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ASSISTENTE LEGISLATIVO 

 
NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1.Desligue os aparelhos eletrônicos e deposite seus pertences no local indicado pelo Fiscal de Sala. 
 

2.Identifique-se na parte inferior desta capa. 
 

3.Este Caderno possui 13 páginas com 60  questões de múltipla escolha, assim distribuídas: de  01 a 
30 - Português; de 31 a 40 - Matemática; de 41 a 50 - Conhecimentos Específicos (L.O.M.); e de 51 
a 60 - Atualidades (Conhecimentos Gerais). 

 
4.Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

 
5.Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal. 

 
6.Não destaque nenhuma folha. 

 
7.Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para completar a prova. Portanto, reserve os últimos 30 
(trinta) minutos  para preencher a Folha de Respostas. 

 
8.O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 
9.Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao fiscal este Caderno e a Folha de Respostas.              
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:                     Nº de inscrição:                                  .   

 
Nome: (em letra de forma) 
 
Assinatura:  
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PORTUGUÊS 

 
 

Para responder às quatro questões 
seguintes, leia o texto abaixo. 
 

Querida Bruna: 
 
Não consigo lhe entender. Você sempre me 

disse que procurava um homem honesto, que  
fosse fiel a você, que jamais desse atenção a 
outras mulheres. Insistiu tanto nisso que até me 
impediu de viajar com o pessoal de minha turma 
de faculdade, com medo que eu me interessasse 
por outra garota. Acho que você está exagerando 
em suas preocupações, porque eu sou bem 
honesto em tudo que faço. Lembra daquela vez em 
que a gente estava saindo do cinema e eu achei, 
no banheiro masculino, uma carteira de outra 
pessoa? Então... comentei com você e fui 
rapidamente devolvê-la na direção do cinema sem 
tirar nenhum dinheiro dela, na esperança que seu 
dono ainda a encontrasse. E quando sua prima 
Dadá veio me oferecer um emprego em sua firma, 
cheia de segundas intenções para comigo? 
Lembra? Eu preferi recusar a oferta em receber 
um salário melhor, só para evitar atritos com 
você, para ser fiel a tudo que você é e pensa, pois 
sei que você acha sua prima muito convencida e 
interesseira. Minha linda, perceba que eu sou 
todinho seu. Se analisar bem, sou e sempre serei o 
amor certo que você tanto procurava em sua vida. 

 
Beijos, Ricardo. 

 
 
01. Pode-se afirmar que o texto está 
fundamentado no raciocínio lógico: 
 
a) hiperativo.  
b) indutivo. 
c) emotivo. 
d) dedutivo. 
e) permissivo. 
  
 
 
 
 
 

 
02. A resposta da questão anterior 
justifica-se pela presença, no texto, de um: 
 
a) paralelo intertextual.  
b) silogismo dedutivo. 
c) realismo hiperativo. 
d) silogismo indutivo. 
e) paralelo emocional. 
  
 
03. O texto apresenta características que 
possibilitam sua classificação como: 
 
a) uma petição.  
b) uma carta. 
c) um relatório. 
d) uma procuração. 
e) um memorial. 
  
 
04. A resposta da questão anterior 
justifica-se, pois o texto: 
 
a) rememora acontecimentos passados da 

vida, citando exemplos ilustrativos.  
b) expõe e analisa coisas que ocorreram no 

passado e trata sobre um projeto de vida. 
c) apresenta o remetente, dando a outra pessoa 

poderes de decisão sobre uma situação. 
d) declara, de modo simples e explícito, um 

pedido, fundamentado no direito adquirido.  
e) apresenta certa liberdade de estilo, um 

vocativo no início e o nome do remetente 
no final. 

  
 
05. Assinale a alternativa em que ambas as 
palavras devem ser acentuadas 
graficamente: 
 
a) maximo - geleia. 
b) joia - rubrica. 
c) plateia - gratuito. 
d) heroi - principe. 
e) feiura - zoo. 
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06. Observe a frase abaixo e responda a 
seguir. 
 

Antes o presidente era ________ , agora 
é ________ .  
 

Os antônimos que completam a primeira e 
a segunda lacunas são, respectivamente: 
 
a) austero / severo. 
b) urbano / civilizado. 
c) olvidado / esquecido. 
d) orgulhoso / vaidoso. 
e) ovacionado / apupado. 
  
 
07. A estrutura de um texto dissertativo 
deve ter a seguinte ordem: 
 
a) primeiro, a introdução, depois, o 

desenvolvimento e, por fim, a conclusão.  
b) primeiro, a exposição, depois, a introdução 

e, por fim, a conclusão. 
c) primeiro, a introdução, depois, a conclusão 

e, por fim, a argumentação. 
d) primeiro, o desenvolvimento, depois, a 

exposição e, por fim, a conclusão. 
e) primeiro, a exposição, depois, a conclusão 

e, por fim, o desenvolvimento. 
  
