PROGRAMA DE ESTÁGIO - PETROBRAS 2019
PROVA ONLINE - NÍVEL SUPERIOR
GABARITO VERSÃO 1.0
Prova disponível entre os dias 13/05 e 15/05 das 8h00 às 18h30.

CONHECIMENTOS GERAIS
549 - O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam parte de um programa que tinha
como objetivo acelerar o crescimento econômico no País. Essa descrição corresponde a uma operação
criminosa no Brasil. Trata-se da:
Operação Lava Jato
Operação Greenfield
Operação Navalha
Operação Carne Fraca

550 - Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil?
Ano 2007, em São Paulo
Ano 2006, no Mato Grosso
Ano 1996, em São Paulo
Ano 1952, na Floresta Amazônica

551 - Duas das afirmações abaixo estão erradas: 1. Intolerância religiosa é um crime de ódio. 2. A intolerância
religiosa não é crime no Brasil. 3. A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão. 4.
Intolerância religiosa é cometer atos de vandalismo contra os templos de outras religiões. 5. A liberdade de
expressão garante o direito para dizer o que se quer sobre crenças ou religiões que não a nossa.
1e2
2e3
1e3
2e5

552 - Quais destas empresas brasileiras estavam incluídas no pacote de privatizações do governo Temer? 1.
Eletrobrás 2. Casa da Moeda 3. Embraer 4. Vale S.A. 5. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom
Jobim
Eletrobrás e Embraer
Eletrobrás e Casa da Moeda
Aeroporto de Congonhas e Vale S.A

Casa da Moeda e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom Jobim

553 - Qual o motivo da condenação de Luís Inácio Lula da Silva?
Recebimento de apartamento de luxo no Guarujá (SP) como propina na Operação Lava Jato
Corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato
Tráfico de influência internacional na Operação Janus
Obstrução da justiça na Operação Lava Jato

554 - Quais os quatros países que têm a maior população carcerária do mundo?
Brasil, Estados Unidos, México e Índia
China, Estados Unidos, Índia e Indonésia
Rússia, Japão, Canadá e China
Estados Unidos, China, Rússia e Brasil

555 - Qual foi a revolução que alavancou a independência do Brasil e em 2017 completou o segundo
centenário?
Revolução Farroupilha
Revolução Federalista
Revolução Praieira
Revolução Pernambucana

556 - Qual das alternativas traz uma das medidas do presidente Trump que causaram polêmica?
Construção de um muro na fronteira com o Canadá
Cessação de Acordo de Comércio Livre (ACL) entre os Estados Unidos e Israel
Saída do Acordo de Paris
Reconciliação dos EUA com Cuba

557 - Que país que tem realizado testes nucleares e ameaça principalmente os Estados Unidos da América?
Síria
Israel
Paquistão
Coreia do Norte

558 - O que é Brexit?
Saída do Reino Unido da Zona Euro
Saída do Reino Unido da União Europeia
Saída da Inglaterra do Reino Unido

Mudança do sistema de governo no Reino Unido

559 - Quais os países que mais têm recebido refugiados sírios?
Turquia e Líbano
Alemanha e França
Iraque e Suécia
Turquia e Egito

560 - O que é o Acordo de Paris?
Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes em Paris
Acordo internacional que trata da proteção da França dos atentados terroristas
Acordo internacional que trata do Desenvolvimento Sustentável
Acordo internacional que trata do aquecimento global

561 - Qual a nacionalidade do sociólogo e filósofo Durkheim?
Alemã
Francesa
Inglesa
Italiana

562 - Quais os acontecimentos completaram 100 e 500 anos respectivamente em 2017?
Revolução Pernambucana e Revolta da Sabinada
Semana da Arte Moderna e aniversário da morte de Maquiavel
Revolução Russa e Reforma Protestante
Centenário do nascimento de Oscar Niemeyer e Reforma Protestante

563 - Qual dentre esses casos não foi confirmado como atentado terrorista em 2017?
Explosão de homem bomba após show de Ariana Grande em Manchester
Explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia
Tiroteio em massa em Las Vegas
Explosões em igrejas no Egito no Domingo de Ramos

564 - Lady Di era o apelido de qual personalidade?
Chiquinha Gonzaga
Joana dArc
Carlota Joaquina

