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PORTUGUÊS 

 
Considere o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 

VIVER MENOS 

Drauzio Varella 

 

Dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. Quando escreveu essa frase, Nelson 

Rodrigues, talvez o maior dramaturgo brasileiro do século XX, certamente não levou em conta a 

saúde humana, bem que uma vez perdido nem sempre o dinheiro permite recuperar (embora seja 

de grande valia). 

 Veja o caso dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Em 2017, a expectativa média 

de vida ao nascer da população americana caiu pelo terceiro ano consecutivo. A expectativa do 

americano nascido em 2016 era a de viver, em média, 78,7 anos; número que em 2017 diminuiu 

para 78,6 anos. 

 A diminuição de um mês no intervalo de um ano pode não parecer exagerada, mas é 

altamente significativa. Primeiro, porque mostra ser continuada; depois, porque vai na contramão 

dos sucessivos aumentos anuais que a expectativa de vida ao nascer experimentou nos Estados 

Unidos desde a última queda, ocorrida no início da década de 1960. 

 Em 2016, a mortalidade geral na população americana foi de 728,8 para cada 100 mil 

habitantes; número que aumentou para 731,9 em 2017, diferença estatisticamente significante. 

 No entanto, as mortes por doenças cardiovasculares no país têm diminuído, graças às 

medidas preventivas, aos métodos de diagnóstico e tratamento e à tecnologia, que possibilita 

intervenções capazes de controlar o ritmo das batidas e a irrigação sanguínea do músculo 

cardíaco. 

 Ao mesmo tempo, diminuíram as mortes por câncer, porque o diagnóstico é mais precoce, 

os tratamentos mais eficazes e a prevalência do tabagismo cai lenta, porém continuadamente. Se 

houve queda das duas principais causas de morte, como explicar a sucessão de reduções da 

expectativa de vida dos três últimos anos? 

 Os aumentos de mortalidade mais expressivos nos Estados Unidos ocorreram por suicídio, 

acidentes e overdoses de drogas ilícitas (principalmente por heroína e fentanil). Outras condições 

também contribuíram: acidentes vasculares cerebrais, gripe, pneumonia, doença de Alzheimer e 

outras demências. 
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 Na comparação com 2016, o número de suicídios aumentou 26% entre os homens e 53% 

entre as mulheres. No período de 2010 a 2016, o índice entre meninas adolescentes cresceu 

70%. O índice atual de suicídios é de 14 para cada 100 mil habitantes (cerca da metade do índice 

de homicídios do Brasil). 

 Em 2017, as drogas ilícitas provocaram 70.237 mortes (número comparável ao de 

homicídios no Brasil). As que foram causadas por overdose de heroína e fentanil aumentaram 

perto de 10%. Com a popularização do consumo de opioides sintéticos, como o fentanil, as 

mortes por overdose dessa classe de drogas aumentaram 45% em relação ao ano anterior. 

 Os americanos investem em saúde cerca de 17% do Produto Interno Bruto do país. Como 

o PIB deles é de 19 trilhões de dólares, o investimento total em saúde atinge a cifra de 3,2 trilhões 

de dólares, ou seja, praticamente o PIB do Brasil. 

 Para justificar um investimento dessa ordem, quantos anos deveria viver o americano 

médio? Cem? Cento e dez? 

      (Carta Capital, 12/12/2018, p. 63) 

 

QUESTÃO 1 

A alternativa que melhor define o tema do texto é: 

 

a) A impotência do dinheiro quando se trata de melhorar as condições de saúde das pessoas. 

b) O contraste entre os vultosos investimentos em saúde e a queda na expectativa de vida 

nos Estados Unidos. 

c) A influência marcante do número de suicídios na redução da expectativa de vida nos 

Estados Unidos. 

d) O contraste entre os incrementos tecnológicos na saúde e a desmotivação das pessoas 

para viver. 

