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Leia o texto a seguir para responder às questões de Língua Portuguesa 

 

Desastre em Mariana foi acidente ou crime? 'É precipitado avaliar', diz ministro O ministro de Minas e 

Energia, Eduardo Braga, disse em entrevista à BBC Brasil que é precipitado no momento fazer avaliações 

sobre qual a responsabilidade da mineradora Samarco no rompimento de duas de suas barragens na região 

central de Minas Gerais, acontecimento que provocou uma enxurrada devastadora de lama sobre o 

município de Mariana. Questionado a respeito da avaliação do governo sobre o rompimento das barragens 

ser acidente ou crime ambiental, Braga disse que "agora qualquer informação é prematura com relação ao 

episódio, a não ser o fato de lamentarmos profundamente o episódio pela magnitude, (pela) forma como 

aconteceu". "Nós estamos analisando tudo com muita transparência e muita responsabilidade, porque nós 

sabemos que qualquer informação que se dá de forma precipitada pode se tornar uma verdade que não seja 

verdadeira", ressaltou ainda. Segundo Braga, o governo está trabalhando para apurar o que aconteceu: 

"Portanto, nós temos que ter muito zelo com a informação, mas nós não podemos deixar de perseguir o 

esclarecimento dos fatos. É isso que o governo está fazendo em todas as suas instâncias". Enquanto o 

governo adota cautela para tratar do assunto, o Ministério Público de Minas Gerais tem feito críticas à 

mineradora. Um dos promotores que investiga o caso, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, disse ao jornal Estado 

de Minas que houve "negligência" por parte da Samarco. "Não há fatalidade nisso. Não podemos admitir 

que seja acidente um rompimento de um empreendimento de tamanha magnitude", afirmou. Ainda segundo 

o Estado de Minas, o Ministério Público analisa quatro hipóteses: "o cumprimento das condicionantes de 

licenciamento da Samarco; a explosão de uma mina da Vale próximo ao local; o possível abalo sísmico; e se 

as obras de alteamento (elevação) da barragem causaram o rompimento". A expectativa é que o inquérito 

seja concluído em 30 dias. Foram registrados quatro tremores de terra no município de Mariana antes do 

rompimento das barragens, de acordo com o Centro de Sismologia da USP. As magnitudes, porém, foram 

muito pequenas - entre 2 e 2,6 - e, segundo o próprio centro da USP, não seriam capazes, em teoria, de 

romper as estruturas. Desde quinta-feira, quando as barragens se romperam, usuários do Facebook e do 

Twitter vêm usando as hashtags #NãoFoiAcidente e #FoiCrimeAmbiental para cobrar a responsabilização 

da Samarco e de suas donas – a Vale e a anglo-australiana BHP, duas das maiores mineradoras do mundo. 

Além do grande impacto humanitário e ambiental em Mariana – onde ao menos quatro pessoas morreram, 

22 seguem desaparecidas e mais de 600 estão desalojadas – a avalanche de dejetos também está afetando 

outros municípios ao longo do Rio Doce, em Minas e Espírito Santo. A Samarco não havia respondido o 

pedido da BBC Brasil para comentar as acusações até a publicação deste texto. A assessoria de imprensa da 

empresa disse que há muitos pedidos de informação e, por isso, poderia demorar para responder [...].  

 

Fonte: BBC. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151110_ministro_mariana_ms. Acesso em:  

15 dez 2015. 01. De acordo com o texto, não se pode afirmar 

 

01. De acordo com o texto, não se pode afirmar que:  

a) Os representantes dos poderes Executivo e Judiciário concordam que ainda é cedo para avaliar se foi 

crime ou acidente o rompimento das barragens em Minas Gerais. 

 b) De acordo com o ministro de Minas e Energia, o governo está investigando as causas do rompimento das 

barragens de responsabilidade da Samarco para poder elucidar os fatos. 

 c) A sociedade, por meio das redes sociais, tem se manifestado cobrando a responsabilização das empresas 

que administram as barragens.  

d) De acordo com o promotor entrevistado, houve displicência por parte da Samarco.  

 

 



 

02. No jornalismo, muitas vezes, os vários tipos de discurso são utilizados para dar veracidade e 

dinamismo à notícia que se quer divulgar. Neste caso do texto da BBC, encontramos também 

exemplos de discurso. Quanto ao tema, é correto afirmar que um exemplo de discurso indireto é o 

excerto: 

 a) Foram registrados quatro tremores de terra no município de Mariana antes do rompimento das barragens. 

b) "Não há fatalidade nisso. Não podemos admitir que seja acidente um rompimento de um empreendimento 

de tamanha magnitude".  

c) A assessoria de imprensa da empresa disse que há muitos pedidos de informação e, por isso, poderia 

demorar para responder.  

d) A Samarco não havia respondido o pedido da BBC Brasil para comentar as acusações até a publicação 

deste texto.  