Diana, a Princesa de Gales

565 - Durante quantos anos Fidel Castro, um dos governantes que esteve mais tempo no poder, esteve à frente
de Cuba?
39 anos
32 anos
40 anos
49 anos

566 - Qual a função da ONU?
Zelar pela cultura em todas as nações
Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial
Financiar países em desenvolvimento
Gerenciar acordos de comércio entre os países

567 - Qual a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel?
Madre Teresa de Calcutá
Elizabeth Blackweel
Irène Joliot-Curie
Marie Curie

568 - Eva Braun era o nome da esposa de qual dessas personalidades conhecidas pela sua crueldade?
Vladimir Lenin
Benito Mussolini
Augusto Pinochet
Adolf Hitler

569 - Em que governo brasileiro foi sancionada a lei das cotas para o ensino superior?
Governo de Dilma Rousseff
Governo de José Sarney
Governo de Fernando Henrique
Governo de Luís Inácio Lula da Silva

570 - Mao Tsé-tung, Jean Jacques Dessalines e Nelson Mandela foram respectivamente os governantes de
quais países?
Japão, França e Angola
Índia, Alemanha e Portugal

China, Haiti e África do Sul
Taiwan, Bélgica, Moçambique

571 - Chernobyl e Césio-137 fazem parte dos maiores acidentes nucleares da história. Em que países
aconteceram?
Rússia e Espanha
Ucrânia e Brasil
Estados Unidos e Ucrânia
Japão e Brasil

572 - Como morreu Saddam Hussein?
Vítima de câncer
Suicídio
Ataque cardíaco
Enforcado

573 - Qual o país esteve na liderança militar da Minustah, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti?
Estados Unidos
Argentina
França
Brasil

574 - Qual a doença sexualmente transmissível que virou surto no Brasil em 2017?
Febre amarela
Zika
Sífilis
Candidíase

575 - Como forma de resistir às tradições do Halloween, qual a data comemorativa foi instituída no Brasil para
ser celebrada no dia 31 de outubro?
Dia das bruxas
Dia do folclore
Dia da poupança
Dia do Saci

576 - Quem é Luiz Gabriel Tiago?
Brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018

Escritor e poeta português
Escritor e poeta espanhol
Nome verdadeiro de Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha

577 - Que decisão de Donald Trump alarmou a comunidade internacional em dezembro de 2017?
Reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel
Retificação da decisão sobre a importação de troféus de caça
Decreto contra a lei de saúde "Obamacare"
Construção de muro na fronteira entre Estados Unidos e México

578 - Em outubro de 2017 um crime em Goiânia chocou o Brasil. O que aconteceu?
Chacina da Candelária
Um segurança ateou fogo em crianças de uma creche, provocando a morte de pelo menos 5
Um adolescente disparou contra colegas em uma sala de aula, dois dos quais morreram
Crime que ficou conhecido como Massacre de Realengo

579 - Qual o nome do líder da Coreia do Norte?
Pak Pong-ju
Kim Jong-un
Kim Jong-Il
Moon Jae-in

580 - Quais as consequências para o Brasil decorrentes da crise na Venezuela?
Sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima
Fortalecimento do Mercosul
Aumento de mão de obra
Aumento de participação de investimentos estrangeiros

581 - Em 2018 foi o centenário da morte de que importante poeta brasileiro?
Monteiro Lobato
Machado de Assis
Aluísio de Azevedo
Olavo Bilac

582 - Quais destes grupos são contraindicados para tomar a vacina contra a febre amarela?
gestantes, lactantes, bebês com menos de 9 meses, diabéticos, idosos acima de 60 anos

crianças até 2 anos, grávidas, doadores de sangue
pacientes com câncer, idosos acima de 75 anos
mulheres que querem engravidar, lactantes, bebês com menos de 1 ano, doentes que recebam tratamento
de saúde especial

583 - Quem é o autor do famoso discurso "Eu tenho um sonho"?
Nelson Mandela
Martin Luther King
Zumbi dos Palmares
Barack Obama

584 - Qual país sediou a Copa do Mundo de 2018?
Catar
Rússia
Dubai
Brasil

585 - Qual país sediará as Olimpíadas de 2020?
Catar
França
Estados Unidos
Japão

586 - Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico?
azul, verde, amarelo e vermelho
verde, azul, vermelho e amarelo
vermelho, amarelo, verde e azul
azul, amarelo, verde e vermelho

