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c LÍNGUA PORl\JGUESA ) 

Após greve, a volta de quem depende de sobras da 
Ceasa para viver 

Catadores de verduras, frutas e legumes 
descartados voltam ao mercadão 

RIO - Com olhar atento, Rosana Barbosa da 
Silva, de 32 anos, percorreu ontem (29/05/18) as 
caçambas de lixo da Central de Abastecimento do 
Estado do Rio (Ceasa), em Irajá, em busca de 
comida. Moradora da Favela Bandeira Dois, em Del 
Castilho, ela costuma ir ao local duas vezes por 
semana para garimpar algo que possa aproveitar 
para alimentar os três filhos. Mas, por causa da greve 
dos caminhoneiros, que provocou o 
desabastecimento do mercadão, Rosana estava há 
seis dias sem coletar restos de frutas, verduras ou 
legumes. 

A movimentação de caminhões atraiu não 
apenas compradores e intermediários de feiras livres, 
mas também dezenas de pessoas que vivem abaixo 
da linha da pobreza e recorrem às sobras para 
sobreviver. 

- Acabou tudo lá em casa, só tenho água. 
Quando ouvi no rádio que a Ceasa estava 
funcionando, vim correndo - disse Rosana, que 
conta apenas com os R$ 257 do Bolsa Família para 
sustentar os filhos de 10, 11 e 15 anos:- Não acho 
vergonhoso estar aqui catando sobras. Sempre digo 
aos meus filhos que a vida é difícil , mas isso é melhor 
do que roubar. 

Há 14 anos trabalhando na Ceasa, o vigilante 
André da Silva, de 52, afirma que nunca se 
acostumou a ver "os catadores da xepa". A cena se 
repete todas as manhãs: grupos de pessoas, 
incluindo idosos e crianças, formam-se em torno de 
caçambas para esperar o momento do descarte. É 
preciso paciência, pois o que chega ali é a sobra da 
sobra. 

Isso porque os produtos rejeitados pelos 
vendedores vão inicialmente para o banco de 
alimentos da central - que seleciona legumes, 
verduras e frutas em bom estado para instituições de 
caridade. O restante vai para o lixo. 

-É triste, mas é o último recurso dessa gente, 
que sobrevive assim -lamentou o vigilante. 

Há mais de duas décadas, essa é a rotina de 
Rosimere Alves da Silva, 53 anos. Moradora de 
Anchieta, ela vai à Ceasa a cada dois dias em busca 
de sobras. Monta uma banca em frente de casa para 
vender verduras e hortaliças e sacolés, feitos com 
suco de frutas, que saem a R$ 1 ,50. Ontem, ficou 
decepcionada com o que encontrou. 

- Estou há uma semana sem conseguir nada 
de bom. Ainda falta muito para a situação se 
normalizar. Tenho quatro filhos, e dois ainda moram 

comigo. Preciso complementar a renda, por isso não 
deixo de vir- disse Rosimere. 

Disponível em:<https://oglobo.globo.com/rio/apos-greve-volta
de-quem-depende-de-sobras-da-ceasa-para-viver-22730754.> 
Acessoem 1jun.2018. 

C Questão 01 )l-------------

Assinale a opção correta em relação ao texto. 

A) Compradores, intermediários de feiras livres e 
pessoas miseráveis procuram a Central de 
Abastecimento com os mesmos objetivos. 

B) A greve dos caminhoneiros que acometeu o 
Brasil este ano transformou a moradora da favela 
numa catadora de lixo. 

C) Os alimentos que não são vendidos na Central de 
Abastecimento são colocados diretamente em 
caçambas para serem aproveitados por 
catadores de lixo. 

O) O vigilante que trabalha na Central de 
Abastecimento lamenta a situação da população 
que precisa das sobras para sobreviver. 

E) O termo "garimpar", no primeiro parágrafo, evoca 
a naturalidade com que a moradora da favela 
desempenha a atividade. 

C Questão 02 )1-------------
Apenas um dos exemplos abaixo apresenta um termo 
que completa o sentido do verbo , ligando-se a ele 
sem auxílio necessário de preposição. Aponte-o. 