 

QUESTÃO 2 

A linguagem do texto é corretamente definida como: 

 

a) Equilibrada entre a conotação e a denotação. 

b) Predominantemente conotativa. 

c) Predominantemente denotativa. 

d) Exclusivamente denotativa. 
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QUESTÃO 3 

O emprego de números tem, no texto como um todo, o efeito de: 

a) Conferir dimensão mais concreta e mensurável aos argumentos do articulista. 

b) Apoiar  a crítica do articulista ao crescimento indevido das despesas médicas nos Estados 

Unidos. 

c) Relacionar a redução da expectativa de vida aos casos de câncer e à prevalência do 

tabagismo. 

d) Evidenciar o quanto os investimentos em saúde no Brasil são inferiores aos dos norte-

americanos. 

 

QUESTÃO 4 

A expressão “Com a popularização do consumo de opioides sintéticos”, no antepenúltimo 

parágrafo, seria substituída sem alteração de sentido por: 

a) Apesar da popularização do consumo de opioides sintéticos. 

b) Devido à popularização do consumo de opioides sintéticos. 

c) Mesmo com a popularização do consumo de opioides sintéticos. 

d) Considerando a popularização do consumo de opioides sintéticos. 

 

QUESTÃO 5 

Na expressão “graças às medidas preventivas” (5º parágrafo), o acento indicador de crase se 

justifica: 

a) Pela presença de um complemento nominal. 

b) Pela presença de um verbo transitivo indireto. 

c) Pela necessidade de uma preposição regida pela palavra graças, a que se soma o artigo 

definido associado à palavra medidas. 

d) Pela ocorrência simultânea de um verbo transitivo indireto e de um adjunto adnominal 

(preventivas). 
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QUESTÃO 6 

Quanto ao período “As que foram causadas por overdoses de heroína e fentanil aumentaram 

perto de 10%.”, é correto afirmar que: 

a) A locução perto de refere-se a um lugar. 

b) As é pronome demonstrativo e equivale a aquelas. 

c) O pronome que se liga a um termo do período anterior. 

d) A preposição por ocorre em função da palavra overdoses. 

 

QUESTÃO 7 

As perguntas finais evidenciam que o articulista: 

a) Concorda com a afirmação inicial do dramaturgo Nelson Rodrigues. 

b) Pensa que as estatísticas sobre a expectativa de vida podem estar sendo manipuladas. 

c) Enxerga incoerências entre o aumento dos gastos e as estatísticas referentes a suicídios e 

overdoses. 

d) Considera desproporcionais os gastos com saúde nos Estados Unidos em relação aos 

resultados obtidos. 

 

QUESTÃO 8 

O título do texto indica ter sido a intenção do articulista: 

a) Chamar atenção para o fato de que os americanos tendem a viver menos, apesar dos 

enormes gastos com saúde. 

b) Ironizar a diferença entre os gastos com saúde nos Estados Unidos e no Brasil. 

c) Insinuar que a medicina brasileira é superior à norte-americana, apesar de mais barata. 

d) Destacar a baixa qualidade de vida dos americanos em comparação com a dos brasileiros 
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QUESTÃO 9 

No balanço da evolução da expectativa de vida nos Estados Unidos, o articulista considera que: 

 

a) Houve redução das mortes por doenças comuns, mas a mortalidade geral se elevou 

devido a outras causas, como suicídios, acidentes e overdoses. 

b) Houve redução em geral nas mortes por doenças, mas a mortalidade se elevou, devido 

apenas aos suicídios, acidentes e overdoses. 

c) Não existem novidades, na sociedade norte-americana, em termos dos fatores que 

causam o maior número de mortes. 

d) Não há relação entre a redução de mortes por doenças comuns e a possibilidade de queda 

no índice geral de mortalidade. 

