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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 

 
 
01. O texto acima: 
 

a) Apesar de haver ausência da palavra para além 
do título, temos uma linguagem. 

b) Com a ausência da palavra não podemos 
‘decifrar’, apesar de entendermos, a mensagem 
do texto. 

c) Na linguagem verbal e na não verbal usamos o 
meso código: a língua portuguesa. 

d) A falta de simbologia causa dificuldade em 
decifrar um texto do qual não temos 
conhecimento. 

e) A comunicação é feita não pela forma escrita, 
mas sim pelos sinais verbais. 

 
02.  Na relação entre título e texto temos o recurso da: 
 

a) Linguagem não verbal exclusivamente. 
b) Ambigüidade. 
c) Ironia. 
d) Comunicação metafórica. 
e) Metonímia. 

 
 
TEXTO 2 
 
Os jovens são, de longe, os mais propensos a extrapolar o 
uso da internet. Há uma razão estatística para isso — eles 
respondem por até 90% dos que navegam na rede, a 
maior fatia —, mas pesa também uma explicação de fundo 
mais psicológico, à qual uma recente pesquisa da 
Universidade Stanford, nos Estados Unidos, lança luz. 
Algo como 10% dos entrevistados (viciados ou não) 
chegam a atribuir à internet uma maneira de “aliviar os 
sentimentos negativos”, tão típicos de uma etapa em que 
afloram tantas angústias e conflitos. Na rede, os 
adolescentes sentem-se ainda mais à vontade para expor 
suas ideias. No perfil daquela minoria que, mais tarde, 
resvala no vício se vê, em geral, uma combinação de baixa 
autoestima com intolerância à frustração. Cerca de 50% 
deles, inclusive, sofrem de depressão, fobia social ou 
algum transtorno de ansiedade. É nesse cenário que os 
múltiplos usos da rede ganham um valor distorcido. Entre 
os que já têm o vício, a maior adoração é pelas redes de 
relacionamento e pelos jogos on-line, sobretudo por 
aqueles em que não existe noção de começo, meio ou fim. 
“Hoje eu me identifico mais com Furyoangel, meu apelido 

na web, do que com meu próprio nome”, reconhece 
Marcelo Mello, 29 anos, ex-estudante de direito e gerente 
de uma lan house no Rio de Janeiro. 
 
Desde 1996, quando se consolidou o primeiro estudo de 
relevo sobre o tema, nos Estados Unidos, a dependência 
da internet é reconhecida — e tratada — como uma 
doença. O prognóstico é bom: em dezoito semanas de 
sessões individuais e em grupo, 80% voltam a níveis 
aceitáveis de uso da internet. Não seria factível, tampouco 
desejável, que se mantivessem totalmente distantes dela, 
como se espera, por exemplo, de um alcoólatra em relação 
à bebida. Com a rede, afinal, descortina-se uma nova 
dimensão de acesso às informações, à produção de 
conhecimento e ao próprio lazer, dos quais, em 
sociedades modernas, não faz sentido se privar. Toda a 
questão gira em torno da dose ideal, sobre a qual já existe 
um consenso acerca do razoável: até duas horas diárias, 
no caso de crianças e adolescentes. Quanto antes a ideia 
do limite for sedimentada, melhor. “Os pais não devem 
temer o computador, mas, sim, orientar os filhos sobre 
como usá-lo de forma útil e saudável”, avalia a psicóloga 
Ceres Araujo. Desse modo, reduz-se drasticamente a 
possibilidade de que, no futuro, eles enfrentem o drama 
vivido hoje pelos jovens viciados. 

(REVISTA VEJA) 
 

03.  Podemos depreender do texto que o vocábulo ‘factível’ 
é o mesmo que: 
 

a) aceitável 
b) realizável 
c) criativo 
d) desnecessário 
e) improvável 

 

04. ‘Não seria factível, tampouco desejável, que se 
mantivessem totalmente distantes dela, como se espera, 
por exemplo, de um alcoólatra em relação à bebida.’ 
No trecho: 
 

a) O autor coteja duas realidades idênticas: vício e 
internet. 

b) O autor diferencia totalmente o conceito de vício 
em internet e em bebida. 

c) O autor confunde a noção de vício e dependência. 
d) O autor aponta uma particularidade em relação ao 

vício na internet. 
e) O autor não delimita noções de tratamento 

diferentes nos casos abordados. 
 