A) "Sempre digo aos meus filhos" 

B) "recorrem às sobras" 

C) "sem coletar restos de frutas" 

O) "em busca de comida" 

E) "e dois ainda moram comigo" 

(Questão 03 )1------------
A palavra destacada no trecho: "MAS, por causa da 
greve dos caminhoneiros, que provocou o 
desabastecimento do mercadão, Rosana estava há 
seis dias sem coletar restos de frutas, verduras ou1 
legumes." estabelece com o período anterior uma 
relação de: 

A) adição 



C Questão 04 )~-o------------

Em: "Ontem, ficou decepcionada com o que 
encontrou.", a vírgula foi corretamente empregada 
para: 

A) separar uma expressão explicativa. 

B) marcar a antecipação do adjunto adverbial. 

C) isolar o vocativo. 

O) separar sujeito e predicado. 

E) isolar o aposto. 

CQue&ão05)~-o-------------

Assinale a ideia expressa no contexto, pelo trecho 
grifado em: "QUANDO OUVI NO RÁDIO que a Ceasa 
estava funcionando, vim correndo". 

A) concessão 

B) conformidade 

C) tempo 

O) afirmação 

E) intensidade 

C Questão 06 ) 

Assinale a opção em que a concordância nominal foi 
feita corretamente, assim como em: "É preciso 
paciência". 

A) Foi necessária sua ajuda nesse trabalho. 

B) É necessária denúncia verbal. 

C) É proibido a entrada de animais. 

O) É bom a sua intervenção. 

E) É necessário a vigilância noturna. 

CQue&ãoO?)~-o--------------

0 termo destacado em "ela vai à Ceasa a cada dois 
dias em busca de sobras. Monta uma banca em 
frente de casa para vender verduras e hortaliças e 
sacolés, FEITOS com suco de frutas, que saem a 
R$1 ,50." encontra-se no plural, concordando com: 

A) dois dias 

B) sacolés 

C) sobras 

O) verduras, hortaliças e sacolés 

E) verduras e hortaliças 

C Questão 08 )~-o------------

Uma das conjunções abaixo expressa a mesma ide ia 
da destacada em: "precis.o complementar a renda, 
POR ISSO não deixo de vir - disse Rosimere.". 
Aponte-a. 

A) portanto 

B) porém 

C) entretanto 

O) porque 

E) contudo 

C Questão 09 ) 

No trecho: "Ontem, ficou decepcionada com o que 
encontrou", o pronome demonstrativo poderia ser 
substituído, sem alteração de sentido, por: 

A) consigo 

B) cujo 

C) este 

O) ele 

E) aquilo 

C Questão 1 O ) 

Assinale a opção em que, se a forma verbal for 
acentuada, haverá mudança no tempo verbal. 

A) Ela costuma ir ao local. 

B) O filho ainda mora com ela. 

C) Eles sobrevivem assim. 

O) Ela percorrera as caçambas de lixo. 

E) Ela buscava comida no lixo. 

C Questão 11 )~-o------------

Assinale a opção em que, seguindo a norma culta da 
língua, o verbo foi corretamente regido pela 
preposição A, como em: "ijr ao local duas vezes por 
semana''. 

A) A fêmea abandonou ao filhote. 

B) Obedeciam às normas da Ceasa. 

C) É preciso enfrentar à situação. 

O) O cheiro de hortaliças contaminava ao ar. 

E) Saqueadores rodeavam à cidade. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 12 )~-o------------

A palavra destacada em: "Isso PORQUE os produtos 
rejeitados" pode aparecer grafada de maneiras 
diferentes, dependendo do contexto. Assinale a 
opção em que a grafia está correta. 

A) Não entendi POR QUE eles foram lá. 

B) Eles só vão PORQUE precisam. 

C) PORQUE você não me respondeu? 

O) Vocês decidiram sozinhos? POR QUE? 

E) POR QUÊ ninguém me disse? 

CQue&ão13)~-o-------------

Aponte a função sintática que exerce o termo 
destacado em: "vão INICIALMENTE para o banco de 
alimentos da central". 