 

QUESTÃO 10 

A comparação das mortes por suicídio e overdose nos Estados Unidos ao número de 

homicídios no Brasil serve, no texto, para: 

 

a) Evidenciar a pouca atenção que as autoridades brasileiras têm dado aos problemas do 

suicídio e do consumo de drogas ilícitas. 

b) Criticar a falta de investimento das autoridades americanas na prevenção do suicídio e do 

consumo de drogas ilícitas. 

c) Evidenciar a inferioridade dos investimentos em saúde brasileiros no que tange à 

prevenção do suicídio e do consumo de drogas ilícitas. 

d) Dimensionar a importância daqueles números, pois estatisticamente os suicídios e as 

overdoses ocorrem com menos frequência que os homicídios. 
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    INFORMÁTICA  
 

 
QUESTÃO 11 

Para excluir definitivamente um arquivo selecionado, sem passar pela Lixeira, no sistema 

operacional WINDOWS, as teclas de atalho corretas a serem usadas são: 

 

a) ALT+DELETE 

b) CTRL+DELETE 

c) SHIFT+DELETE 

d) CTRL+SHIFT+DELETE   

 

QUESTÃO 12 

No sistema operacional WINDOWS, as teclas de atalho que simulam o clique com o botão direito 

(do mouse) no item selecionado são: 

 

a) CRTL+F10 

b) ESC+F10 

c) ALT+F10 

d) SHIFT+F10 

 

QUESTÃO 13 

No Editor de texto MS Word em português, as teclas de atalho para centralizar o texto que está 

sendo editado, são: 

a) CRTL+Z 

b) CRTL+X 

c) CRTL+E 

d) CRTL+F 

QUESTÃO 14 

As teclas de atalho para adicionar uma nota de rodapé em um documento, no editor de texto MS 

Word em português, são: 

a) ALT+CRTL+F 

b) ALT+CRTL+X 

c) CRTL+ENTER 

d) CRTL+SHIFT+A 
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QUESTÃO 15 

Por questão de segurança e para proteger sua conta, o Gmail não permite que você anexe alguns 

tipos de arquivo. Qual extensão de arquivo a seguir não tem permissão? 

a) .DOCX 

b) .EXE 

c) .JPG 

d) .PNG 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 
QUESTÃO 16 
 
Órgão são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais por meio 
de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem.  Possuem as 
seguintes características: 
 
I  -  possuem personalidade jurídica; 
II - expressa a vontade da entidade a que pertence (União, Estado, Município); 
III - é meio instrumento de ação destas pessoas jurídicas;  
IV - é dotado de competência, que é distribuída por seus cargos. 
 
Qual é a alternativa correta? 
 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 17 
 
Com referência à Estrutura e à atuação funcional na Classificação dos Órgãos, eles assim se 
dividem: 
 

a) Independente, Autônomo, Superior, Subalterno. 

b) Repartição, Departamento, Divisão, Seção. 

c) Simples, Composto, Singular e Colegiado. 

d) Função, Agente, Cargos, Competência. 
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QUESTÃO 18 
 
Sabemos que existem diferenças entre a administração direta e indireta. Considerando estas 
diferenças, pode-se afirmar que: 
 
I – A autarquia possui personalidade jurídica própria. 
II – A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público. 
III – A autarquia goza de isenção de impostos, a Fundação Pública não.  
IV – Na administração indireta, o Estado transmite a realização de determinadas funções para 
outras pessoas jurídicas que possuem autonomia administrativa e financeira, mas não política. 
 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 19 
 
O contrato administrativo é um instrumento por meio do qual a Administração confere ao 
particular o uso privativo de bem público, independentemente do maior ou menor interesse 
público da pessoa concedente. Quando ocorre por meio de licitação, de forma onerosa ou 
gratuita, trata-se de uma: 
 

a) Permissão de Uso. 

b) Autorização de Uso. 

c) Concessão de Uso. 

d) Cessão de Uso. 