05. ‘Desse modo, reduz-se drasticamente a possibilidade 
de que, no futuro, eles enfrentem o drama vivido hoje pelos 
jovens viciados.’ 
 

Considere as afirmações abaixo sobre o período acima: 
 

I. O substantivo ‘possibilidade’ pede um 
complemento para o seu sentido. 

II. O complemento do substantivo ‘ possibilidade’ 
veio em forma de oração. 

III. A conjunção ‘de’ substitui a conjunção ‘que’ na 
oração subordinada. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) Apenas a III. 
b) I e III. 
c) Só II. 
d) II e III. 
e) I e II. 
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06. “Há uma razão estatística para isso” 
O vocábulo sublinhado pode ser substituído de acordo com 
as normas da língua padrão, sem modificação de seu 
sentido, por: 
 

a) Existem 
b) Tem 
c) Existe 
d) Havia 
e) Têm 

 
TEXTO 3 
 
AUSÊNCIA 
 
Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. 
Não há falta na ausência. 
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus 
braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 
07.  Considere as afirmações abaixo acerca do texto 3: 
 

I. O emprego de verbos em tempos diferentes 
marca o desejo do eu lírico de demonstrar sua 
mudança de postura. 

II. O pronome oblíquo ‘a’, nas duas primeiras vezes 
em que aparece no texto, tem o mesmo referente. 

III. ‘A ausência é um estar em mim.’ Nesse caso o 
artigo indefinido caracteriza a forma verbal como 
substantivo. 

 
É correto afirmar que: 
 

a) Somente I está correta. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) I e II estão corretas. 

 
08. Os falantes da variedade linguística de menor prestígio 
geralmente estabelecem a concordância de gênero entre 
alguns termos e o substantivo ou adjetivo ao qual se 
associa de forma não aceita pela gramática normativa. Em 
qual das alternativas abaixo está um exemplo dessa 
concordância incorreta? 
 

a) ‘Somos recepcionados por uma proprietária meio 
desconfiada na janela.’ 

b) "Onde encontro um site com bastante clipes para 
o DreamScene?” 

c) O brasileiro hoje lê menos livros, visita menos 
exposições de arte e assiste a menos espetáculos 
de dança que em 2007. ... 

d) ‘Gente, obrigada por passarem os contatos, na 
semana que vem eu mando o questionário!’ 

e) "O material já está incluso no orçamento" 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 4 
 

 
 
 
09.  Quanto à ocorrência e o emprego do acento grava no 
texto assinale apenas a alternativa correta. 
 

a) O verbo principal é pronominal e transitivo 
indireto, daí o emprego do acento grave. 

b) No caso acima, apesar de ser uma palavra 
masculina, a crase se justifica por estar inserida 
numa expressão idiomática. 

c) Não ocorre crase diante de palavras masculinas, 
logo o emprego do acento grave foi feito de 
maneira equivocada. 

d) A crase só ocorre diante de palavras masculinas 
se estas se referirem a casa ou terra firme. 

e) Ocorre crase em expressões que funcionem como 
adjunto adverbial, o que justifica o acento grave. 

 
 
TEXTO 5 
 

"Lembra de mim 
dos beijos que escrevi 

nos muros a giz 
Os mais bonitos continuam por lá 

documentando que alguém foi feliz 
Lembra de mim 

nós dois nas ruas 
provocando os casais..." 

 
Ivan Lins 

  
10. No trecho da canção acima se verifica erro: 
 

a)    na regência do verbo ‘lembrar’ 
b) no emprego da conjunção ‘que’ 
c) no emprego da preposição ‘a’ 
d) no singular da palavra ‘feliz’ 
e) no plural da palavra ‘ruas’ 

 
 
 

2ª Parte – Informática   
 
 
11. A tela inicial do windows é também  chamada de Área 
de trabalho ou Desktop. Dela partimos para abrir os 
programas e arquivos de trabalhos que desejamos. 
Assinale abaixo os ícones que são instalados juntamente 
com o programa: 
 

a) Meu computador, Lixeira, Internet Explorer. 
b) Meu computador, Meus documentos, Winzip. 
c) Lixeira, Meus documentos, Menu principal, 

eureka. 
d) Meu computador, impressoras, tarefas 

agendadas. 
e) Painel de controle, Lixeira, Internet Explorer. 
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12. No windows XP temos o ícone meu computador que ao 
clicá-lo aparecem várias pastas, tais como: 
 

a) Painel de controle, Lixeira, Internet Explorer. 
b) Disquete 3½ (A:), ( C: ), ( D:). 
c) Disquete 3½ (A:), ( C: ), winzip. 
d) Drivers, Lixeira, menu principal (D: ). 
e) Conexões Elógica, Lixeira, Impressoras. 