A) objeto indireto 

B) adjunto adverbial 

C) objeto direto 

O) adjunto adnominal 

E) predicativo 

C Questão 14 )~-o------------

No trecho "É triste, mas é o último recurso dessa 
gente, que sobrevive assim", ao lamentar a situação, 
o vigilante deixa transparecer, em relação àquela 
gente, um sentimento de: 

A) decepção 

B) preconceito 

C) empatia 

O) desamparo 

E) ansiedade 

CQue&ão 15) 

Assinale a opção em que, de acordo com a norma 
culta da língua, o pronome oblíquo entre parênteses 
deve ser colocado antes do verbo, como em "nunca 
SE acostumou a ver os 'catadores de xepa' ." 

A) Seria necessário ENSINAR educação! (lhe) 

B) Ele recuou, AMEDRONTANDO com o barulho. 
(se) 

C) Nada IMPEDIA de ir à feira . (a) 

O) Senhor, AJUDE! (me) 

E) SENTIA mal naquela situação. (se) 

(~--------~R~A~C~IO~C~ÍN~IO~Lo~·G~I~C~O ________ ~) 

C Questão 16 )~-o------------

Dentre as alternativas abaixo, assinale àquela que 
apresenta o valor de x da sequência 1, 4, 7, x, ... 

A) 16 

B) 10 

C) 13 

O) 19 

E) 7 

C Questão 17 ) 

Se Maria tem 1 O pares de sapatos e comprou todos 
por R$ 40,89, qual das alternativas abaixo expressa o 
valor total pago por Maria, em reais, pelos pares de 
sapatos? 

A) R$408,90 

B) R$10 

C) R$4,08 

O) R$4.089,00 

E) R$40,89 

C Questão 18 ) 

Considerando o aumento do salário mínimo de 10%, 
onde essa porcentagem corresponde a 
R$ 100,00, assinale a alternativa que apresenta o 
valor do salário mínimo depois do aumento. 

A) R$800,00 

B) R$700,00 

C) R$1.100,00 

O) R$900,00 

E) R$1 .000,00 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 19 )~-o------------

Uma indústria de cinto de couro produz 72 cintos por 
dia com 11 funcionários. Para produzir 124 cintos, 
qual será o número mínimo de funcionários que a 
empresa deverá contratar? 

A) 19 

B) 17 

C) 18 

O) 15 

E) 16 

C Questão 20 ) 

Se a função f(x) = 2x+3 é uma função do primeiro 
grau, marque a alternativa que apresenta o valor 
numérico de onde o gráfico cortará o eixo das 
coordenadas no plano cartesiano. 

A) 5 

B) 3 

C) 2 

O) 1 

E) 4 

C Questão 21 )~-o------------

Um canteiro é dividido em plantação de rosas e 
margaridas. As medidas das divisões são mostradas 
na figura abaixo: 

6m Margaridas Rosas 

10m 

Sabendo que a área de plantação de margaridas 
mede 42m2

, qual é o valor de x, em metros? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

O) 6 

E) 5 

C Questão 22 )~-o------------

Uma caixa d'água de 7.5141itros demora 5 horas e 34 
minutos para ser enchida completamente. Qual é a 
razão, em litros por minuto, aproximadamente, que a 
água desemboca no interior da caixa d'água? 

A) 22,5 

B) 19,8 

C) 15,3 

O) 16,5 

E) 20,0 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 23 )~-o------------

Observe a expressão abaixo: 

Qual das alternativas abaixo revela o valor da 
expressão? 

A) 6 

B) 5 

C) 3 

D) 4 

E) 2 

C Questão 24 )~-o------------

Na Roma antiga o sistema de representação dos 
números era diferente do que hoje é adotado na 
maioria dos países no mundo, incluindo o Brasil. Qual 
é o sistema numérico adotado no Brasil? 

A) Sistema Babilônico 

B) Sistema Maia 

C) Sistema Indu-arábico 

D) Sistema Romano 

E) Sistema Egípcio 

C Questão 25 )~-o------------

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
apresenta a escrita, por extenso, da representação 
do número romano MMXVIII. 

A) Quatro mil e dezoito 

B) Cento e dezoito 

C) Um mil e dezoito 

D) Três mil e dezoito 

E) Dois mil e dezoito 

C Questão 26 )~-o------------

Observe a sequência e marque a alternativa que 
apresenta o número que está faltando. 