587 - Quanto à espécie, um ônibus é um veículo
de carga
de passageiro
especial
misto

588 - A partir de que ano ocorreu a centralização das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal?
1889 (Marechal Deodoro da Fonseca)

1931 (Getúlio Vargas)
1986 (José Sarney)
1990 (Fernando Collor)

589 - Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos são retirados numa doação
de sangue?
Tem entre 2 a 4 litros. São retirados 450 mililitros
Tem entre 4 a 6 litros. São retirados 450 mililitros
Tem 10 litros. São retirados 2 litros
Tem 7 litros. São retirados 1,5 litros

590 - De quem é a famosa frase "Penso, logo existo"?
Platão
Galileu Galilei
Descartes
Sócrates

591 - De onde é a invenção do chuveiro elétrico?
França
Inglaterra
Brasil
Austrália

592 - Quais o menor e o maior país do mundo?
Vaticano e Rússia
Nauru e China
Mônaco e Canadá
Malta e Estados Unidos

593 - Qual o livro mais vendido no mundo a seguir à Bíblia?
O Senhor dos Anéis
Dom Quixote
O Pequeno Príncipe
Ela, a Feiticeira

594 - Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui?
113

109
108
118

595 - Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo?
Japão e Serra Leoa
Austrália e Afeganistão
Brasil e Congo
Estados Unidos e Angola

596 - Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol?
8
10
9
7

597 - Quais as duas datas que são comemoradas em novembro?
Independência do Brasil e Dia da Bandeira
Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra
Dia do Médico e Dia de São Lucas
Dia de Finados e Dia Nacional do Livro

598 - Quem pintou "Guernica"?
Paul Cézanne
Pablo Picasso
Tarsila do Amaral
Salvador Dalí

599 - Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra?
12 minutos
1 dia
12 horas
8 minutos

600 - Qual a tradução da frase "Fabiano cogió su saco antes de salir"?
Fabiano coseu seu paletó antes de sair

Fabiano fechou o saco antes de sair
Fabiano pegou seu paletó antes de sair
Fabiano cortou o saco antes de cair

601 - Qual a nacionalidade de Che Guevara?
Cubana
Peruana
Boliviana
Argentina

602 - Quais são os três predadores do reino animal reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo, se
camuflar para surpreender as presas e possuir sentidos apurados, respectivamente:
Tubarão branco, crocodilo e sucuri
Tigre, gavião e orca
Hiena, urso branco e lobo cinzento
Leão, tubarão branco e urso cinzento

603 - Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino?
2,4 para ambos
2,5 m e 2,0 m
2,45 m e 2,15 m
2,43 m e 2,24 m

604 - Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo?
Caipora
Saci
Lobisomem
Boitatá

605 - Em que período da pré-história o fogo foi descoberto?
Neolítico
Paleolítico
Idade dos Metais
Idade Média

606 - Qual a montanha mais alta do Brasil?
Pico da Neblina

Pico Paraná
Monte Roraima
Pico da Bandeira

607 - Em qual local da Ásia o português é língua oficial?
Índia
Filipinas
Macau
Portugal

608 - "It is six twenty ou twenty past six". Que horas são em inglês?
12:06
6:20
6:02
12:20

609 - Como é a conjugação do verbo caber na 1.ª pessoa do singular do presente do indicativo?
Eu caibo
Ele cabe
Que eu caiba
Nenhuma das alternativas

610 - Quais destas construções famosas ficam nos Estados Unidos?
Estátua da Liberdade, Golden Gate Bridge e Empire State Building
Estátua da Liberdade, Big Ben e The High Line
Angkor Wat, Taj Mahal e Skywalk no Grand Canyon
Lincoln Memorial, Sidney Opera House e Burj Khalifa

611 - Quais destas doenças são sexualmente transmissíveis?
Aids, tricomoníase e ebola
Chikungunya, aids e herpes genital
Gonorreia, clamídia e sífilis
Hepatite B, febre tifoide e hanseníase

612 - Qual destes países é transcontinental?
Rússia

Filipinas
Istambul
Groenlândia

613 - Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas?
A Filosofia
A Matemática
A Astronomia
A Mitologia