 
13. Para alterar, programas na tela do Windows XP, sem 
usar a Barra de Tarefas, basta usar as teclas: 
 

a) ctrl + alt + tab 
b) ctrl + shift + tab 
c) Alt + tab 
d) Ctrl + esc 
e) Ctrl + tab 

 
14. Todos os aplicativos (programas) que rodam em 
ambiente Windows, praticamente, também têm seus 
próprios programas de ajuda. Essa ajuda pode ser 
solicitada simplesmente teclando-se: 

 
a) f10 
b) f11 
c) alt + f1 
d) f1 
e) ctrl + shift + f1 

 
15. No Microsoft Word 2003, quando há necessidade de 
alterar algo no documento, primeiro marcamos o texto que 
será modificado: isto se chama selecionar. Existem outras 
formas de selecionar textos como: 
 

I. Com Dois cliques sobre uma palavra ela ficará 
maiúscula. 

II. Com um clique ao lado esquerdo de uma linha, 
seleciona a linha. 

III. Com dois cliques ao lado esquerdo de uma linha, 
seleciona a palavra. 

IV. Três cliques ao lado esquerdo de qualquer linha, 
seleciona o texto. 

V. Mantêm a tecla Ctrl pressionada e utiliza as teclas 
com setas (acima,abaixo, direita e esquerda) para 
movimentar o cursor. 

 
Quais das alternativas estão corretas: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II e IV. 
c) II, IV e V. 
d) Somente a alternativa IV. 
e) Somente a II e IV. 

 
16. No Microsoft Word 2003 existem várias opções de 
formatação de um texto. Sobre a opção Tabulação é 
correto afirmar que: 

a) Serve para definir a posição do texto, na régua, 
como se fossem colunas. 

b) Com esta opção podemos desenhar mais linhas e 
colunas em nossa tabela, basta clicar segurar e 
arrastar, para desenhar um linha. Quando não 
precisar mais dela, deixe-a desativada. 

c) Para escolhermos um estilo de linha que 
queremos aplicar em nossa Tabela, basta 
escolher e da um clique onde vai ser aplicado. 

d) Permite-nos inserir uma nova tabela. 
e) Torna Duas ou mais células em apenas uma. 

 

17. No Microsoft Excel uns dos elementos que compõem 
sua estrutura é a Célula. Qual das opções abaixo define 
bem esse elemento do Excel. 
 

a) É o cruzamento de uma coluna com uma linha. 
b) É um conjunto de informações agrupadas de 

forma organizada sob um critério preestabelecido. 
c) Formulário é um recurso que possibilita efetuar 

tarefas de cadastramento edição remoção e 
pesquisa de registros em uma base de dados. 

d) É uma folha de cálculo disposta em forma de 
tabela, na qual poderão ser efetuados 
rapidamente vários tipos de cálculos 
matemáticos, simples ou complexos. 

e) Lista as faixas nomeadas no arquivo. Deve-se 
utilizá-lo durante a criação de uma fórmula ou 
durante o uso de Caixas de Diálogo que 
necessitem de endereçamento de células. 

 
18. Qual das opções abaixo diz respeito sobre o uso de 
Fórmulas no Microsoft Excel 2003: 
 

a) São expressões que podem ser criadas nas 
planilhas, e permitem a realização automática de 
cálculos, á medidas que os dados são inseridos. 

b) Quando se opta pelo cálculo manual, deixa-se de 
efetuar o cálculo automaticamente como é o seu 
padrão, esperando que se finaliza após a inclusão 
de todos os valores e fórmulas. 

c) Serve para melhorar o posicionamento de títulos 
(rótulos) nas células. 

d) Oferece uma gama de Funções Matemática, que 
nos auxiliem a resolver problemas com a 
apresentação e o uso de valores numéricos. 

e) Esta Função retorna o valor absoluto de um 
número. O valor absoluto de um número é o 
próprio número sem o respectivo sinal (+ ou -). 