A) 10 

B) 7 

C) 6 

D) 8 

E) 9 

C Questão 27 )~-o------------

José deseja colocar pisos de cerâmicas que medem 
20 em de comprimento e 30 em de largura, em sua 
casa. Sabendo que a casa do José tem, no seu piso 
inferior, 90 m2

, quantos pisos José deverá obter para 
cobrir toda a área do piso inferior de sua casa? Leve 
em consideração que não há desperdício de 
cerâmica. 

A) 1500 

B) 1300 

C) 1400 

D) 1100 

E) 1200 

C Questão 28 ) 

Sabe-se que o triângulo equilátero tem todos os lados 
e ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos 
do triângulo vale 180°, então, assinale a alternativa 
que traz o valor de todos os ângulos internos do 
triângulo equilátero. 

A) 100° 

B) 40° 

C) 80° 

D) 20° 

E) 60° 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 29 )~-o------------

Qual é o valor da expressão abaixo? 

{ [
47 81] 5 } .J625 - 2 - 4 2 + 4 - 2 

A) 60 

B) 180 

C) -230 

O) 230 

E) -180 

CQue&ão30)~-o-------------

Um artesão levou 15 horas para produzir um tapete, à 
razão de 5 metros por hora. Se ele trabalhasse à 
razão de 7 metros por hora, quanto tempo, em horas, 
aproximadamente, levaria para fabricar o mesmo 
tapete? 

A) 10,7 

B) 9,0 

C) 5,3 

O) 7,9 

E) 6,8 

c ATUALIDADES ) 

C Questão 31) 

Em 2018 foi realizada a Copa do Mundo de futebol! 
organizada pela FIFA. Esse evento esportivo possui 
uma das maiores audiências entre os eventos de 
grande porte, já que o futebol é considerado o esporte 
mais popular do mundo. A edição de 2018 ocorreu no 
seguinte país: 

A) México 

B) Quatar 

C) China 

O) França 

E) Rússia 

C Questão 32 )~-o------------

Em 2018 ocorrerá eleições em todo o Brasil. As 
eleições ocorrem nos poderes executivo e legislativo, 
nas escalas estadual e federal, para diferentes 
cargos, como presidente, deputados, governadores e 
senadores. Cada unidade da federação elegerá 
nessas eleições a seguinte quantidade de 
senadores: 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

O) 1 

E) 5 

C Questão 33 ) 

Em maio de 2018 o país. enfrentou uma greve de 
caminhoneiros que afetou diretamente o 
abastecimento de diversas mercadorias em grande 
parte do território brasileiro. Apesar de uma 
significativa descentralização do movimento grevista, 
algumas reivindicações ganharam unanimidade. 
Após uma longa negociação, a greve perdeu força , 
pois o governo federal prometeu a seguinte 
mudança: 

A) implementação de rodovias federais com 
rodagem exclusiva para caminhões 
interestaduais. 

B) ampliação da malha rodoviária federa l 
conectando todos os municípios brasileiros. 

C) diminuição dos preços dos combustíveis com a 
retirada e diminuição de alguns impostos. 

O) retirada dos pedágios para todos os caminhões, 
principalmente quando estiverem carregados. 

E) modernização total da frota de caminhões sem 
custo para os motoristas. 

C Questão 34 )~-o------------

Um país sul-americano vem passando por uma grave 
crise econômica e política. Entre as diversas 
consequências da crise está o grande fluxo de 
refugiados que buscam abrigo em países vizinhos, 
sendo que o Brasil é um dos principais vizinhos 
devido a grande fronteira . O país em questão é: 

A) Venezuela. 

B) Costa Rica. 

C) Panamá. 

O) Uruguai. 

E) Argentina. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 35 )~-o------------

Algumas das doenças mais conhecidas estavam 
bem controladas no Brasil já há algum tempo. 
Todavia, nos últimos meses ocorreu um surto, 
principalmente na região norte do Brasil, de uma 
doença que, com vacinação prévia, poderia ser 
contida. Tal surto fez com que o Brasil organizasse 
um dia O da vacinação no mês de agosto de 2018. 
Entre as doenças a seguir, assinale a que gerou um 
surto esse ano e faz parte dessa campanha de 
vacinação. 

