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1. “Entre as meningites mais preocupantes, pontua o in-
fectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto Emilio Ribas, 
de São Paulo, estão a meningocócica, justamente a que 
acometeu o neto de Lula, e a pneumocócica.
A primeira ocorre quando o agente causador cai na 
corrente sanguínea e promove a liberação de fato-
res inflamatórios. Isso faz os vasos dilatarem, tendo 
como consequências queda de pressão arterial e ta-
quicardia, podendo levar a pessoa à morte.”

(Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Vida/
noticia/2019/03/o-que-e-meningite-meningococica-doenca-que-
vitimou-o-neto-de-lula.html>. Acesso em: 2 mar. 2019. Adaptado.)

A meningite meningocócica se caracteriza como
a)  viral.
b)  fúngica.
c)  bacteriana.
d)  parasitária.
e)  medicamentosa.

2. “’O governo está preparando uma proposta sobre caixa 
dois e tem uma posição rigorosa contra esses crimes. 
Por razões estratégicas, vai ser tratado em projeto sepa-
rado’, declarou [Sérgio Moro]. O caixa dois é o repasse, 
sem declaração à Justiça Eleitoral, de dinheiro para cam-
panhas políticas – em algumas vezes, como forma de 
troca de favores.”

(Disponível em: <https://jovempan.uol.com.br/programas/jornal-da-manha/
caixa-2-foi-retirado-de-pacote-anticrime-por-estrategia-e-sera-objeto-

de-projeto-separado-diz-moro.html>. Acesso em: 28 fev. 2018.)

A criminalização citada objetiva que os recursos e in-
teresses envolvidos nas campanhas políticas sejam 
informados à sociedade de forma

a)  técnica. 
b)  expressa.
c)  detalhada.
d)  normatizada 
e)  transparente.

3. “No ano passado, a República Democrática do Congo 
passou por dois surtos de ebola, que se espalharam 
para cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Uma 
das províncias afetadas também está em zona de con-
flito ativo. Em dezembro, representantes dos setores de 
saúde pública, saúde animal, transporte e turismo pe-
diram à OMS e seus parceiros que considerem 2019 um 
‘ano de ação sobre a preparação para emergências de 
saúde.’”  

(Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/Bebes/Saude/noticia/2019/02/10-
maiores-ameacas-saude-em-2019-segundo-oms.html>. Acesso em: 24 fev. 2019.)

A doença ebola representa grave risco à saúde mundial 
devido principalmente

a) à sua transmissão viral se dar pelas vias respiratórias.
b) à alta incidência de casos em países mais populosos.
c) ao elevado custo da vacina utilizada em sua profilaxia.
d) à sua forma de contágio envolver animais domésticos.
e) ao seu alto índice de letalidade, que pode chegar a 90%.

4. “De acordo com a OMS, entre as questões que vão de-
mandar mais atenção da organização e de seus parceiros 
neste ano está a poluição do ar e mudanças climáticas. 
A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que 
nove em cada 10 pessoas respiram ar poluído todos os 
dias.” 

(Disponível em: <http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/2375-oms-lista-
as-10-principais-ameacas-para-a-saude-em-2019>. Acesso em: 24 fev. 2019.)

Tanto a poluição do ar quanto as mudanças climáticas 
têm estreita relação com a dependência mundial de

a) energia nuclear. 
b) pecuária extensiva.
c) agricultura extensiva.
d) combustíveis fósseis.
e) extração de minérios.

5. “Alegando violações da Rússia, Washington comunicou 
neste mês que está suspendendo suas obrigações com 
o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário 
(INF) e iniciando o processo de rompimento com o acor-
do, o que lhe possibilita desenvolver novos mísseis. 
[...] Putin respondeu à medida dos EUA dizendo que a 
Rússia espelhará as ações norte-americanas suspenden-
do suas próprias obrigações e deixando o pacto.”

(Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/russia-respondera-se-
eua-instalar-misseis-na-europa-diz-putin/ >. Acesso em: 4 mar. 2019.)

O desrespeito ao Tratado citado no texto cria a perspec-
tiva de que 

a) outras potências com alto poder bélico abandonem o 
pacto.

b) uma nova corrida armamentista renasça entre Moscou 
e Washington.

c) um novo pacto seja exigido pela Organização das 
Nações Unidas.

d) as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia 
sejam rompidas.

e) uma crise econômica mundial seja deflagrada mediante 
um conflito bélico.

6. “A cerimônia do Oscar consagrou ‘Green Book: O Guia’, 
‘Roma’ e ‘Bohemian Rhapsody’ neste domingo (24), em 
Los Angeles.
A noite também foi importante pelo recorde de maior 
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número de prêmios para profissionais negros (7 es-
tatuetas) e para mulheres (15) em toda história da 
premiação.”

(Disponível em: <www.midianews.com.br/variedades/green-book-roma-e-
bohemian-sao-os-principais-vencedores/345188>. Acesso em: 5 mar. 2019.)