614 - Quais os planetas do sistema solar?
Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio
Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Terra, Urano, Vênus
Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio
Terra, Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio

615 - Qual era o nome de Aleijadinho?
Alexandrino Francisco Lisboa
Manuel Francisco Lisboa
Francisco Antônio Lisboa
Antônio Francisco Lisboa

616 - Júpiter e Plutão são os correlatos romanos de quais deuses gregos?
Ares e Hermes
Cronos e Apolo
Zeus e Hades
Zeus e Ares

617 - Qual o maior animal terrestre?
Baleia Azul
Dinossauro
Elefante africano
Girafa

618 - Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King?
Igualdade das raças

Justiça para os menos favorecidos
Intolerância religiosa
Prêmio Nobel da Paz

619 - Quais os nomes dos três Reis Magos?
Gaspar, Nicolau e Natanael
Belchior, Gaspar e Baltazar
Belchior, Gaspar e Nataniel
Gabriel, Benjamim e Melchior

620 - Qual a religião monoteísta que conta com o maior número de adeptos no mundo?
Judaísmo
Zoroastrismo
Islamismo
Cristianismo

621 - Qual desses filmes foi baseado na obra de Shakespeare?
Muito Barulho por Nada (2012)
Capitães de Areia (2011)
A Dama das Camélias (1936)
A Revolução dos Bichos (1954)

622 - Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Em que ano aconteceu?
Yuri Gagarin, em 1961
Buzz Aldrin, em 1969
Charles Conrad, em 1969
Neils Armstrong, em 1969.

623 - As pessoas de qual tipo sanguíneo são considerados doadores universais?
Tipo A
Tipo B
Tipo O
Tipo AB

624 - O Brasil é uma república federativa formada pela União, pelos estados e pelos municípios. A Câmara dos
Deputados e as Câmaras de Vereadores correspondem, respectivamente, aos níveis federativos:
municipal e federal

estadual e federal
federal e estadual
federal e municipal

625 - Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à
circulação de pedestres, é:
passagem
rua
caminho
logradouro público

626 - O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar:
janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
um site que tem seu conteúdo editado de forma colaborativa por visitantes
uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

627 - O governo do presidente Jair Bolsonaro comunicou à ONU (Organização das Nações Unidas) que o
Brasil saiu do:
Pacto Global para Migração
Pacto Nuclear
Pacto militarista
Pacto econômico

628 - Frequentemente, em nosso país, escolas de ensino fundamental e médio enfrentam sérias dificuldades
para oferecer boas condições de ensino a seus alunos. Essa situação, decorrente de diversas causas sociais,
financeiras e políticas, constitui um grave problema devido a suas várias implicações sociais, especialmente a
longo prazo. Considerando tal problema, assinale a alternativa correta.
Instituições de ensino de qualidade pouco contribuem para a socialização dos jovens.
Formação universitária possibilita, por si só, a educação de cidadãos conscientes
Injustiças sociais podem ser superadas sem o auxílio da instrução formal dos jovens
Processos de inserção social são facilitados por instituições escolares de qualidade

629 - Sobre os investimentos em educação no nosso país, é correto afirmar que:
já atingimos a meta estabelecida no PNE de investimento previsto em educação para 2019;
o Brasil se destaca na América do Sul com os resultados de seus investimentos em educação;
apesar da porcentagem alta do PIB, o número de alunos no Brasil é maior e o PIB total é menor em
comparação aos países da OCDE;
o investimento por aluno no Brasil traduz a disposição do país em expandir o acesso e fornecer educação

de qualidade

630 - Este programa foi criado por uma ação conjunta dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
e do Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de promover o intercâmbio de ciência, tecnologia e inovação
em âmbito mundial. O programa é destinado a alunos brasileiros de graduação e de pós que ganham bolsas
para o exterior e alunos do exterior que queiram estudar no Brasil. Trata-se do Programa:
Cientistas do futuro.
Prospecção científica
Ciência sem Fronteira
Ciência construtiva

631 - Após a demissão do técnico Felipão, a Confederação Brasileira de Futebol - CBF contratou como técnico
da seleção brasileira o ex-jogador:
Romário
Gilmar Rinaldi
Rivelino
Dunga