 
19. Sobre a Internet é correto afirmar que: 
 

a) Endereço IP é o sistema de segurança utilizado 
para limitar a entrada de tráfego externo 

b) HTML é uma rede mundial que interliga  PC’s, 
que possui uma identidade própria 

c) Ciberespaço é o conjunto das redes de 
computadores interligadas e de toda a atividade 
aí existente, espécie de planeta de virtual, onde 
as pessoas se relacionam virtualmente por meios 
eletrônicos. 

d) WAN é o utilizador dos serviços de um 
computador, normalmente registrado através de 
um login e um password. 

e) Dial – Up é a ligação total à internet, através de 
uma linha dedicada, ou outro meio de 
comunicação permanente. Assim, todos os 
serviços da Internet estão disponíveis no 
computador que possua esse tipo de ligação. 

 
20. Quais das alternativas abaixo está correta sobre o 
Painel de controle do Windows XP: 

 
a) A opção Conexão de Redes como o próprio nome 

já diz, você configura a Rede Local de seu 
computador. Configurar o FireWall do Windows, 
configurar uma conexão remota, entre outras 
coisas. 

b) Ferramentas Administrativas essa opção serve 
para configurar a barra de tarefas, que está 
localizada na parte inferior do seu monitor, junto 
com o botão Iniciar do Windows. 
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c) Contas de Usuário com essa opção é possível 
personalizar a aparência do Windows e da área 
de trabalho para cada usuário do computador. Ter 
suas próprias listas de favoritos da Web e sites 
visitados recentemente. 

d) Opções da Internet Aqui você pode alterar 
algumas configurações do computador, tais como, 
inverter o botão do mouse de Destro para 
Canhoto, exibir Teclado Virtual na tela caso você 
esteja com o Teclado quebrado, você pode 
acionar a movimentação do Mouse através do 
teclado também por essa ferramenta. 

e) Sistema esta ferramenta exibe os dispositivos de 
mídia portáteis de seu computador, o que vem a 
ser esses dispositivos? São aparelhos como 
PEN-Drives, MP3 Players, Câmera Digital com 
suporte a MP3, e outros. 

 
 

3ª Parte – Atualidades    
 
21. Ditadura Militar como sendo o período da política 
brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta 
época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de 
democracia, supressão de direitos constitucionais, 
censura, perseguição política e repressão aos que eram 
contra o regime militar. Sobre esse período considere as 
afirmativas a seguir:  

 
I. Castello Branco, general militar, declarou defender 

a democracia, porém ao começar seu governo, 
assume uma posição autoritária.  

II. João Goulart defende as Reformas de Base. 
III. Na primeira metade dos anos 1970, o milagre 

econômico do governo militar exibia resultados, 
traduzidos em grandes obras de infra-estrutura, 
como estradas, hidrelétricas e redes de 
comunicação. Essa era a face benigna do regime. 

 
Está (estão) correta(s): 

 
a) I e II.  
b) I apenas.  
c) II e III.  
d) I e III.  
e) I, II e III.  

 
22. Revolução Francesa era o nome dado ao conjunto de 
acontecimentos que alteraram o quadro político e social da 
França. Assinale a alternativa que está INCORRETA 
acerca dos acontecimentos que marcaram este período:  

 
a) A causa mais forte de Revolução foi a econômica, 

já que as causas sociais, como de costume, não 
conseguem ser ouvidas por si sós. 

b) Antes da revolução os camponeses possuidores 
de terras queriam libertar-se das obrigações 
feudais devidas aos senhores.  

c) O lema dos revolucionários era “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”, pois ele resumia muito 
bem os desejos do terceiro estado francês. 

d) Após a revolução, o terceiro estado começa a se 
transformar e partidos começam a surgir com 
opiniões diversificadas. Os jacobinos, por exemplo, 
representavam a alta burguesia e queriam evitar 
uma participação maior dos trabalhadores urbanos 
e rurais na política. 

e) A Revolução Francesa significou o fim do sistema 
absolutista e dos privilégios da nobreza. 

23. A palavra “drama” vem do grego e significa “ação”, 
logo, é um acontecimento ou situação com intensidade 
emocional, a qual pode ser representada. Acerca do 
gênero dramático na literatura, Assinale a alternativa não  
VERDADEIRA sobre o mesmo.  

 
a) A representação do ator protagonista provocava 

sentimentos no coro, que, nesse momento, 
transformava-se em platéia, porque avaliava o 
comportamento do protagonista. 

b) A presença de um narrador é essencial para a 
apresentação da obra dramática. Pois o tempo 
neste gênero é o passado.  

c) No início, drama e tragédia eram praticamente 
sinônimos e faziam referência a uma encenação 
que apresentava ações humanas que 
simbolizavam a transgressão da ordem no 
contexto familiar ou social. 

d) A tragédia pode ser definida como uma peça 
teatral na qual figuram personagens nobres e que 
procura, por meio da ação dramática, levar a 
platéia a um estado de grande tensão emocional. 

e) Na obra dramática os fatos são apresentados 
diretamente ao espectador, sem intermediários.  

