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Inflação acelera para 1,25% em outubro, maior para o mês desde 2002
A inflação acelerou para 1,25% em outubro, a maior para o mês desde 2002, quando o
índice foi de 1,31%. Com isso, o indicador acumula altas de 8,24% no ano e de 10,67% nos
últimos 12 meses, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores (10,25%).
Em outubro do ano passado, a variação mensal foi de 0,86%. Os dados são do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (10/11/2021) pelo IBGE.
Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em outubro, com
destaque para os transportes (2,62%), principalmente, por conta dos combustíveis
(3,21%). A gasolina subiu 3,10% e teve o maior impacto individual no índice do mês (0,19
p.p.). Foi a sexta alta consecutiva nos preços desse combustível, que acumula 38,29% de
variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses.
Os preços também avançaram no grupo dos alimentos e bebidas (1,17%), segunda maior
contribuição (0,24 p.p.) no IPCA, puxado pelas altas no tomate (26,01%) e na batatainglesa (16,01%), que fizeram acelerar a alimentação no domicílio (1,32%). “Esse aumento
no tomate e na batata decorre da redução da oferta devido ao frio e às chuvas”, observa
Pedro Kislanov. Também subiram o café moído (4,57%), o frango em pedaços (4,34%), o
queijo (3,06%) e o frango inteiro (2,80%). Por outro lado, recuaram os preços do açaí (8,64%), do leite longa vida (-1,71%) e do arroz (-1,42%).

(Texto adaptado de: Inflação acelera para 1,25% em outubro, maior para o mês desde 2002. Disponível em
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32154-inflacao-acelera-para-1-25-emoutubro-maior-para-o-mes-desde-2002. Acesso em 16/11/2021).

1. Considerando o texto apresentado acima é possível concluir que:

(a) A inflação não afetou a vida dos brasileiros pois os salários não foram reduzidos com
a sua alta.
(b) A alta da inflação afetou apenas a vida dos brasileiros que possuem carro, visto que o
valor do combustível foi o que mais subiu nos últimos 12 meses.
(c) A inflação afeta a vida de todos os brasileiros visto que ela representa o aumento do
preço de bens e serviços e implica na diminuição do poder de compra da moeda.
(d) A inflação do mês de outubro de 2021 foi pequena considerando os anos anteriores.

2. No trecho: “Foi a sexta alta consecutiva nos preços desse combustível, que acumula
38,29% de variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses”, a sequência de palavras
que permitiria substituir as destacadas no texto mantendo o sentido original da frase é:
(a)
(b)
(c)
(d)

Contínua – soma – alteração
Sucessiva – reduz – modificação
Prevista – causou – redução
Imediata – amortiza – soma

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
(a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar.
(b) alteza, empreza, francesa, miudeza.
(c) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher.
(d) chineza, marquês, garrucha, meretriz.

4. A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma relação profunda
entre homem e sociedade que os ___ mutuamente dependentes.
(a)
(b)
(c)
(d)

levam, existe, tornam
levam, existem, tornam
levam, existem, torna
leva, existe, torna

5. Com base na tirinha abaixo, responda:

Quino. Toda Mafalda. São Paulo, Martins Fontes, 2000.

Por que Mafalda olha para o globo terrestre no terceiro quadrinho?
(a) Porque concluiu que todo o sofrimento é causado pela terra.
(b) Porque associou as notícias do rádio ao sofrimento do planeta.
(c) Porque achava que o barulho havia sido provocado pelo globo terrestre.
(d) Porque acreditou que as notícias do rádio causaram sofrimento à terra.
6. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação
que devem preencher as lacunas da frase abaixo:
“Como amanhã será o grande dia ___ três coisas serão importantes ___ a tranquilidade
___ a paciência e a observação minuciosa do que está sendo solicitado___
a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula
b) vírgula, dois pontos, vírgula, ponto
c) vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula
d) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula

7. Assinale a alternativa que é escrita com “J” e não com “G”:
(a) Evangelho
(b) Gengibre
(c) Tigela
(d) Ultrage
8. Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas
frases abaixo, respectivamente:
I - Seguem _____ às cartas minhas poesias para você.
II - Polvo e lula _____ serão servidos no jantar.
III - Para a matrícula, é _____ a documentação pedida.
(a) anexa - frescos – necessária
(b) anexos - frescos – necessários
(c) anexas - fresca – necessária
(d) anexas - frescas – necessária

Sujeito de Sorte
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte
Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte
E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado
E assim já não posso sofrer no ano passado
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
Música de Belchior. In: Alucinação, 1976 (fragmento).

9. A expressão “pra cachorro” usada na música significa?
(a) Pouco, de forma esporádica.
(b) De maneira moderada.
(c) Muito, em grande quantidade ou com grande intensidade.
(d) Em silêncio, sem incomodar as pessoas.
10. O trecho “Ano Passado eu morri, mas esse ano eu não morro”, expressa:
(a) Esperança, coragem e motivação.
(b) Revolta, medo e agressividade.
(c) Conformismo, tristeza e medo.
(d) Resignação, dor e apatia.

