 

ecossistema.  

E) está relacionado ao bem comum social, e corresponde com a conscientização do homem e a sua 

repulsa ao meio ambiente. 

Questão 03 (Peso 1) 

No texto 1, a palavra “essa” (linha 8) é classificada como 

A) preposição. 

B) artigo indefinido. 

C) pronome oblíquo.  

D) pronome pessoal. 

E) pronome demonstrativo. 
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Leia o texto 2 para responder às questões de 04 a 06. 

Texto 2. 

Tchau, tchau 
Nunca foi tão fácil secar uma espinha 

 
 
 
 

05 

A gente acha que cuidar da pele dá trabalho. Que nada! Chato mesmo é encarar aquela 
espinha que insiste em aparecer na cara da gente nas horas mais impróprias: o primeiro dia 
de aula ou o encontro com o menino que a gente está a fim. Pele bem cuidada dá uma 
levantada incrível no visual, né? Então, mãos à obra com a linha Clearskin da Avon, que tem 
oito produtos que facilitam a nossa vida. Além de combaterem a acne (eles são feitos com 
ácido glicólico, um poderoso derivado da cana-de-açúcar), eles deixam a pele super-
hidratada. 

BORGATTO, Ana; BERTIN, Terezinha; MARCHEZI, Vera. Tudo é linguagem. Disponível em: 
<http://dialogoeducacional.blogspot.com.br/2011/11/prova-de-portugues-8-ano-interpretacao.html>. Acesso em: 26 mar. 2018.  

 

Questão 04 (Peso 2)  

No trecho, “A gente acha que cuidar da pele dá trabalho. Que nada!” (linha 1), a expressão “Que nada!” 
é __________, porque __________________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) uma oração / porque tem verbo 

B) uma oração / porque não tem verbo 

C) uma frase / porque tem sentido no contexto do texto 

D) uma frase / porque não tem sentido no contexto do texto 

E) é um período / porque tem verbo e sentido dentro do contexto do texto 

Questão 05 (Peso 3) 

Todo texto tem seu sentido, mesmo o literal, inclui informações implícitas, ou seja, uma intenção por trás. 
Assim, podemos concluir que o texto 2 tem como objetivo principal  

A) persuadir o leitor a comprar o produto. 

B) mostrar que a acne pode ser combatida. 

C) informar o leitor sobre o produto com detalhes. 

D) descrever minunciosamente o produto ao leitor. 

E) expor um problema passado pelos adolescentes. 

Questão 06 (Peso 2) 

No trecho “Eles deixam a pele super-hidratada.” (linha 6-7), a classificação do sujeito é 

A) indeterminado.  
B) determinado simples.  
C) indeterminado simples. 
D) determinado composto. 
E) indeterminado composto.  

Questão 07 (Peso 2) 

Na era na informação, os brasileiros ainda _________ pouco, parece um ___________, mas precisamos 
já de _________________ na forma de como lidamos com o ato de ler.   

De acordo ortográfico, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho 
acima é 

A) leem / contrassenso / reeducação 
B) leem / contra-senso / reeducação 
C) lêem / contra-senso / re-educação 
D) lêem / contrassenso / re-educação 
E) leem / contrassenso / re-educação 
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Leia o texto 3 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 3. 

O ACENDEDOR DE LAMPIÕES 
De Jorge de Lima 

 
Disponível em: <http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2016/11/o-acendedor-de-lampioes-14-11-2016.html>. Acesso em: 27 
mar. de 2018.  
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Lá vem o acendedor de lampiões da rua!                                                
Este mesmo que vem infatigavelmente, 
Parodiar o sol e associar-se à lua 
Quando a sombra da noite enegrece o poente! 
Um, dois, três lampiões, acende e continua  
Outros mais a acender imperturbavelmente, 
À medida que a noite aos poucos se acentua 
E a palidez da lua apenas se pressente. 
Triste ironia atroz que o senso humano irrita: — 
Ele que doira a noite e ilumina a cidade, 
Talvez não tenha luz na choupana em que habita. 
Tanta gente também nos outros insinua 
Crenças, religiões, amor, felicidade, 
Como este acendedor de lampiões da rua! 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto leitura e redação. 13. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997.  