A) Peste bubônica. 

B) Sarampo. 

C) Lúpus. 

D) Diabetes. 

E) Ebola. 

C Questão 36 )~-o------------

Há dois anos atrás, foram realizadas eleições 
municipais em todo o Brasil. Além de vereadores, 
foram eleitos prefeitos e seus respectivos vice
prefeitos. Em Cujubim, o nome do atual vice-prefeito 
é: 

A) Joseilton Souto Pereira. 

B) Loremar Kalke. 

C) Paulo Waldoir Gonçalves. 

D) Janderson Cechinel. 

E) Pedro Marcelo Pereira. 

C Questão 37 )~-o------------

Foro privilegiado é uma posição que garante que o 
julgamento de alguns ocupantes de cargos políticos 
seja realizado em instâncias específicas. Deputados 
e Senadores, por exemplo, só podem ser julgados 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Todavia, nos 
últimos tempos, a permanência dessa condição vem 
sendo amplamente debatida pela sociedade, ao 
ponto do STF, em meados de 2018, julgar sobre a 
questão. A decisão do STF sobre o foro privilegiado 
dos deputados federais e senadores foi: 

A) manter integralmente as condições já existentes, 
mantendo o foro em qualquer tipo de crime. 

B) retirar integralmente o foro privilegiado para 
todos os políticos, principalmente os da instância 
federal . 

C) reduzir o alcance, porém, mantendo o foro 
privilegiado em crimes cometidos durante o 
exercício do cargo. 

D) alongar o foro privilegiado para todos os 
funcionários públicos que exerçam cargos de 
confiança. 

E) ampliar o foro privilegiado como condição 
vitalícia para deputados estaduais e federais. 

C Questão 38 )~-o------------

Desde 1990 existe uma sistematização de dados 
sobre os aspectos sociais e econômicos do Brasil que 
busca, entre outras coisas. conhecer a situação do 
desenvolvimento humano e promover políticas 
públicas. Em 2018 foram divulgados dados sobre 
alguns dos indicadores de desenvolvimento humano, 
registrados em pesquisa de 2016, que mostram a 
atual condição no Brasil. A condição pela qual o Brasin 
se encontra é: 

A) universalização da alfabetização. 

B) erradicação da pobreza e da miséria. 

C) elevação da expectativa de vida para 86 anos. 

D) aumento das taxas de mortalidade infantil. 

E) fim dos desmatamentos ilegais nas áreas 
florestais. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 39 )~-o-------------

0 Brasil vem passando por grandes transformações 
tecnológicas nos últimos anos. Uma das 
transformações que mais atinge significativa parte da 
população está relacionada as transmissões da 
televisão. Em 2018, o estado de Rondônia passa por 
tal transformação, de maneira gradativa nos 
diferentes municípios. A mudança tecnológica que 
vem sendo posta em prática é o( a): 

A) liberação gratu ita de todos os canais 
norte-americanos. 

B) uso exclusivo das televisões por conexão Wi-Fi. 

C) fim do sinal digital e mudança para Bluetooth. 

O) proibição de uso de televisões com mais de 
1 O anos de fabricação. 

E) migração do sinal analógico para o sinal digital. 

C Questão 40 )~-o-------------

0 conflito entre israelenses e palestinos é um dos 
mais noticiados do mundo. O envolvimento direto e 
indireto de outros países sempre fez parte das 
relações naquela região. No final de 2017, contudo, 
ocorreu uma ação de grande impacto no noticiário 
internacional, que gerou manifestações, contra e a 
favor, tanto em Israel como em grande parte do 
mundo. Essa ação foi o( a): 

A) assinatura de um acordo entre Palestinos e 
Israelenses para em conjunto controlarem todo o 
Estado de Israel. 

B) recrudesc imento do nacionalismo árabe 
promovendo a invasão territorial de Israel. 

C) recomendação da ONU para que todos os 
israelenses e palestinos saiam do Oriente Médio. 

O) reconhecimento pelos Estados Unidos de 
Jerusalém como capital do estado de Israel. 

E) intervenção militar promovida pelos russos para 
oficializar a Palestina como país. 

--------------------------------~--------------------------------
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