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CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
TEXTO I      À espera da pandemia

Quando o furacão Katrina deixou Nova Orleans debaixo d’água, a fé dos americanos na capacidade do governo de protegê-
los de desastres naturais afundou também. O socorro lento, descoordenado e desproporcional observado nesse episódio suscita 
dúvidas sobre como os Estados Unidos e outros países lidariam com um desastre natural muito maior e mais mortal. (...) Os 
cientistas alertam que pode ocorrer uma pandemia de gripe. 

A ameaça do vírus influenza é mais grave, e suas semelhanças com o Katrina são maiores do que parecem à primeira 
vista. A rotina de irrupções sazonais de gripe e de furacões alimenta uma familiaridade que leva facilmente à complacência e a 
preparativos inadequados para o “grande evento”, que segundo os especialistas virá com certeza. 

A coisa mais importante a compreender a respeito de uma grave pandemia de influenza é que, exceto no nível 
molecular, a doença se parece muito pouco com a gripe que todos pegamos de vez em quando. Por definição, a pandemia de 
influenza só acontece quando o vírus  sofre mutação, transformando-se em algo perigosamente desconhecido para nosso 
sistema imunológico e capaz de passar de pessoa para pessoa através de espirro, tosse ou contato físico. 

As pandemias de gripe ocorrem de forma imprevisível mais ou menos a cada geração. As últimas foram registradas em 
1918, 1957 e 1968. Elas se iniciam quando uma das muitas variantes da influenza, que circulam entre pássaros selvagens ou 
domesticados, transforma-se numa forma que também infecta as pessoas. O vírus então sofre mais adaptações ou troca genes 
com uma variante humana da gripe, emergindo de modo altamente contagioso entre seres humanos. 

Algumas pandemias são leves, mas outras são cruéis. Se o vírus se replicar muito antes que o sistema imunológico 
aprenda a produzir anticorpos, a epidemia causará casos graves e às vezes fatais, numa pestilência que poderia provocar em 12 
meses mais mortes do que a AIDS provocou em 25 anos. (...) 

                     (Revista Scientific American Brasil pag.65 Por W. Wayt Gibbs e Christine Soares/ adaptação) 

01) Com referência ao texto e a conhecimentos de tipologia textual, assinale a alternativa correta: 
A) O primeiro parágrafo, com estrutura  de narração, tem o objetivo de fazer uma crítica até o final aos Estados Unidos. 
B) O texto tem o objetivo de esclarecer os leitores sobre como ocorreu e quais as conseqüências do furacão Katrina em 

Nova Orleans. 
C) Há no texto, um alerta sobre a ameaça de uma pandemia de gripe que pode ser catastrófica, causando mortes. 
D) É possível para os cientistas determinar precisamente quando a pandemia vai começar. 
E) O vírus da pandemia de influenza passa de pessoa para pessoa somente através de contato físico. 

02) Assinale a alternativa que NÃO corresponde às idéias do texto: 
A) O segundo parágrafo alerta que a ameaça do vírus influenza é mais grave do que o Katrina. 
B) A pandemia de influenza se parece muito com a gripe que pegamos de vez em quando. 
C) As pandemias de gripe ocorrem de forma imprevisível mais ou menos a cada geração. 
D) Em 1968 houve uma pandemia de gripe. 
E) Umas pandemias são leves, outras, catastróficas. 

03) Em “... leva facilmente à complacência e a preparativos inadequados para o ‘grande evento’ que segundo os 

especialistas virá com certeza”. (linhas 06 e 07) A expressão “grande evento” refere-se à(ao): 
A) Chegada do vírus da influenza.    D) Conhecimento dos cientistas. 
B) Chegada do furacão.     E) Chegada do furacão com vírus da influenza. 
C) Chegada somente de catástrofes da natureza. 

04) Analise de acordo com o texto as afirmativas abaixo: 
I. “Pandemia” é enfermidade epidêmica amplamente disseminada. 

II. “Sistema imunológico” – sistema de defesa do organismo contra antígenos. 
III. “...produzir anticorpos” – produzir imunoglobulina. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II e III  B) I e II   C) I e III  D) II e III   E) N.R.A. 