Questão 08 (Peso 2) 

O poema está no plano da estrutura narrativa. Assim, o texto relata uma transformação de estado feita 
pelo acendedor de lampiões. No poema, o acendedor de lampiões representa  

A) aquele que crê unicamente em Deus. 

B) a luz que apaga a escuridão que está na alma humana. 

C) aquele que quer ver a felicidade em todos que habitam a cidade. 

D) aquele que ironicamente trabalha para o bem-estar do outro, mas carece de amor.   

E) aquele que contraditoriamente está presente em toda a atividade humana, mas carece do bem que 

doa ao outro.  

Questão 09 (Peso 2) 

No verso “Um, dois, três lampiões, acende e continua [...]” (linha 5), a vírgula foi utilizada com o objetivo 
de 

A) separar o aposto.  
B) separar o vocativo. 
C) isolar expressões explicativas.  
D) separar elementos da enunciação. 
E) separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado.  
 

Questão 10 (Peso 2) 

No verso “Quando a sombra da noite enegrece o poente!” (linha 4), o núcleo do sujeito é  

A) noite. 

B) poente. 

C) sombra. 

D) da noite.  

E) a sombra da noite. 
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Questão 11 (Peso 2) 

Já _______ anos, ______ nesta cidade lampiões. Hoje, só _______ postes de luz.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é  

A) faz / havia / existia 
B) faz / havia / existem 
C) fazem / havia / existia 
D) fazem / havia / existem 
E) fazem / haviam / existem 

 
Questão 12 (Peso 3) 

A alternativa em que a palavra “bastante(s)” está corretamente empregada de acordo com a norma da 
língua culta é 

A) vimos bastante artigos sobre acne na biblioteca. 
B) já há bastantes alunos para o primeiro dia de aula.   
C) bastantes alunos foram às ruas para protestar contra a corrupção.  
D) os meninos estavam bastantes confiantes, pois não tinham mais acne.   
E) todos os adolescentes estavam bastantes alegres no primeiro dia de aula.  

 

Questão 13 (Peso 1) 

No trecho “Nunca existiram tantas possibilidades de acabar com a acne como hoje.”, a alternativa que 
apresenta a forma verbal correta que substitui o verbo existir por haver, mantendo-se o mesmo tempo 
verbal, é   

A) havia. 
B) houve. 
C) haviam. 
D) haveriam. 
E) houveram. 

 

Questão 14 (Peso 3) 

O cargo e a experiência de defensor ___________________ davam-lhe a parcimônia com que 
solucionava as questões que lhe__________________________.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) acumulada / apresentava 
B) acumulado / apresentava 
C) acumulados / apresentava 
D) acumulado / apresentavam 
E) acumulados / apresentavam 
 

Questão 15 (Peso 3) 

Decidimos fazer uma _______________ extra para deliberarmos como será o novo testamento, pois a 
__________________ do capital foi autorizada pelo doador.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) seção / cessão 
B) seção / sessão 
C) sessão / seção 
D) sessão / cessão 
E) cessão / sessão 
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Leia o texto 4 para responder às questões de 16 a 19. 
Texto 4. 

O Último Computador 
Luís Fernando Veríssimo 
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Um dia, todos os computadores do mundo estarão ligados num único e definitivo sistema, e o 
centro do sistema será na cidade de Duluth, nos Estados Unidos. Toda memória e toda 
informação da humanidade estarão no Último Computador. As pessoas não precisarão ter 
relógios individuais, calculadoras portáteis, livros etc. Tudo o que quiserem fazer – compras, 
contas, reservas – e tudo que desejarem saber estará ao alcance de um dedo. Todos os lares 
do mundo terão terminais do Último Computador. Haverá telas e botões do Último 
Computador em todos os lugares frequentados pelo homem, desde o mictório ao espaço. E 
um dia, um garoto perguntará a seu pai: 
– Pai, quanto é dois mais dois? 
– Não pergunte a mim, pergunte a Ele. 
O garoto apertará o botão e, num milésimo de segundo, a resposta aparecerá na tela mais 
próxima. E, então, o garoto perguntará: 
– Como é que eu sei que isso está certo? 
– Ora, ele nunca erra. 
– Mas se desta vez errou? 
– Não errou. Conte nos dedos. 
– Contar nos dedos? 
– Uma coisa que os antigos faziam. Meu avô me contou. Levante dois dedos, depois mais 
dois.... Olhe aí. Um, dois, três, quatro. Dois mais dois quatro. O computador está certo. 
– Bacana. Mas, pai: e 366 mais 17? Não dá para contar nos dedos. Jamais vamos saber se a 
resposta do Computador está certa ou não. 
– É... 
– E se for mentira do Computador? 
– Meu filho, uma mentira que não pode ser desmentida é a verdade. 
Quer dizer, estaremos irremediavelmente dominados pela técnica, mas sobrará a filosofia. 