 
24. Manuel Antônio Álvares de Azevedo produziu uma 
obra influenciada por Byron – de quem foi leitor assíduo. 
Aos 20 anos, a maior parte dessa produção foi publicada 
postumamente. O autor representa o ponto alto do 
seguinte estilo literário:  
 

a) Arcadismo 
b) Barroco 
c) Romantismo 
d) Realismo 
e) Parnasianismo  

 
25. Assinale a relação local /adjetivo pátrio  que não está 
correta.  
 

a) Belém (Pará) – belenense 
b) Cuiabá - cuiabano  
c) Fernando de Noronha - noronhense  
d) Panamá - panamense  
e) Índia – indiano, hindu  

 
26. Assinale a relação país/capital que não está correta.  
 

a) Estados Unidos / Washington 
b) Coréia do Sul / Seul 
c) República Theca / Praga 
d) Angola / Havana 
e) Haiti / Porto Príncipe 

 
27. Em 1991, o Uruguai foi país fundador e passou a 
integrar o Mercosul, mercado econômico e aduaneiro do 
qual fazem parte também o Brasil, a Argentina e o 
Paraguai. Assinale a capital deste país: 

 
a) Montevidéu 
b) Assunção 
c) Lima 
d) Bogotá 
e) Santiago 
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28. O conflito separatista em Timor Leste chega ao fim em 
________ , com o reconhecimento da independência desta 
ex-colônia portuguesa pela Indonésia. 
 

a) 1995 
b) 1999 
c) 2001 
d) 2003 
e) 2007 

 
29. Na última década o governante que comandou a 
Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque foi:  
 

a) Theodore Roosevelt 
b) John Kennedy 
c) George H. W. Bush 
d) Bill Clinton 
e) Gerald Ford 

 
30. A Europa viveu a década de 30 sob a ameaça do 
fascismo, ideologia totalitária e expansionista que se 
estendeu por boa parte do continente. Assinale a 
alternativa que está INCORRETA sobre o fascismo.  
 

a) Já no poder, Hitler adotou uma série de medidas 
destinadas a consolidar a superioridade do Partido 
Nazista e instaurar um Estado totalitário e policial. 

b) Ao ser nomeado chanceler, Hitler afirmou que a 
prioridade da sua política externa era conseguir a 
revisão do Tratado de Versalhes. 

c) Críticas aos governos de Hitler e Mussolini eram 
constantemente divulgadas nos meios de 
comunicação (rádios, cinema, revistas e jornais).  

d) O sistema fascista era antidemocrático e 
concentrava poderes totais nas mãos do líder de 
governo. Este líder podia tomar qualquer tipo de 
decisão ou decretar leis sem consultar políticos ou 
representantes da sociedade.  

e) Nos países fascistas, desde jovens os jovens eram 
treinados e preparados fisicamente para uma 
possível guerra. 

 
Texto I: 
 

Michael Myers foge de um hospital psiquiátrico, 
depois de 15 anos de tratamento, por causa da morte da 
irmã, e volta à cidade onde ocorreu o crime para 
continuar com o banho de sangue.  

 
31. A sinopse no texto I refere-se ao seguinte sucesso do 
cinema:  
 

a) Halloween 
b) O exorcista 
c) Sexta feira 13  
d) Poltergeist, o fenômeno 
e) O bebê de Rosemary  

 
32. Sobre o pré-sal, analise as afirmativas a seguir:  
 

I. A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de 
petróleo e gás natural. 

II. O Brasil ainda não dispõe de recursos necessários 
para retirar o óleo de camadas tão profundas e 
terá que alugar ou comprar de outros países. 

III. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 
150 milhões de anos, possui grandes reservatórios 
de óleo leve (de melhor qualidade e que produz 
petróleo mais fino). 

 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) Todas estão corretas.  
e) Há duas corretas.  