632 - Sobre o MS Excel 2010, em seu modo padrão, assinale a alternativa INCORRETA:
Após inserir os dados na célula desejada, para mover o cursor para a célula à direita, podemos pressionar
a tecla Tab.
Após inserir os dados na célula desejada, para mover o cursor para célula abaixo, podemos pressionar a
tecla Enter.
Após inserir os dados na célula desejada, para mover o cursor para célula à esquerda, podemos pressionar
as teclas Ctrl + Tab.
Após inserir os dados na célula desejada, para mover o cursor para a célula acima através do teclado,
podemos pressionar Shift + Enter

633 - Assinale a alternativa correta
Destinatários adicionados em cópia não tem acesso a arquivos anexados em uma mensagem de e-mail
O Microsoft Outlook 2010, em seu modo padrão, não permite que sejam anexados arquivos que excedam
20MB
O limite de destinatários em uma mensagem de e-mail é de 15 endereços, sendo 5 destinatários em cópia
oculta
Documentos, fotos e arquivos de música podem ser anexados a um e-mail independente do tamanho do
arquivo

634 - Em maio de 2018, os Estados Unidos (EUA) inauguraram a sua nova embaixada em:
Telaviv
Jerusalém
Líbano

síria

635 - A decisão do presidente Donald Trump de romper o pacto nuclear com o Irã:
Diminuiu a instabilidade no oriente médio e não teve um impacto internacional negativo;
Aumentou a estabilidade no oriente médio e teve um impacto internacional positivo
Reverteu a instabilidade no oriente médio e teve um impacto internacional negativo;
Aumentou a instabilidade no oriente médio e teve um impacto negativo

636 - Quais são os vetores de transmissão da febre amarela?
Nos ciclos silvestres e urbanos, os mosquitos Anopheles.
No ciclo silvestre, os mosquitos do gênero Aedes Aegypt. No ciclo urbano, Haemagogus e Sabethes
No ciclo silvestre, os mosquitos do gênero Haemagogus e Sabethes. No ciclo urbano Aedes Aegypt.
nenhuma das alternativas anteriores

637 - O escândalo dos vazamentos de dados do Facebook esteve vinculado a qual empresa?
arpanet
Netscape
Cambirdge Analytica
Arpascape

638 - Quantas letras formam nosso alfabeto?
18 letras
20 letras
12 letras
23 letras

639 - São pratos típicos da culinária indígena, Exceto
Tapioca
Pirão
Pamonha
Quibebe

640 - Sobre as consequências do aquecimento global é INCORRETO afirmar:
aumento da temperatura, derretimento das calotas polares e nível dos oceanos com possibilidade de
desaparecimento de várias cidades costeiras;
aumento do desmatamento e as queimadas no Brasil e África também continuem para esse caos
aumento da temperatura provocando tufões, furacões e ciclones em locais antes não ocorridos

aumento da temperatura com menos evaporação das águas dos oceanos, aumentando a força das
variações climáticas e consequentemente as catástrofes climáticas

641 - A vegetação predominante na Região Norte de Mato Grosso é:
Cerrado
Pantanal
Floresta Amazônica
Campos

642 - Em novembro de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de uma importante reserva. O produto
a ser explorado é:
ferro
carvão
petróleo
estanho

643 - O cinema brasileiro contou, com a produção de dois filmes de grande repercussão e aceitação pelo
público e pela crítica especializada: Tropa de Elite e Cidade de Deus. Em conjunto, os filmes mencionados
enfocam e explicitam a vinculação entre os seguintes aspectos da realidade brasileira:
cultura popular e tecnologia social
ecologia urbana e educação pública
prática religiosa e assistência social
violência urbana e segurança pública

644 - Os Estados-membros da União Europeia são, EXCETO:
Albânia
Bélgica
Estônia
Letônia

645 - Em caso de vazamento de gás é INCORRETO fazer
fechar os registros
não fumar e não acender fósforos
abrir portas e janelas
chamar o corpo de bombeiros (disque 190)

646 - Entre as nações que mais emitem os gases responsáveis pelo efeito estufa estão todas as seguintes,
EXCETO:
Estados Unidos