 Disponível em: <http://dialogoeducacional.blogspot.com.br/2011/11/prova-de-portugues-8-ano-interpretacao.html>. Acesso em: 27 
mar. 2018. 

Questão 16 (Peso 3) 

Sobre o texto 4, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O diálogo entre o pai e seu filho representa a manipulação da verdade. 
(   ) O texto apresenta um futuro sem nenhum tipo de comunicação humana, somente a tecnológica. 
(   ) A tecnologia não acabará com a reflexão humana sobre os fatos, ou seja, não acabará com o ato 

de filosofar. 
(   ) A tecnologia não deterá a curiosidade humana. Ela esteve presente no questionamento que a 

criança fez ao seu pai. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V V F F 
C) V F F F 
D) F F V V 
E) F V F V 
 

Questão 17 (Peso 1) 

O texto 4 é, essencialmente, 

A) injuntivo.  

B) narrativo. 

C) descritivo. 

D) explicativo. 

E) dissertativo. 
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Questão 18 (Peso 2)   

A principal mensagem do texto 4 é que a tecnologia 

A) construirá um mundo mais igual.  

B) mudará a economia mundial e construirá seres superiores a nós. 

C) não mudará a curiosidade humana e a sua capacidade de pensar.  

D) fará tudo para nós. Não precisaremos pensar. Ela pensará por nós. 

E) modificará os hábitos das pessoas para estreitar os laços familiares. 

Questão 19 (Peso 1) 

Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação. No primeiro parágrafo do texto 4, o tempo 
verbal mais presente é  

A) futuro do subjuntivo. 

B) presente do indicativo. 

C) presente do subjuntivo.  

D) futuro do pretérito do indicativo. 

E) futuro de presente do indicativo. 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 20. 

 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=quadrinhos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI3MeKwYraAhVGIpAKHV6KC7
QQ_AUICigB&biw=1600&bih=745#imgrc=lLYhSMG5fr4L-M:>. Acesso em: 26 mar. 2018. 

Questão 20 (Peso 1) 

Sobre o termo “agora” apresentado no quadro 1, é correto afirmar que é um advérbio de   

A) lugar. 

B) modo. 

C) tempo. 

D) dúvida.  

E) intensidade.  

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO (QUESTÕES DE 21 A 30) 

Questão 21 (Peso 2)  

Das 44 vagas disponibilizadas no ano de 2017 no Processo Seletivo para Estágio de Nível Médio da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, 18 foram preenchidas por estudantes do sexo masculino. A 
alternativa que contém o percentual de estudantes do sexo feminino aprovados, aproximadamente, é 

A) 26% 
B) 41% 
C) 59% 
D) 56% 
E) 82% 
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Questão 22 (Peso 3)  

Um curso preparatório entrega a cada aluno matriculado um módulo contendo 150 páginas. A turma que 
iniciará, na segunda-feira, tem 35 alunos. Considerando que a máquina imprime 25 páginas por minuto, 
quantas horas serão necessárias para imprimir os 35 módulos? 

A) 6 h 
B) 2,5h 
C) 2,8 h 
D) 3,5 h 
E) 3,75 h 
 

 
Questão 23 (Peso 1)  

“Em média, os indivíduos passam um 1/3 da vida dormindo”. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do 
brasileiro é 71 anos. Assim, quantos anos, em média, aproximadamente, o brasileiro passa acordado? 

A) 47 anos 
B) 24 anos 
C) 21 anos 
D) 2,4 anos 
E) 4,7 anos 

 

Questão 24 (Peso 1)  

Uma determinada instituição de apoio à educação oferece 15% de bolsas de estudos do total de vagas 
que oferece. Em 2018, foram abertas 500 vagas. Quantas bolsas de estudo foram ofertadas? 