TEXTO II           Vigilância: o que o influenza está tratando?
Nossa primeira defesa contra um novo tipo de gripe é a capacidade de prevê-la. Três agências internacionais coordenam o 

esforço global para rastrear o H5N1 e outras variantes do vírus. A Organização Mundial de Saúde (OMS), que possui 110 
centros de influenza em 83 países, monitora os casos em seres humanos. A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e 
a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) recolhem registros de epidemias em pássaros e outros animais. Mas até 
mesmo os administradores dessas redes de vigilância admitem que elas ainda são lentas demais e têm muitos furos. 

A rapidez é essencial quando se trata de um vírus que vive no ar e tem ação rápida como o da influenza. É provável que as 
autoridades não tenham a menor chance de barrar o avanço de uma pandemia nascente se não conseguirem contê-la em 30 dias. 
O ponteiro começa a avançar no momento em que a primeira vítima de uma cepa com potencial de provocar uma epidemia 
tornar-se contagiosa. 

A única maneira de detectar esse aparecimento a tempo é monitorar a disseminação de cada surto e a evolução das 
habilidades do vírus. A OMS analisa esses dois fatores para determinar em que fase do ciclo pandêmico o mundo está. Segundo 
diretrizes lançadas em abril de 2005, são seis fases no total. (...) 

      (Revista Scientific American Brasil pag.66 Por W. Wayt Gibbs e Christine Soares/adaptação) 

05) Pode-se afirmar, segundo texto, que:
A) Não há preocupação em rastrear o H5N1 e outras variantes do vírus da influenza. 
B) As autoridades estão preparadas para barrar o avanço de uma pandemia de influenza. 
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C) O vírus da influenza vive no ar e age rapidamente. 
D) Não há motivo de preocupação com poucas vítimas de uma pandemia. 
E) A OMS (Organização Mundial de Saúde) não é atuante quanto ao monitoramento dos casos de influenza em seres 

humanos. 
06) Assinale a reescrita que alterou o sentido original do texto II: 

A) “A rapidez é essencial quando se trata de um vírus que vive no ar e tem ação rápida como o da influenza”. “Quando se 
trata de um vírus que vive no ar e tem ação rápida como o da influenza, a rapidez é essencial.” 

B) “É provável que as autoridades não tenham a menor chance de barrar o avanço de uma pandemia nascente se não 
conseguirem contê-la em 30 dias.” “Se não conseguirem conter em 30 dias uma pandemia nascente, é provável que as 
autoridades não tenham a menor chance de barrar-lhe o avanço.” 

C) “A OMS analisa esses dois fatores para determinar em que fase do ciclo pandêmico o mundo está”. “Para determinar 
em que fase do ciclo pandêmico o mundo está, a OMS analisa esses dois fatores.” 

D) “A única maneira de detectar esse aparecimento a tempo é monitorar a disseminação de cada surto, a evolução das 
habilidades do vírus”. “Monitorar a disseminação de cada surto, a evolução das habilidades do vírus, e de detectar 
esse aparecimento a tempo é a única maneira de detectar a tempo.”  

E) “Nossa primeira defesa contra um novo tipo de gripe é a capacidade de prevê-la”. “É a capacidade de prever a gripe 
nossa primeira defesa contra uma novo tipo dela”. 

TEXTO III:                Medo na escola
(...) O estudo, conduzido pelo instituto Fernand Braudel em parceria com a fundação Victor Civita, baseou-se na opinião 

de pais de alunos da rede pública da cidade de São Paulo. Ele chama atenção para um dado impressionante: os pais não só estão 
em paz ao enviar seus filhos à escola como, bem ao contrário disso, 44% dizem que ela não oferece segurança aos alunos. O 
medo da violência é tamanho  que nenhum outro tema relativo à rotina escolar ganha tanto espaço em casa quanto brigas ou 
uso de drogas no recreio (...)  

(...) A preocupação dos pais tem respaldo na realidade – a própria pesquisa aponta isso: 45% deles relatam saber de 
episódios de agressão física na escola dos filhos, 40% mencionam roubos e furtos e 32 % se referem a casos de drogas no pátio. 
São dados que ajudam a explicar parte da insegurança manifestada pelos entrevistados.  Há, no entanto, outra razão – essa de 
caráter mais subjetivo: tal insegurança é também provocada pela indisciplina e pela desorganização nas escolas. Explica 
Patrícia Guedes, uma das coordenadoras da pesquisa: “esse ambiente transmite a idéia de que as crianças estão desprotegidas – 
e não sendo cuidadas (...) 