MATEMÁTICA

11. Natália foi aprovada no Processo Seletivo para o Programa de Estágio de Ensino
Médio da Prefeitura Municipal do Salvador e decidiu que, ao longo do seu primeiro ano
de atividade, reservaria 25% da sua bolsa de complementação educacional para fazer
um curso de espanhol. Considerando que o valor mensal da bolsa é de R$494,94, ao
término do período, quanto Natália terá reservado para esta finalidade?
(a) R$1.080,45
(b) R$1.484,82
(c) R$1.187,86
(d) R$1.323,33

12. Considerando a lógica, o elemento correto da sequência 4, 16, 36, 64... é:
(a) 100
(b) 80

(c) 72
(d) 54

13. Quatro amigas saíram juntas para lanchar após o estágio e a conta da lanchonete
deu R$48. Para pagar, Júlia tem 2 reais a mais que Paula, Paula tem dois reais a mais
que Ana e Ana tem dois reais a mais que Viviane. Quanto cada uma tem
individualmente?
(a) Júlia tem 14, Paula tem 12, Ana tem 10 e Viviane tem 8.
(b) Viviane tem 8, Ana tem 10, Paula tem 12 e Júlia tem 14.
(c) Júlia tem 10, Paula tem 12, Ana tem 14 e Viviane tem 16.
(d) Viviane tem 9, Ana tem 11, Paula tem 13 e Júlia tem 15.

14. José ganhou um prêmio no valor de R$ 5.000,00 no sorteio do Programa Nota
Salvador e dividiu-o entre seus três filhos da seguinte forma: Pedro recebeu R$300,00 a
menos que João, que, por sua vez, recebeu R$ 100,00 a mais que Antônio. Determine a
quantia recebida por Pedro.
(a) R$1.500,00
(b) R$1.000,00
(c) R$ 1.850,00
(d) R$1.200,00

15. Com base na análise do gráfico abaixo, disponível no Boletim Epidemiológico
N°23/2021 (05/11/2021) do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
de Salvador – CIEVS/SMS sobre a doença pelo novo Coronavírus (Covid-19), é possível
afirmar que:

(a) Em 2021, houve um pico no mês de janeiro, com redução nos meses de fevereiro,
março e abril, seguido de um novo pico em maio.
(b) Em 2020, o mês de setembro apresentou a maior incidência, caracterizando o pico da
“primeira onda” da pandemia em Salvador.
(c) A partir de junho de 2021, observa-se uma tendência de redução da incidência,
chegando ao menor valor em todo o período da pandemia no mês de outubro deste ano.
(d) A incidência acumulada em 2021 foi menor que em 2020.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16. 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. É intolerância religiosa 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.
(a) 1 e 2
(b) 2 e 3
(c) 5 e 4
(d) 2 e 5
17. Cyberbullying pode ser entendido como:
(a) A prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que
podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.
(b) O bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais,
plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento
repetido, com intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas.
(c) O preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em
diferenças biológicas entre os povos.
(d) Situação que ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa (baseada em
ideias preconcebidas) em relação a alguém.

18. A homofobia pode ser definida como “uma aversão irreprimível, repugnância,
medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra pessoas LGBTQIA+”.

Sobre a homofobia no Brasil, é correto afirmar que:
(a) O número de assassinatos contra a comunidade LGBTQIA+ no Brasil é baixo.
(b) A homofobia no Brasil não é considerada crime.
(c) Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" em razão da orientação
sexual da pessoa poderá ser considerado crime.
(d) O Brasil é referência internacional na promoção de políticas públicas para a população
LGBTQIA+.

19. O que é PIX?
a) Meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil.
b) Plano de previdência privada do Banco do Brasil.
d) Todas as formas de pagamento online.
e) Produtos de investimento financeiro criados pelo Banco Central do Brasil.

Muitas pessoas costumam se reunir para comemorar as festividades de Natal e Ano Novo.
Sabemos o quanto estes encontros são importantes para todos. Assim, é muito
importante que todos busquem a melhor maneira de diminuir os riscos da Covid-19, já
que a pandemia ainda não acabou.
Cartilha Covid-19: Estar vacinado é o melhor presente neste fim de ano. Observatório Covid-19 Fiocruz, 2021
(fragmento). Disponível em https://portal.fiocruz.br/documento/covid-19-cartilha-de-orientacoes. Acesso em
15/12/2021.

20. São medidas importantes para evitar a propagação da Covid-19:
(a) Usar máscara, realizar a higiene das mãos, evitar alimentos gordurosos.
(b) Lavar as mãos, se alimentar corretamente, não usar roupas apertadas ou que
dificultem a circulação.
(c) Usar álcool em gel, usar roupas confortáveis, manter o isolamento social.
(d) Estar com o esquema vacinal completo (para o público habilitado), usar máscara,
realizar a higiene das mãos, dar preferência a encontros em locais abertos e com boa
ventilação, manter o distanciamento físico.
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