A) 3,3 
B) 33 
C) 7,5 
D) 75 
E) 150 
 

 
Questão 25 (Peso 2)  

Para calcular a quantidade de atendentes que deve ser disponibilizada para o serviço de biometria, a 
supervisora começou a registrar o tempo gasto de atendimento por eleitor em uma planilha, apresentada 
na tabela 1. 

Tabela 1_Tempo de atendimento 

Atendente Tempo gasto (min) 

A 15 

B 23 

C 18 

D 17 

E 25 

A alternativa que contém o tempo médio de atendimento por eleitor nesse posto de atendimento, 
utilizando os critérios de aproximação, é 

A) 15 minutos 
B) 17 minutos 
C) 18 minutos 
D) 19 minutos 
E) 20 minutos 
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Questão 26 (Peso 2)  

Uma torneira pingando desperdiça, em média, 46 litros de água por dia. 

Considerando que Ana Maria viajou durante todo o mês de março e que na sua casa havia uma torneira 
que ficou pingando, a quantidade de água desperdiçada nesse período foi ______ litros. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) 920  
B) 1.260 
C) 1.305 
D) 1.380 
E) 1.426 
 
Questão 27 (Peso 2)  

A figura 1 apresenta o consumo per capita de água, em litros, por país, em 2014. 

Figura 1 

 

De acordo com a figura 1, a média do consumo de água per capita dos países da América do Sul é 

A) 180 
B) 242  
C) 312 
D) 380 
E) 323,5 
 
Questão 28 (Peso 1)  

Em uma eleição para líder de uma turma composta por 45 alunos, a apuração dos votos está 
representada na tabela 2. 

Tabela 2_Apuração dos votos 

Candidatos % dos votos 

Ana 25 

Joana 35 

Pedro 40 

A alternativa que contém a quantidade de votos obtida pelo candidato mais votado é 

A) 11 
B) 18 
C) 25 
D) 35 
E) 40 
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Questão 29 (Peso 3)  

Na biblioteca, a quantidade de livros da área de direito é o triplo da quantidade de livros da área de 
literatura. O quantitativo de livros dessa biblioteca é 3.560 livros, e, além de livros de direito e literatura, a 
biblioteca também possui 40 exemplares de dicionários.  

A alternativa que contém a quantidade de livros da área de direito e de literatura, respectivamente, é 

A) 880 e 2.640 
B) 900 e 2.700 
C) 2.640 e 880 
D) 2.700 e 900 
E) 2.360 e 1200 
 
Questão 30 (Peso 3)  

Em uma unidade escolar composta por 400 alunos, 66 alunos realizaram inscrição para o Processo 
Seletivo para Estagiários de nível médio da Defensoria Pública. Sabe-se que 24 inscritos são do gênero 

feminino, sendo 
1

3
 negras. O restante do gênero masculino, sendo 

2

3
 negros. 

A alternativa que contém o percentual de candidatos não negros inscritos no processo seletivo é 

A) 16,5% 

B) 33,3% 

C) 45,5% 

D) 54,5% 

E) 83,5% 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 31 A 40) 

Questão 31 (Peso 1)  

“Cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Na medida em que vários tipos de 
resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se torna mais cara ou mesmo inviável, pela dificuldade 
de separá-los de acordo com sua constituição ou composição” (BRASIL, 2017).  Assim, é necessário 
realizar a coleta seletiva de resíduos.  

Considerando o padrão internacional que é adotado pelo Brasil para sinalização dos recipientes de 
coleta seletiva de acordo com os tipos de resíduos, papeis e papelões devem ser descartados no 
recipiente de cor 

A) azul 
B) verde 
C) cinza 
D) amarelo 
E) vermelho 
 

 
Questão 32 (Peso 1)  

O Território Brasileiro é dividido em cinco regiões. A Região Nordeste é a maior delas, composta por 
_______ estados. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) dez 
B) seis 
C) sete 
D) oito 
E) nove 
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Questão 33 (Peso 3)  

O povo nordestino é oriundo de três etnias: a indígena, a africana e a europeia. A miscigenação ética 
deu origem a três grupos: mulatos, caboclos e cafuzos, que, respectivamente, são decorrentes da 
miscigenação étnica de 

A) africanos e europeus, africanos e indígenas e indígenas e europeus. 
B) africanos e indígenas, indígenas e europeus, e africanos e europeus. 
C) indígenas e europeus, africanos e europeus, e africanos e indígenas. 
D) africanos e europeus, indígenas e europeus, e africanos e indígenas. 
E) africanos e indígenas, africanos e europeus, e indígenas e europeus. 
 