(...) A violência não é um problema restrito às escolas públicas de São Paulo, tampouco está circunscrito à realidade 
brasileira. Em Londres, em Nova York ou na Cidade do México, ela também aparece. Todas essas metrópoles lidam com redes 
gigantescas de escolas e classes lotadas, sobre as quais é, evidentemente, mais difícil manter o controle. Olhar para medidas 
eficientes tomadas nessas cidades pode ajudar o Brasil.  

Antes de tudo, elas se cercaram de características para mapear o problema, o que praticamente inexiste no caso brasileiro. 
Em outra frente, algumas delas criaram núcleos de educadores para tratar dos casos de violência nas escolas, antes da alçada 
exclusiva da polícia. Com tudo isso, as ocorrências em Nova York caíram 10% em apenas dois anos e o ensino melhorou – 
algo de que, não há dúvida, o Brasil precisa com urgência.               (Veja, 09 de abril de 2008. Página 100/adaptação)

07) De acordo com o texto, todas as alternativas apresentam as causas que levam os pais a acharem que a sala de aula 
não oferece segurança aos filhos, EXCETO: 
A) Agressões físicas.      D) Roubos e furtos. 
B) Uso de drogas.       E) Profissionais mal remunerados. 
C) Indisciplina e desorganização das escolas. 

08) Em relação ao texto III, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A violência não é um problema somente das escolas brasileiras. 
B) Escolas de grandes metrópoles como Londres, Nova York, Cidade do México tomaram medidas eficientes e 

conseguiram reduzir a violência. 
C) Em dois anos, as ocorrências de violência em Nova York caíram e o ensino melhorou. 
D) A preocupação dos pais tem respaldo na realidade educacional brasileira. 
E) O Brasil  tem usado de várias estratégias para combater a violência nas escolas. 

09) Do texto III, foram retiradas as frases cujas palavras grifadas referem-se às que estão entre parênteses, EXCETO 
em:
A) “Ele chama a atenção para um dado impressionante...” (= o estudo) 1°§ 
B) “... 44% dizem que ela não oferece segurança aos alunos” (= a escola) 1°§ 
C) “São dados que ajudam a explicar ...” (= dados) 2°§ 
D) “Em Londres, em Nova York ou na Cidade do México, ela também aparece”.(= violência) 3°§ 
E) “... as ocorrências em Nova York caíram 10 % em apenas dois anos e o ensino melhorou  algo de que, não há dúvida, o 

Brasil precisa com urgência. (= as ocorrências caíram) 4°§ 
10) “Inferência é a operação pela qual, utilizando seu conhecimento de mundo, o leitor de um texto estabelece uma 

relação não explícita entre elementos do texto que ele busca compreender e interpretar.” (Ingedore Villaça Koch/ Luiz 

Carlos Travaglia in  Coerência Textual). De acordo com o conceito anterior, pode- se inferir do Texto III  “Medo na 
Escola” que: 
A) Algumas escolas brasileiras não têm cumprido com o objetivo, que é educar e formar cidadãos.  
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B) Há educador que, também, considera a escola como local onde as crianças estão desprotegidas. 
C) A pesquisa foi realizada pelo Instituto Fernand Braudel com a Fundação Victor Civita. 
D) Os pais não ficam tranqüilos quando os filhos estão na escola. 
E) Nas escolas brasileiras há brigas, drogas, roubos e furtos. 

SAÚDE PÚBLICA
11) O custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, conforme dispõe a 

Constituição Federal e a Lei 8080/90. Os recursos federais são organizados e transferidos em forma de blocos de 
financiamento, tais como, EXCETO: 
A) Atenção Básica. 
B) Atenção Médica e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 
C) Gestão de Operação Pactuada. 
D) Vigilância em Saúde. 
E) Assistência Farmacêutica.   