China
Rússia
Arábia Saudita

647 - Qual o estado do Nordeste que não é banhado pelo mar?
Vitória - ES
Maceió - AL
Teresina - PI
São Luiz - MA

648 - Selecione o item em que o Brasil é o maior produtor mundial:
soja
milho
laranja
carne bovina

649 - Nos últimos anos, a matriz energética brasileira vem-se diversificando, sobretudo com a incorporação dos
agro combustíveis, como o etanol. O principal produto empregado na fabricação desse agro combustível no
Brasil é a (o):
cana-de-açúcar
erva-mate
cera de carnaúba
coco de babaçu

650 - O poder executivo no Brasil tem como principal representante o:
deputado federal
prefeito
governador
presidente da república

651 - Em março de 2010, Tancredo Neves completaria 100 anos de idade. Esse político exerceu cargos de
deputado, senador e governador de Minas Gerais, até ser eleito Presidente da República por um colégio
eleitoral, em 1985. No Brasil, a eleição de Tancredo Neves para Presidente da República marcava o fim de um
regime político:
civil
militar
religioso
monárquico

652 - Rand é a moeda utilizada em que país?
África do Sul
Ruanda
Quênia
Tanzânia

653 - A Independência do Brasil deve muito ao denominado Patriarca da Independência, cujo nome é:
D. Pedro I
Almirante Barroso
José Bonifácio
José Patrocínio

654 - É usado no sentido de identificar ações provindas dos termos zoar, ameaçar, intimidar, humilhar, etc., que
na grande maioria das vezes tem origem nas escolas através dos jovens alunos que assim praticam tais
maldades contra determinados colegas que carregam algo fora do normal no seu jeito de ser:
Bullying
Preconceito
Racismo
Segregação

655 - Qual o atual regime e sistema político do Brasil?
República Presidencialista
República Parlamentarista
República Monarquista
Monarquia Absolutista

656 - "Liberdade! Liberdade! Abre as asas sobre nós, Das lutas na tempestade Dá que ouçamos tua voz" Este
trecho acima é do:
Hino Nacional Brasileiro
Hino da Bandeira Nacional
Hino da Independência
Hino da Proclamação da República

657 - Na agricultura brasileira, destaca-se um tipo de cultivo comercial fortemente voltado para a exportação e
que avança em várias partes do território nacional. O cultivo agrícola comercial em foco é o de:
soja
arroz

café
cacau

658 - A partir da década de 1990, a economia do Brasil conheceu a intensificação ou consolidação do
Neoliberalismo, de forma que um de seus principais efeitos, no que diz respeito à oferta de empregos, foi:
o aumento da força sindical.
a terceirização dos serviços.
a diminuição do "exército de reserva".
a elevação da oferta de trabalho.

659 - "Não existe gravidade no espaço. " Diante a afirmação acima, responda:
verdadeiro
falso

660 - "Ao chegar ao estômago, uma goma de mascar leva até 7 anos para ser digerida. " Diante a afirmação
acima, responda:
verdadeiro
falso

661 - "O diamante é a pedra mais resistente da terra. " Diante a afirmação acima, responda:
verdadeiro
falso

662 - - "Camaleões mudam de cor para se camuflar. " Diante a afirmação acima, responda:
verdadeiro
falso

663 - Qual país sul-americano é o maior produtor de vinho?
Argentina
Brasil
Colômbia
Itália

664 - Quem foi Tarsila do Amaral?
cantora
escritora
pintora

atriz

665 - Por quantos estados o Brasil é composto?
25
28
26+Distrito Federal
29

666 - Quantos meses tem 28 dias durante um período de 6 anos?
72
60
70
65

667 - Quais são os dentes mais escondidos na boca?
Incisivos
caninos
pré-molares
molares

668 - Em qual ano aconteceu a Independência do Brasil?
1822
1722
1922
1830

669 - Nome do navegador português que, conforme a lenda oficial, descobriu o Brasil?
Dom João VI
Vasco da Gama
Dom Pedro I
Pedro Alvares Cabral

670 - Onde fica o Machu Picchu?
Uruguai
Chile
Bolívia

Peru

671 - Qual é a estrela que fica mais próxima do Planeta Terra?
Lua
sol
estrela de barnard
alfa centauri

672 - Qual o significado da sigla O.N.U?
Organização Não Unidas
Organização das Nações Unidas
Ordens na Unidade
Organização Não Universal