 
Questão 34 (Peso 2)  

O estado da Bahia faz fronteira com oito estados de quatro Regiões Brasileiras. Com a Região Norte, 
Bahia faz fronteira com 

A) Pará 
B) Amapá  
C) Alagoas 
D) Tocantins 
E) Espírito Santo 

 

Questão 35 (Peso 1)  

A escassez de água é um problema ambiental que afeta de forma severa diversos países. O Brasil 
detém 12% da água doce do mundo, porém a sua distribuição é desigual. A região ____________ é a 
que possui a maior disponibilidade de água por habitante, devido à bacia do rio __________________, 
maior rio em volume de água do mundo. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Sul / Paraná 
B) Norte / Amazonas 
C) Centro Oeste / Araguaia 
D) Sudeste / São Francisco 
E) Nordeste / São Francisco 
 

 

Questão 36 (Peso 2)  

A Defensoria pública foi criada pela [...] lei nº 4.658, em 26 de dezembro de 1985, com o “[...] objetivo de 
atender à população carente da Bahia [...]”. Para melhor atender à população do estado, há unidades 
regionais da Defensoria Pública. 

A Unidade da Defensoria de Vitória da Conquista está localizada na Região ____________________ da 
Bahia. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Sul 
B) Sudoeste 
C) Recôncavo 
D) Centro-Norte 
E) Extremo Oeste 
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Questão 37 (Peso 3)  

A febre amarela “combatida por Oswaldo Cruz no início do século 20 e erradicada dos grandes centros 
urbanos desde 1942, [...] voltou a assustar os brasileiros em 2017, com a proliferação de casos de febre 
amarela silvestre [...]” (FIOCRUZ, 2017). 

Sobre a forma de transmissão da febre amarela, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) A febre amarela silvestre é transmitida por macacos e a urbana é transmitida de pessoa a pessoa. 
(   ) O ciclo da febre amarela silvestre inicia com macacos ou humanos picados por mosquitos 

infectados. 
(   ) A destruição dos habitats dos macacos em áreas urbanas, impede a circulação do vírus da febre 

amarela urbana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V F 
E) F V F 

 
Observe a charge a seguir para responder à questão 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google Imagens (2018). 

Questão 38 (Peso 2)  

O exercício do direito e do dever de votar, ou seja, de participar da vida política é uma questão 
relacionada à ______________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) ética 
B) moral 
C) justiça 
D) cidadania 
E) autonomia 
 

  

Tudo o que você digitar pode 
e será usado contra você 
nos próximos quatro anos! 
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Questão 39 (Peso 3)  

O gráfico 1 apresenta a matriz energética brasileira referente ao ano de 2017, divulgada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Gráfico 1_Matriz energética brasileira 

 
Fonte: Brasil (2017) 

Sobre a matriz energética brasileira, de acordo com o gráfico 1, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A energia solar e a eólica são consideradas renováveis. 
(   ) A energia produzida a partir de hidroelétricas não é considerada renovável. 
(   ) Cerca de 19,4% da matriz energética brasileira é oriunda de recursos finitos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 
 
Questão 40 (Peso 2)  

Em 2015, mais de 150 líderes mundiais reuniram-se para adotar formalmente uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável. “Esta agenda é formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que devem ser implementados por todos os países do mundo durante os próximos 
15 anos, até 2030” (ONUBR, 2017).  

Sobre o desenvolvimento sustentável, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) É o modelo de desenvolvimento que visa assegurar a sustentabilidade econômica dos países. 
(   ) É a forma de desenvolvimento que se preocupa apenas com o atendimento das necessidades 

atuais da população. 
(   ) É o modelo de desenvolvimento que, além do crescimento econômico, visa o progresso social e a 

proteção ambiental. 
(   ) É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 

B) F V F V 

C) V F F V 

D) V F V F 

E) V V F F 