 
33. Assinale a relação INCORRETA entre estado e 
adjetivo pátrio correspondente. 
 

a) Rio Grande do Sul – gaúcho 
b) São Paulo – paulista 
c) Rio de Janeiro – fluminense 
d) Rio Grande do Norte - putiguar 
e) Goiás – goiano 

 
34. O Haiti passou os últimos 200 anos martirizado por 
golpes militares, violência, corrupção, fome e catástrofes 
naturais. A respeito dos últimos acontecimentos deste 
país, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a) O terremoto que praticamente destruiu a capital 
San Salvador no dia 12 de janeiro de 2010 foi a 
pior das tragédias de sua história. 

b) Entre os mortos estão 20 brasileiros: 18 militares 
que atuavam na missão de paz, Luiz Carlos da 
Costa, a segunda maior autoridade civil da 
Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, 
e a fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns. 

c) Três milhões de pessoas, quase um terço da 
população, foram afetadas pelo terremoto. 

d) O país é um dos mais pobres do mundo, com 
80% da população vivendo abaixo da linha da 
pobreza, com menos de US$ 2 (R$ 3,5) por dia. 

e) O terremoto que atingiu o país às 16h53 locais 
registrou grau 7 na escala Richter, considerado 
"muito forte". 

 
35. O país que em 2010 vai se tornar a segunda maior 
economia mundial é:  
 

a) Eslováquia 
b) China 
c) Itália 
d) Índia 
e) França  

 
36. Pernambuco situa-se no centro-leste da região 
Nordeste, tendo como limites Paraíba e Ceará a noroeste, 
o Oceano Atlântico a leste, Alagoas e Bahia ao sul e Piauí 
a Oeste.  Quanto à Geografia de Pernambuco, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 
a) O Estado está inserido na zona intertropical, logo 

apresenta predominantemente temperaturas 
altas, todavia o quadro climático é bem 
diversificado devido à interferência do relevo e 
das massas de ar. 

b) Na Zona da Mata o clima é predominantemente 
pseudotropical, com fortes chuvas no outono e 
inverno. 

c) Há muitos lagos e lagoas no estado. 
d) Seus rios principais são São Francisco, 

Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú e Jaboatão. 
e) O São Francisco é de importância vital para o 

interior do estado, principalmente para 
distribuição de umidade através de irrigação. 
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37. Sobre a Guerra no Iraque e fatos relacionados, 
considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para falsa. 
  

(    ) 01 Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os 
Estados Unidos entraram em alerta contra seus 
possíveis inimigos. 

(    ) 02 O presidente George W. Bush criou a Lei 
Antiterrorismo, pela qual o Estado teria o direito 
de prender estrangeiros sem acusação prévia e 
violar determinadas liberdades individuais. 

(    ) 03 O chamado “eixo do mal” teria como alvos 
principais alguns países como Irã, Coréia do 
Norte e Iraque. 

(    ) 04 No ano de 2002, o presidente George W. Bush 
iniciou uma forte campanha contra as ações 
militares do governo iraquiano. Em diversas 
ocasiões, denunciou a presença de armas de 
destruição em massa que poderiam colocar em 
risco os Estados Unidos e seus demais aliados. 

 
A seqüência correta, de 01 a 04, é:  
 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.  
c) V – F – V – F.  
d) V – V – V – F.  
e) V – V – V – V.  

 
38. A gripe que é causada pelo vírus da Influenza e 
provoca febre alta, dores pelo corpo que, freqüentemente, 
deixam o indivíduo acamado. A recuperação completa 
pode durar até uma semana e pode complicar com 
pneumonia e até matar, em alguns casos. Para a 
vacinação contra a Gripe A, determinados grupos de risco 
cujas complicações secundárias são mais comuns e 
graves possuem preferência. São eles, exceto: 

 
a) Idosos a partir dos 60 anos.  
b) Profissionais da educação. 
c) Cardiopatas.  
d) Indivíduos com problemas pulmonares.  
e) Indivíduos com AIDS.  

 
39. Em 2010, pela primeira vez desde o fim da ditadura 
militar (1964-1985), um governador foi preso no exercício 
do cargo, depois de ser flagrado recebendo dinheiro de 
supostas propinas. Assinale a unidade federativa do Brasil 
a qual ele governava até sua prisão: 
  

a) Amazonas 
b) Santa Catarina 
c) Distrito Federal 
d) Sergipe 
e) Rondônia 

 
40. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, que aconteceu em foi decisiva para conter o 
avanço do aquecimento global. O local escolhido para a 
conferência no ano passado foi:  
 

a) Amsterdã 
b) Copenhague 
c) Berlim 
d) Paris 
e) Luxemburgo 

 
 

FIM DO CADERNO 
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