12) Considerando o que dispõe a legislação do SUS, os recursos federais para custeio de ações e serviços de saúde são 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Município, de forma: 
A) Regular e automática. 
B) Automática fundo a fundo, observando os atos normativos específicos referentes a cada bloco. 
C) Ordenada conforme pactuação estadual. 
D) Pactuada e com vistas somente ao custeio. 
E) Definida em cada componente e por bloco expresso para fins de monitoramento. 

13) No componente Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde estão incluídos recursos federais com repasses 
específicos, destinados a algumas finalidades, nos termos da Portaria n° 698/GM de 30/03/2006, do Ministério da 
Saúde. Analise-os:
I. Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde em Estados e Municípios (VIG/SUS II).

II. Campanhas de vacinação.
III. Incentivo ao programa DST/AIDS.
IV. Incentivo à Média e Alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial.

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I e II  B) II e III  C) I, II e III  D) I, II, III e IV  E) II, III e IV 

14) Conforme dispõe a Lei nº 8080/90, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir cobertura 
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços: 
A) De natureza domiciliar.      D) Do Conselho Nacional de Saúde. 
B) Ofertados pela iniciativa privada.     E) As alternativas A e B estão corretas.  
C) Ofertados pelas Universidades Públicas. 

15) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiados pelo SUS e: 
A) Universidades e pelo orçamento fiscal. 
B) Recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições 

executadoras. 
C) Creditadas a nível municipal.  
D) Supletivamente com recursos tarifários a nível estadual. 
E) As alternativas A e B estão corretas. 

16) O Ministério da Saúde regulamenta a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador – acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho através de Portaria 777/2004. São considerados agravos de notificação 
compulsória, nos termos desta Portaria, EXCETO: 
A) Acidente por Esforços Repetitivos (DORT).   D) Acidente de trabalho com crianças e adolescentes. 
B) Acidente de Trabalho Fatal.     E) Acidente com exposição a Material Biológico. 
C) Acidente de Trabalho com Mutilações. 

17) Sobre Ação de Vigilância Epidemiológica, nas alternativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(( )) A ação de vigilância epidemiológica compreende as informações, investigações e levantamentos necessários à 

programação. 
(( )) Esta ação será efetuada pelo conjunto dos serviços de saúde, públicos e privados, devidamente habilitados para tal 

fim. 
(( )) Tal ação compreende a avaliação de medidas de controle de doenças e de situações de agravo à saúde. 
(( )) A ação de Vigilância Epidemiológica se relaciona exclusivamente aos agravos coletivos à saúde decorrentes de 

conformidade pública. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) V, V, F, F  D) V, F, V, F  E) F, F, V, V 

CLÍNICA MÉDICA
18) As vacinas que inquestionavelmente devem estar presentes nos idosos são:  

A) Influenza, meningite, hepatite A.    D) Hepatite B, pneumococo, tuberculose. 
B) Influenza, tétano, pneumococo.    E) Hepatite B, tétano, febre amarela. 
C) Influenza, meningite, coqueluche. 
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19) É correto afirmar sobre a anemia de doença crônica: 
A) É necessário realizar a dosagem sérica do receptor de transferrina para diferenciar da anemia ferropriva, nos casos em 

que o ferro sérico está diminuído. 
B) O exame da medula óssea, avaliando os estoques de ferro dentro dos macrófagos, diferencia da deficiência de ferro. 
C) Geralmente, a saturação de transferrina é aumentada. 
D) A sobrevida das hemácias é normal. 
E) Geralmente, a anemia é microcítica. 

20) Assinale a alternativa que NÃO é considerada como fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão 
mascarada: 
A) Tabagismo.      D) Uso de anti-hipertensivos em dose única diária. 
B) Grande ingesta de café.     E) N.R.A. 
C) Falta de atividade física. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a alternativa que apresenta sintomas mais comumente associados à hipertensão intracraniana: 

A) Febre, cefaléia e ataxia.     D) Ataxia, tonturas e neuralgia do trigêmio. 
B) Vômitos, cefaléia e letargia.    E) Vertigem, anosmia e parestesias de extremidades. 
C) Tonturas, febre e rigidez de nuca. 

22) Nos casos de eclampsia, a droga de escolha para o tratamento da convulsão é: 
A) Diazepam.      D) Clorpromazina. 
B) Hidantal.       E) Sulfato de Magnésio. 
C) Fenitoína. 