O Oscar 2019 ficou marcado por promover uma maior
a) igualdade.
b) tolerância.
c) diversidade.
d) demagogia.
e) criatividade.

7. “Milhares de manifestantes vêm pedindo há dias a re-
núncia de Moise e uma investigação independente 
sobre o destino dos recursos do acordo PetroCaribe, 
uma aliança entre países caribenhos e a Venezuela que 
deveria ajudar a liberar fundos para auxiliar o desen-
volvimento do país, assolado por desastres naturais e 
listado como o mais pobre das Américas. 
Os protestos, que supostamente deixaram vários mor-
tos e muitos outros feridos, sublinharam os temores 
generalizados com o estado da economia diante de 
uma inflação crescente e da dificuldade da população 
para arcar com necessidades básicas.”

 (Disponível em: </www.terra.com.br/noticias/mundo/lider-do-haiti-
descarta-renuncia-e-pede-dialogo-apos-protestos-violentos,b2468a32dd

1fc21fab69ad71cc81ce62a0hco80h.html>. Acesso em: 5 mar. 2019.)

Temos como fatores históricos globais que justificam a 
extrema pobreza no atual Haiti

a) a economia frágil, somada a rebeliões e à falta de ajuda 
externa.

b) os desastres naturais, mais a moeda atrelada ao dólar, ge-
rando inflação. 

c) a má gestão econômica, aliada à corrupção e aos desas-
tres naturais.

d) a corrupção, acrescida da interferência venezuelana e 
dos desastres naturais.

e) a crise econômica, marcada por rebeliões e  investimen-
tos malsucedidos em petróleo. 

8. “Os milicianos são mais temidos que os traficantes nas 
comunidades do Rio de Janeiro e entre os moradores da 
Zona Sul da capital fluminense. Os dados fazem parte 
de uma pesquisa feita pelo instituto Datafolha, a pedido 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Entre os moradores da Zona Sul, essa proporção é ain-
da maior: 38% dos moradores temem mais as milícias. 
Outros 20% têm mais medo dos traficantes, 24% temem 
a todos e 12% têm mais medo dos policiais. [...]”

(Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/18/
medo-das-milicias-supera-o-de-traficantes-em-comunidades-

do-rio-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 25 mar. 2019.)

O medo da população carioca, dividido entre forças que 
duelam pelo poder no Rio de Janeiro, aponta para a(o) 

a) ausência do Estado.
b) ineficiência da polícia.
c) falência do legislativo.
d) inoperância do judiciário.
e) fracasso da intervenção militar.

9. “O caminho para a vitória [de Davi Alcolumbre] foi 
atribulado. Ao longo do dia da votação, termos como 
#EnterrodeRenan ficaram em destaque nos trending 
topics do Twitter. Nesse sentido, a questão do voto aber-
to foi essencial para constranger quem apoiava Renan.
Apesar da decisão do STF garantindo o sigilo, como pre-
vê o regimento, na medida que mais e mais senadores 
fizeram o voto aberto ficou claro que seria impraticável 
fazer punições formais.”

(Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-a-
vitoria-de-davi-alcolumbre-significa-para-o-governo-bolsonaro/>. 

Acesso em: 28 fev. 2019. Adaptado.)

A partir da leitura do texto, percebe-se que o resultado 
da eleição ao Senado demonstra um Congresso 

a) mais coeso ideologicamente.
b) mais sensível à opinião pública.
c) menos organizado internamente.
d) mais desestruturado partidariamente.
e) menos articulado em volta de um nome.

10. “O presidente norte-americano declarou hoje estado 
de emergência nacional na fronteira sul do país, decisão 
que vai permitir recorrer a fundos federais para conse-
guir o financiamento para a construção de um muro 
fronteiriço.
A decisão de hoje permite a Trump mexer nas verbas fe-
derais sem necessitar da aprovação do Congresso, onde 
a oposição democrata detém a maioria na Câmara dos 
Representantes”.

 (Disponível em: <www.jn.pt/mundo/interior/casa-branca-explica-onde-trump-
vai-buscar-dinheiro-para-o-muro-10583252.html>. Acesso em: 5 mar. 2019.)

A declaração de emergência de Trump
a) visa ao acesso de verbas federais que não afetam os fun-

dos dos contribuintes.
b) é uma medida comum adotada para garantir a aprova-

ção de projetos presidenciais. 
c) é uma manobra para aprovar propostas que se alinham 

aos interesses dos contribuintes.
d) mina a autoridade do Congresso de tomar decisões im-

portantes sobre fundos dos contribuintes.
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e) busca um empréstimo de verbas federais, que serão pa-
gas posteriormente por empresas privadas.

11. “Paquistão e Índia recuam, mas hostilidade conti-
nua

[...] a hostilidade continua em meio aos esforços das 
potências mundiais para evitar uma guerra entre os vi-
zinhos equipados com armas nucleares.
Potências globais, incluindo a China e os Estados Unidos, 
pediram moderação para evitar outro conflito entre os 
vizinhos, envolvidos em três guerras desde a indepen-
dência da Grã-Bretanha em 1947.”

(Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/paquistao-e-india-
recuam-mas-hostilidade-continua/>. Acesso em: 3 mar. 2019.)

O ponto central dos conflitos entre Paquistão e Índia 
desde sua independência tem sido

a) a diferença religiosa.
b) a supremacia bélica.
c) a disputa pela Caxemira.
d) o radicalismo paquistanês. 
e) o fundamentalismo indiano.

12. “O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, 
disse recentemente que o antissemitismo ‘se espalha 
como um veneno’.
‘O antissemitismo nunca desapareceu. Abarca certa 
esquerda pró-Palestina, a extrema direita e a imigra-
ção muçulmana mais radical’, diz o sociólogo Michel 
Wieviorka, da Escola de Altos Estudos em Ciências 
Humanas.” 

(Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/
antissemitismo-se-dissemina-pela-europa-e-governos-

esbocam-reacao.shtml>. Acesso em: 3 mar. 2019.)

A disseminação de ódio aos judeus na Europa tem 
contado com forças historicamente antagônicas, quais 
sejam:

a) democratas e nazistas.
b) mulçumanos e sionistas.
c) setores pró-Palestina e árabes.
d) setores da esquerda e mulçumanos.
e) setores da esquerda e a extrema direita.

13. “O governo em Caracas insiste em negar a existência de 
uma crise humanitária nacional. A afirmação contradiz 
os dados mais recentes das Nações Unidas situando em 
3,4 milhões o atual número de refugiados e migrantes 
da Venezuela em todo o mundo.
Maduro encara a entrada dessa ajuda humanitária 
como um ‘cavalo de Troia’, supostamente dando início 
a uma intervenção militar dos americanos, além de ter 
justificado a carestia nacional com as sanções impostas 
por Washington.”

(Disponível em: <www.terra.com.br/noticias/cresce-tensao-
na-fronteira-venezuela-colombia,8b23c4826b3142ea40bd485

7bfe5aabf0gnd8qh5.html>. Acesso em: 3 mar. 2019.)

A visão do governo de Maduro em relação à ajuda ex-
terna para conter a crise humanitária pela qual passa a 
Venezuela levou o país a

a) declarar guerra aos países vizinhos.
b) fechar a fronteira com os países vizinhos.
c) pedir ajuda a aliados políticos para vencer a carestia.
d) romper relações diplomáticas com os países vizinhos.
e) proibir a população de consumir os produtos doados.

14. “Juan Guaidó se livrou na segunda-feira da primei-
ra ameaça de detenção e retornou ao país de modo 
triunfal. [...] 
O fez em um voo comercial, entrando pelo aeropor-
to internacional de Maiquetía (Caracas), como havia 
anunciado, um sinal da determinação do político ve-
nezuelano e uma concessão de Maduro, já que não faz 
sentido pensar que poderia aterrissar e passar pelos 
controles de imigração sem sua aprovação.”

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/04/
internacional/1551726334_959272.html>. Acesso em: 5 mar. 2019.)

A entrada tranquila de Guaidó na Venezuela pode ser 
interpretada como um sinal de

a) enfraquecimento do chavismo.
b) desprezo por parte do governo.
c) reconstrução da democracia no país.
d) respeito de Maduro ao líder opositor.
e) abertura ao diálogo por parte do governo.

15. “Da internet diretamente para as ladeiras de Olinda. As 
brincadeiras e frases que fazem sucesso nas redes so-
ciais viraram inspiração para fantasias no carnaval. [...] 
Este ano, a inspiração foi uma mensagem de voz pos-
tada em redes sociais em que uma criança diz que está 
chovendo e ‘repangalejando’. A expressão errada virali-
zou e virou até um funk.
‘A nossa imaginação vai longe. Rimos muito do áudio e 
decidimos fazer as roupas’, disse a farmacêutica Viviane 
Reis. A fantasia fez sucesso entre os foliões. ‘Todo mun-
do comenta, ri e grita quando vê. É divertido demais’, 
afirmou a empresária Edielly Silva.”

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/carnaval/2019/
noticia/2019/03/03/frases-e-brincadeiras-da-internet-inspiram-fantasias-

de-folioes-no-carnaval-de-olinda.ghtml>. Acesso em: 4 mar. 2019.)

A partir da leitura do texto, percebemos que
a) o carnaval é uma forma de expressão que se baseia em 

elementos midiáticos.
b) a viralização de conteúdos em redes sociais coíbe a ma-

nifestação do imaginário popular.
c) o tema para as fantasias de carnaval expressam ambi-

guidade entre o cultural e o popular.
d) os espaços de expressão acabam absorvendo-se e 

transformando elementos uns dos outros.
e) as redes sociais auxiliam no empobrecimento de nossa 

língua e propagam conteúdos supérfluos.

Respostas: 1. c – 2. e – 3. e – 4. d – 5. b – 6. c – 7. c – 8. a – 9. b – 10. d – 11. c – 12. e – 13. b – 14. a – 15. d
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