 
QUESTÃO 20 
 
É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos somente quando houver 
compatibilidade de horários. Qual alternativa apresenta uma acumulação lícita? 
 

a) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

b) Dois cargos no Poder Executivo e outro em autarquia federal. 

c) Três cargos de professor, sendo dois no Estado e um no Município. 

d) Dois cargos de professor com outro cargo técnico ou científico em universidade particular. 
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QUESTÃO 21 
 
A modalidade de licitação que, na fase inicial de habilitação preliminar, quaisquer interessados 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto, é denominada de: 
 

a) Convite. 

b) Concorrência. 

c) Tomada de Preços. 

d) Pregão Presencial. 

 
QUESTÃO 22 
 
Embora não haja menção na estrutura organizacional do Almoxarifado, o controle deve fazer 
parte do conjunto de atribuições de cada setor funcional envolvido sendo: recebimento, 
armazenagem e distribuição. Assim, é correto afirmar que: 
 
I - Recebimento é a atividade intermediária entre as tarefas de compra e pagamento ao 
fornecedor, sendo de responsabilidade do recebedor a conferência dos materiais destinados ao 
Órgão. 
II - A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem ser 
definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que 
preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do edifício e a ordenação da 
arrumação. 
III - A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou 
necessidade dos demais departamentos do Órgão, a qual normalmente se faz por meio de 
requisição específica. 
 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Apenas I e III estão corretas.  

 
 
QUESTÃO 23 
 
Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina. Esta 
atividade deve ser efetuada pela equipe técnica e visa garantir o recebimento adequado do 
material. Devem ser utilizadas nesta atividade a inspeção, a verificação da especificação do 
material e alternativas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre outros. Estamos diante 
de: 
 

a) Regularização. 

b) Cadastramento. 

c) Conferência Qualitativa. 

d) Conferência Quantitativa. 
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QUESTÃO 24 
 
Os estágios da despesa orçamentária pública, na ordem cronológica, são: 
 

a) Liquidação, empenho e pagamento. 

b) Empenho, pagamento e liquidação. 

c) Empenho, liquidação e pagamento. 

d) Pagamento, empenho e liquidação. 

 
 
QUESTÃO 25 
 
Os principais elementos componentes da ética profissional são:  
 

a) Honestidade, subordinação, obediência, pontualidade, cordialidade e legalidade.  

b) Pontualidade, honestidade, prudência, habitualidade, lealdade e coletividade. 

c) Veracidade, sigilo, reciprocidade, cordialidade, obediência e individualidade.  

d) Honestidade, sigilo, competência, prudência, humildade e imparcialidade.  

 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICO 
 

 

QUESTÃO 26 

Um almoxarifado recebe todos os dias pela manhã 10 resmas de papel sulfite às 8h. Durante o 

dia ele distribui 2 resmas para cada um dos seus 3 setores. Sabendo-se que a capacidade 

máxima do almoxarifado é de 240 resmas e que o almoxarifado está vazio, quantos dias demora 

para o almoxarifado atingir sua capacidade máxima pela 1ª vez? 

a) 24 

b) 40 

c) 59  

d) 60 

 

 
 
 

FACEPE C
ONCURSOS

www.pciconcursos.com.br



 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE 

Concurso Público – Edital 01/2018 – Câmara Municipal de Piumhi 

 

_________________________________________________________________________________ Assistente  Administrativo                   
                                                                                                                                                                                                            11 

 
 
QUESTÃO 27 

José pediu o valor de R$ 1.000,00 para consertar um equipamento. Para isso terá as seguintes 

despesas: 1/10 do custo do serviço será gasto com peças e 1/5 com impostos. Deduzidos estes 

custos José terá que pagar 1/10 deste lucro ao consultor que negociou este serviço. Qual o lucro, 

em reais, que restou ao José? 

 

a) 600,00 

b) 630,00  

c) 640,00 

d) 700,00 

 
QUESTÃO 28 

Usando a vogal A e as consoantes B, C e D, nesta ordem, é descrita a seguinte sequência de 

palavras: ABA, BACA, ACADA, CADACA. Repetindo-se o padrão desta sequência de palavras, 

qual a próxima palavra da sequência? 