23) Na esclerose lateral amiotrófica as estruturas medulares afetadas são: 
A) Cordão posterior e via piramidal.    D) Cordão posterior e feixe espino-cerebelar. 
B) Via piramidal e feixe espino-cerebelar.   E) Ponta anterior e cordão posterior. 
C) Via piramidal e ponta anterior. 

24) No diagnóstico de enxaqueca na infância NÃO pode-se considerar a seguinte característica: 
A) Dor unilateral.      D) História familiar positiva para enxaqueca. 
B) Aura visual.      E) Alívio substancial após período de repouso.  
C) Ocorre predominante no período matinal. 

25) É correto afirmar que: 
A) O uso da primidona é o único tratamento eficaz para controlar o tremor essencial. 
B) O tremor pode acometer qualquer parte do corpo, exceto os membros inferiores. 
C) Com o uso de álcool pode-se diminuir o tremor essencial. 
D) O tremor essencial ocorre durante a ação e o repouso. 
E) Na doença de Parkinson o tremor além de ocorrer no repouso, ocorre também na postura. 

26) O uso de       de dopamina tem efeito predominantemente: 
A) Alfa.       D) Alfa e beta. 
B) Beta.       E) Dopaminérgico e beta1. 
C) Dopaminérgico. 

27) Clinicamente, a síndrome de Guillain-Barré é caracterizada por, EXCETO: 
A) Arreflexia.      D) Atrofia muscular. 
B) Atrofia muscular.      E) Comprometimento dos nervos cranianos. 
C) Parestesia ascendente progressiva. 

28) O neurotransmissor que atua sobre os receptores nicotínicos e muscarínicos é: 
A) Epinefrina.  B) Acetilcolina.  C) Serotonina.  D) Histamina.  E) Dopamina. 

29) Em pacientes idosos, o fator de risco para prevenção do acidente vascular cerebral, cujo controle é mais importante 
é:
A) Estresse.   B) Sedentarismo. C) Tabagismo.  D) Hipertensão arterial. E) Dislipidemia. 

30) O escore, na escala de Glasgow, para um paciente em morte cerebral é:  
A) Zero.   B) 3   C) 6   D) 9   E) 12

CONHECIMENTOS GERAIS
31) “Quando o Brasil se apresenta para o mundo, não mais como coadjuvante, mas como artista principal, (...) as 

pessoas começam a ficar incomodadas, e muito incomodadas. E, em certos assuntos, o Brasil é tratado com 
leviandade”. Esta afirmação de grande repercussão, divulgada em todos os principais veículos de comunicação do 
Brasil, foi proferida por qual líder sul-americano no evento que comemorou os 35 anos da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa)? 
A) Luís Inácio Lula da Silva – presidente do Brasil.  D) Cristina Kirchner – presidente da Argentina. 
B) Evo Morales – presidente da Bolívia.   E) Alan Garcia – presidente do Peru. 
C) Hugo Chávez – presidente da Venezuela. 

32) Vários eventos estão sendo realizados no Brasil em comemoração ao centenário de morte de um dos maiores 
escritores da língua portuguesa de todos os tempos: Joaquim Maria Machado de Assis. Aponte, entre as 
alternativas abaixo, a que NÃO representa uma obra do primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras: 
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A) “Helena”.      D) “Primo Basílio”. 
B) “Esaú e Jacó”.      E) “Dom Casmuro”. 
C) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

33) O aumento de casos de Dengue em vários estados do Brasil tem preocupado a população tornando-a cada dia mais 
atenta aos sintomas desta doença que é causada por um vírus transmitido, principalmente, pela picada de um 
mosquito. Entre as alternativas abaixo, marque a que NÃO se encontra adequada aos sintomas da Dengue: 
A) Febre súbita e alta.     D) Falta de apetite e paladar. 
B) Taquicardia e aumento da pressão arterial.   E) Confusão mental, agitação e insônia. 
C) Manchas vermelhas (parecidas com sarampo) na pele. 