673 - Quem inventou a luz elétrica?
Vasco da Gama
Albert Einstein
Santos Dumont
Thomas Edson

674 - Qual desses órgãos do corpo humano filtra o nosso sangue?
rins
pulmão
traqueia
coração

675 - Qual é o segundo maior país da América do Sul?
Chile
Peru
Uruguai
Argentina

676 - Qual vitamina absorvermos quando entramos em contato com o Sol?
vitamina A
vitamina B
vitamina C

vitamina D

677 - Qual o maior desastre no brasil envolvendo rompimento de barragens?
barragem em Mariana
barragem em Brumadinho
barragem do fundão
nenhuma das anteriores

678 - Uma das respostas abaixo está "ERRADA:"
O Saci Pererê é um mito do folclore brasileiro
O pigmento verde das plantas é a clorofila
A bandeira brasileira tem 4 cores
O Futebol é originário do Brasil

679 - A primeira capital do Brasil foi:
São Paulo
Olinda
Salvador
Recife

680 - O Japão também é conhecido como:
A terra dos equipamentos eletrônicos
A terra do sol nascente
A terra dos Orixás
A terra das artes marciais

681 - O Principal predador das Piranhas, é:
A baleia Orca
O Pirarucu
O Jacaré do papo amarelo
O Tubarão

682 - Fruta muito suculenta com a qual se produz um excelente licor, que além de reconstituinte físico é
empregado no combate das doenças pulmonares:
Pinha
cupuaçu
jenipapo

morango

683 - Governante brasileiro que começou seu mandato quando tinha apenas 15 anos de idade e cuja gestão é
considerada pelos pesquisadores como um dos períodos mais produtivos e de maior desenvolvimento de toda
nossa história:
Dom Pedro I
Getúlio Vargas
Dom João VI
Dom Pedro II

684 - Nome que se dá ao processo de reaproveitamento de lixo:
reciclagem
ecologia
racionamento
fissão atômica

685 - Planeta do sistema solar famoso pelos seus enormes anéis de poeira:
Júpiter
mercúrio
marte
saturno

686 - Nome do sistema de governo onde os representantes públicos são escolhidos pelo voto popular:
determinismo
capitalismo
comunismo
democracia

687 - Nome comum dos programas de computador que, depois de instalados sem a permissão do usuário,
prejudicam o funcionamento do mesmo:
MP9
MP3
Tecno
nenhuma das anteriores

688 - PIB quer dizer:
Programa Internacional de Bolsas
Produto Interno Bruto

Produto Interno Brasileiro
Propaganda Interna Básica

689 - Quando falamos em Globalização, NÃO podemos afirmar que:
Os países impedem o acesso de outros às suas economias
Os países abrem-se ao fluxo internacional de serviços, bens e capitais
Há uma redução nas barreiras tarifárias de produtos entre as nações
Baseia-se na liberação econômica das nações

690 - Sobre as Organizações Terroristas, NÃO podemos afirmar que:
São de cunho religiosas
São Mercenárias
São de natureza humanitárias
São baseadas em Ideologias

691 - Capital de Risco é:
Uma variedade de seguro contra incêndio industrial
A mesma coisa que Caderneta de Poupança
Um Tipo de investimento sem retorno financeiro garantido
Dinheiro emprestado aos juros elevados

692 - Uma dessas afirmações está "ERRADA":
A piranha é um peixe de água doce
A lua é o satélite natural da terra
A árvore símbolo que deu nome ao nosso país é o Pau Brasil
O Mamute era um anfíbio

693 - Com quantos jogadores um time de futebol entra em campo?
10
12
8
11

694 - Um dos países abaixo não está localizado no mesmo continente dos demais:
Egito
Alemanha

Itália
Grécia

695 - Cidade da Europa onde está localizado o "Arco do Triunfo".
Londres
Lisboa
Paris
Madri

696 - A velocidade com a qual o corpo queima as calorias é conhecida como:
cromoterapia
hipertrofia
Hipertireoidismo
metabolismo

697 - Cidade da Europa onde está localizada a famosa Catedral de Notre Dame, palco do conhecido romance
do autor Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame:
Londres
Roma
Atenas
Paris