 

a) ADACAB 

b) ACADACA 

c) ADACABA  

d) CADACAB 

 
QUESTÃO 29 

Sabe-se que o volume de uma caixa de base quadrada de lados x e altura y é dado por x²y. Se 

dobrar o comprimento dos lados da base e triplicar a altura, o volume desta nova caixa de base 

quadrada será quantas vezes o volume da caixa original? 

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 12  
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QUESTÃO 30 

Maria foi a uma loja comprar um fogão no valor de R$ 300,00 e o vendedor fez a seguinte 

proposta à Maria: o preço poderia ser dividido em entrada e mais 2 parcelas a vencer em 30 e 60 

dias. Cada uma das parcelas seria no valor de R$ 100,00 mais uma taxa de juros de 10% a cada 

30 dias. Qual será o valor total pago pela Maria, em reais, se aceitar a proposta do vendedor? 

a) 300,00 

b) 320,00 

c) 330,00 

d) 331,00  

 

QUESTÃO 31 

Uma empresa ao final do balanço anual obteve lucro de R$10.000,00 e 0,3 vezes este lucro será 

distribuído entre 3 funcionários da seguinte forma: o João receberá 0,25 vezes do valor e Marcos 

receberá 0,33 vezes do valor. Qual o valor, em reais, que receberá o 3º funcionário? 

a) 1.250,00 

b) 1.260,00  

c) 1.350,00 

d) 4.200,00 

 

QUESTÃO 32 

Um cerealista vende milho, feijão e café dos tipos 1 e 2. Sabe-se que o quilo do milho tipo 1 e do 

feijão tipo 2 custam R$ 4,50 e o quilo do café tipo 2 custa R$ 18,00. Este cerealista vende os 

produtos do tipo 2 com 10% de desconto em relação ao preço dos produtos do tipo 1. Qual a 

representação algébrica para uma compra de x quilos de milho tipo 2, y quilos de feijão tipo 2 e z 

quilos de café tipo 1. 

a) 4,05x+4,5y+20z  

b) 4,50x+4,5y+20z 

c) 4,50x+5y+19,80z 

d) 4,05x+5y+19,80z 

 

FACEPE C
ONCURSOS

www.pciconcursos.com.br



 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE 

Concurso Público – Edital 01/2018 – Câmara Municipal de Piumhi 

 

_________________________________________________________________________________ Assistente  Administrativo                   
                                                                                                                                                                                                            13 

 

QUESTÃO 33 

Em um hotel estão hospedados 5 amigos. Antes de ir tomar café da manhã eles combinaram o 

seguinte: 

Se João beber café então Ana beberá leite. 

Se Júlio comer pão então Antônio não comerá bolacha. 

Se Antônio beber leite então João não beberá café. 

Se Maria beber suco então Ana Comerá bolacha.  

Ao chegarem ao restaurante para tomar o café da manhã descobriram que não havia leite e nem 

bolacha. Seguindo o combinado pelos 5 amigos pode-se afirmar que ocorrerá: 

a) Maria beberá suco e Antônio não comerá bolacha. 

b) Ana comerá bolacha e Antônio não beberá leite. 

c) João não beberá café e Maria não beberá suco. 

d) João beberá café e Júlio comerá pão. 

 

QUESTÃO 34 

Com o início do ano, uma concessionária que vendia o carro A por R$ 20.000,00 decidiu subir o 

preço em 10%. Como no mês de janeiro a quantidade de vendas desse carro A foi muito pequena 

a concessionária fez uma promoção de 20% de desconto no mês de fevereiro, em março 

novamente subiu 15% o valor do carro A e em abril resolveu dar um desconto novamente de 5%. 