 

03. Para a compreensão do texto, é necessário que acionemos conhecimentos lingüísticos e 

extralingüísticos, uma vez que elementos textuais unem-se ao contexto para dar sentidos a um texto. 

Quanto aos elementos textuais, as classes de palavras em muito contribuem para a atribuição de 

funções sintáticas que irão desempenhar as palavras. Nesse sentido, observe os elementos sublinhados 

a seguir e assinale a alternativa que apresenta a classificação morfológica correta dos itens: 

“Questionado a respeito da avaliação do governo sobre o rompimento das barragens ser acidente ou 

crime ambiental, Braga disse que ‘agora qualquer informação é prematura com relação ao episódio, a 

não ser o fato de lamentarmos profundamente o episódio pela magnitude, (pela) forma como 

aconteceu’". 

 a) Artigo; preposição; artigo. 

 b) Artigo; artigo; preposição+artigo. 

 c) Preposição; preposição; preposição.  

d) Preposição; artigo; preposição+artigo. 

 

4. Para a fruição textual, é necessário que o autor atente para a progressão do texto, como vimos no 

exemplo da questão 4, assim como atente para os recursos de coesão. Na coesão referencial, ocorre a 

substituição de palavras para que sua repetição não comprometa a leitura e a consequente 

interpretação do texto. Quanto à coesão referencial presente no texto apresentado, está indicada 

corretamente a relação entre palavra substituinte e termo referido na alternativa: 

a) Vale – Samarco.  

b) Ministério Público – Governo.  

c) Braga – Ministro das Minas e Energia 

d) Jornal Estado de Minas – assessoria de imprensa da empresa. 

 

5. Uma determinada loja, após as vendas de fim de ano, decide realizar uma mega promoção visando 

à troca de seu estoque. Em uma de suas propagandas, observa-se a seguinte situação: Máquina de 

lavar roupas de 09 quilos no preço a vista por R$ 900,00, ou uma entrada de R$ 100,00 mais cinco 

parcelas de R$ 200,00. A senhorita Luciana viu a propaganda e decidiu comprar essa máquina. 

Sabendo que o sistema de juros dessa loja é na modalidade de juros simples, pergunta-se: qual é a 

porcentagem (%) de juros cobrados por esse produto?  

a) 20%  

b) 22,2%  

c) 25% 

d) 27,2% 

 

6. A respeito do Microsoft Word 2010, ao executar os comandos CTRL+T e CTRL+I, 

respectivamente, podemos afirmar que:  

a) Todo o texto será selecionado e as palavras ficarão sublinhadas. 

 b) Todo o texto será selecionado e as palavras ficarão em negrito. 

 c) Nada ocorrerá, pois estes comandos não estão disponíveis Word 2010.  

d) Todo o texto será selecionado e as palavras ficarão em itálico.  

 

 

 



 

7. A respeito dos conceitos básicos sobre segurança da informação, assinale a alternativa que 

corresponde ao conceito de disponibilidade.  

a) É garantido quando a informação estiver sempre disponível para uso quando usuários autorizados 

necessitarem. b) É garantido quando se confia que a entidade que está realizando uma ação é realmente a 

entidade que diz ser, seja ela uma pessoa, empresa ou máquina.  

c) É garantido quando apenas as pessoas explicitamente autorizadas podem ter acesso à Informação.  

d) É garantido quando a informação acessada está completa, sem alterações e, portanto confiável. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 

8. A partir da extinção do Previsul, em _________________________ foi criada a Caixa de Assistência 

dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. Assinale a alternativa que completa corretamente o 

texto.  

a) 2.000 

 b) 1.996 

 c) 2.004  

d) 2.010  

 

9. A CASSEMS tem convênio de reciprocidade com, exceto:  

a) CABESP - CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

b) GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  

c) CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL  

d) SAÚDE CAIXA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPREGADOS DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.  

 

10. Marque a alternativa que completa o texto. Criado em 2012, o curso 

___________________________ integra o programa de prevenção da Cassems, Pronutri, onde o 

participante adquire conhecimentos e habilidades na preparação de guarnições.  

a) Viva Saúde www.pciconcursos.  

b) Alimentação Saudável c) Cozinha Experimental  

d) Bem Viver  

 

11. Qual alternativa completa corretamente o seguinte texto? Serão asseguradas às mulheres as 

condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Cabe __________________________ 

criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput do art. 3º da 

Lei Maria da Penha.  

a) ao poder público 

b) à família e ao poder público 

c) à sociedade e ao poder público  

d) à família, à sociedade e ao poder público 

 

12. Analise os seguintes itens sobre Direito do Consumidor: 
 1. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

 2. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 

de consumo. 

 3. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. São corretas as afirmações 

 a) 1 e 2, somente. 

 b) 1, 2 e 3.  

c) 1 e 3, somente. 

 d) 2 e 3, somente. 