34) Ocorrem, no segundo semestre deste ano, as eleições para os cargos públicos de prefeitos e vereadores dos 
municípios brasileiros. O TSE – Tribunal Superior Eleitoral – divulgou, durante os primeiros meses do ano, várias 
convocações para que os eleitores que tiveram seus títulos cancelados ou ainda, não providenciaram a primeira via 
regularizassem sua situação. Segundo o TSE, os cidadãos que se encontram com títulos cancelados ficam impedidos 
de:
A) Retirar passaporte. 
B) Participar de Concursos Públicos. 
C) Adquirir bens móveis em qualquer cidade do território nacional. 
D) Inscreve-se no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
E) Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial. 

35) A luta pela posse da terra no Brasil já resultou na formação de movimentos sociais, como o MST e, em diversos 
conflitos, principalmente na Região Norte do país. Nos últimos meses, a disputa entre índios e produtores de arroz 
na reserva Raposa Serra do Sol, na região da Floresta Amazônica, vem gerando conflitos violentos e chamando a 
atenção de autoridades e ambientalistas de todo o país. A reserva se localiza no estado de(o): 
A) Amazonas.   B) Amapá.   C) Pará.   D) Rondônia.   E) Roraima. 

36) Após eleito, Fernando Lugo anunciou que tinha entre suas principais prioridades, rever a negociação sobre Itaipu, 
exigindo preço justo para a energia que o país vende ao Brasil, medida que foi uma das mais acenadas bandeiras de 
campanha do novo presidente do(a): 
A) Uruguai.   B) Argentina.  C) Equador.  D) Paraguai.  E) Chile. 

37) Na disputa pela vaga de candidato(a) do partido Democrata à presidência dos E.U.A., dois nomes vêm conquistando
a atenção de todo o planeta: Hillary Clinton e Barack Obama. Durante a campanha, a senadora e ex-primeira-
dama norte americana, em um evento no estado da Carolina do Norte, citou o Brasil como exemplo de: 
A) Preservação ambiental.     D) Violência civil e descaso das autoridades. 
B) Autosuficiência em combustíveis.    E) N.R.A. 
C) Corrupção pública. 

38) Analise com atenção e responda: “Levada por um mestre americano à Beirute, a capoeira brasileira ajudou 
libaneses a suportar os horrores da guerra. O antropólogo americano Arbi Sarkissian, de origem armênia, 
introduziu a capoeira no Líbano no início de 2006... Mas mesmo em meio à guerra, quatro libaneses se reuniam 
para continuar praticando e fundaram o “Capoeira Sobreviventes”, que conta com uma comunidade no site de 
relacionamentos Facebook....”  TARIQ SALEH da BBC, em Beirute p/ site Folha on line (18/04/2008 11h35). Com 
que país o Líbano se encontrava em guerra no período narrado anteriormente? 
A) Turquia.   B) Jordânia.  C) Israel.  D) E.U.A.  E) Egito. 

39) O Prêmio Nobel da Paz, anunciado em 1895 pelo sueco Alfred Nobel e entregue anualmente desde 1901 é um dos 
mais importantes reconhecimentos no planeta pela luta em prol da harmonia e da fraternidade entre os povos e 
suas diversidades, tendo como alguns vencedores, EXCETO: 
A) UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância.  D) OIT  Organização Internacional do Trabalho. 
B) Madre Teresa de Calcutá.     E) Mahatma Gandhi. 
C) Dalai Lama. 

40) A Organização das Nações Unidas é um dos nomes mais freqüentes nos noticiários internacionais divulgados na 
mídia brasileira. Sobre essa importante instituição internacional, NÃO é correto afirmar que: 
A) A ONU é formada por 192 Estados soberanos, tendo sido fundada após a 1ª Guerra Mundial para manter a paz e a 

segurança no mundo. 
B) A ONU propõe também, promover o progresso social, melhorias nos padrões de vida e de direitos humanos. 
C) Os direitos e deveres dos membros dessa organização estão estipulados na Carta da ONU. 
D) A organização é constituída por seis órgãos principais que são: Assembléia Geral, Conselho de Segurança, Conselho 

Econômico e Social, Conselho de Tutela, Tribunal Internacional de Justiça e Secretariado. 
E) Além dos órgãos, a ONU possui organismos especializados que trabalham em áreas diversas como a saúde, a 

agricultura, a aviação civil, a meteorologia e o trabalho. 