Ao final de todos estes aumentos e descontos, qual o valor, em reais, que o carro A passou a 

custar? 

a) 18.750,00 

b) 19.228,00  

c) 19.800,00 

d) 20.000,00 
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QUESTÃO 35 

Três amigos, João, Pedro e Rafael, após a aula de matemática, decidiram verificar seus 

conhecimentos do que aprenderam na aula por meio de uma brincadeira. João e Pedro 

combinaram a forma de obter uma sequência de números e Rafael tinha que determinar o 

próximo termo e somar todos eles. Assim, João disse 2. Pedro disse 4/3. João disse 8/9. Pedro 

disse16/27. Daí pediram ao Rafael que seguindo esta sequência, determinasse o quinto termo e 

somasse todos os cinco termos. Qual a soma obtida por Rafael? 

a) 422/121 

b) 62/121 

c) 422/81  

d) 62/81 

 
 

CONHECIMENTOS  GERAIS/ATUALIDADES 
 
 

QUESTÃO 36 
 
Piumhi é um município do estado de Minas Gerais, no Brasil. Sua população estimada em 2017 é 
de 34.525 habitantes. É considerado o 45º município em qualidade de vida, entre os 853 
municípios de Minas Gerais. 
 

Assinale a alternativa que consta a data da emancipação política do município: 
 

a) 20 de julho de 1969. 

b) 20 de julho de 1978. 

c) 20 de julho de 1958. 

d) 20 de julho de 1968. 
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QUESTÃO 37 
 
A economia do município é predominantemente voltada para a agropecuária, destacando-se a 
produção do café, milho, feijão, leite e derivados, além do gado leiteiro e de corte. O município 
ainda é considerado o 5° maior polo de produção deste produto do Estado de Minas Gerais, 
segundo dados recentes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No ano 
de 2014 o município de Piumhi manteve-se em 1º lugar no ranking de comércio exterior do 
centro-oeste de Minas Gerais e em 282º posição do ranking dos municípios brasileiros. No que se 
refere à produção no setor agropecuário, qual é o produto mais produzido no município? 
 

a) Café. 

b) Milho. 

c) Feijão. 

d) Queijo Canastra. 

 
 
QUESTÃO 38 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Piumhi/MG em suas disposições preliminares, 
constantes no art. 4º, são Símbolos Oficiais do Município, representativos de sua cultura e 
história:  
 

a) A Bandeira, as Armas e o Hino. 

b) A Bandeira, o Brasão e o Hino. 

c) A Prefeitura, a Câmara e os servidores. 

d) O Prefeito, os Vereadores e os servidores. 

 
 

 
QUESTÃO 39 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Piumhi/MG, especificamente na SECÃO II - Do 
Funcionamento da Câmara, conforme art. 19, a mesa da Câmara se compõe de: 
 

a) Prefeito; Vice-Prefeito; Primeiro Secretário; e Segundo Secretário. 

b) Presidente; Vice-Presidente; Primeiro Secretário; e o Controlador Interno. 

c) Presidente; Vice-Presidente; Primeiro Secretário; e Segundo Secretário. 

d) Prefeito; Vice-Prefeito; Primeiro Vereador mais votado; e Segundo vereador mais votado. 

 
 
 
 
 
 

FACEPE C
ONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ranking
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais


 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE 

Concurso Público – Edital 01/2018 – Câmara Municipal de Piumhi 

 

_________________________________________________________________________________ Assistente  Administrativo                   
                                                                                                                                                                                                            16 

 
 
QUESTÃO 40 
 
O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% da 
porção centro-oriental do continente sul-americano. Banhado a leste pelo oceano Atlântico, o 
Brasil possui 23.102 km de fronteiras, sendo 15.735 km terrestres e 7.367 km marítimas. Todos 
os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil, com exceção de:  
 

a) Argentina e Paraguai. 

b) Chile e Equador. 

c) Equador e Peru. 

d) Chile e Bolívia. 
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