 
08. Observe a frase abaixo e responda a 
seguir. 
 

Canto meu canto no grande auditório.  
 

Percebe-se que a grafia e a pronúncia de 
CANTO é uma só, porém existe a 
ocorrência de duas palavras distintas 
quanto ao significado. Analisando esse caso 
de homonímia, pelo contexto, pode-se 
classificar tais palavras como: 
 
a) verbo e advérbio. 
b) substantivo e adjetivo. 
c) verbo e substantivo. 
d) substantivo e advérbio. 
e) advérbio e adjetivo. 
  

09. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

Papai trouxe um livro para _______. 
Disse-me que é para ________ ler com 
atenção. Entre  ________ e ele, há muito 
carinho.   

 
As palavras que completam a primeira, a 
segunda e a terceira lacunas de modo 
adequado são, respectivamente: 
 
a) mim, eu e eu. 
b) mim, mim e mim. 
c) eu, mim e eu. 
d) mim, eu e mim. 
e) mim, mim e eu. 
  
 
10. Nas frases abaixo, escreva (1) para 
sentido próprio e (2) para sentido figurado. 
 
(__) Minha esposa é a flor de minha vida, minha 

sogra, a vespa que a visita todos os dias. 
(__) O irmão de meu amigo vive atormentando as 

pessoas com piadas ofensivas. 
(__) O melhor momento de minha vida foi quando 

minha filha nasceu. 
(__) Enquanto ele for a mosca na sopa do chefe, a 

diretoria não terá sossego. 
(__) O patrão de minha esposa elogiou muito a 

capacidade de nosso filho mais novo.  
 
A sequência correta dos números nos 
parênteses é: 
 
a) 1, 2, 2, 1, 2 
b) 1, 1, 1, 2, 2 
c) 2, 1, 1, 2, 1 
d) 2, 1, 2, 1, 2 
e) 2, 2, 2, 1, 1 
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11. Assinale a alternativa em que não 
ocorre metonímia na frase: 
 
a) Cristina precisa ler mais Machado de 

Assis. 
b) Paula respeita os cabelos brancos de sua 

mãe. 
c) Rose bebeu quatro copos e dançou a noite 

toda. 
d) Juliana foi estudar com a Vera. 
e) Marina tornou-se grande amiga da loira. 
  
 
12. Observe a sequência de frases abaixo e 
responda a seguir. 
 

(1) Suspira, e chora, e geme, e sofre, e sua... 
(Olavo Bilac) 

(2) O colégio compareceu fardado; a 
diretoria, de casaca. (Raul Pompéia) 

(3) Vi claramente visto o lume vivo. (Luís de 
Camões) 

 
Nas frases apresentadas em (1), (2) e (3), 
temos, respectivamente, as seguintes 
figuras de sintaxe: 
 
a) polissíndeto, elipse e pleonasmo. 
b) elipse, hipérbato e polissíndeto. 
c) pleonasmo, elipse e anacoluto. 
d) elipse, anacoluto e hipérbato. 
e) pleonasmo, anástrofe e elipse. 
  
 
13. Assinale a alternativa em que não 
ocorre uma expressão idiomática típica do 
português do Brasil: 
 
a) Ela já está de saco cheio com as tuas 

atitudes. 
b) Ele gosta de comer maçã, melão e manga. 
c) Fomos ao restaurante, mas ele é um mão-

de-vaca. 
d) Ele ouviu a explicação do professor, mas 

ficou boiando. 
e) Cuidado com o que fala, estamos pisando 

em ovos. 
  

 
14. Na expressão “TE ESPERO NO 
PORTÃO DO PRÉDIO”, observamos uma 
divergência entre a norma padrão e a 
norma culta no aspecto: 
 
a) da conjugação verbal. 
b) da variação na regência nominal. 
c) da substituição de pronomes. 
d) da colocação de pronomes. 
e) da variação na regência verbal.  
  
 
15. Observe a frase abaixo e responda a 
seguir. 
 

________ alguns minutos que a última 
________ de cinema começara e eu ainda 
procurava, desesperadamente, a 
________ de venda de ingressos.   
 

As palavras que completam a primeira, a 
segunda e a terceira lacunas são, 
respectivamente: 
 
a) fazia / secção / cessão. 
b) deviam fazer / cessão / seção. 
c) faziam / seção / sessão. 
d) devia fazer / cessão / secção. 
e) fazia / sessão / seção. 
  
 
16. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

 Não há  ________ condição: com essa 
roupa ela não irá, pois está ________ 
ridícula. 

 
As palavras que completam a primeira e a 
segunda lacunas são, respectivamente: 
 
a) meia e meia. 
b) meia e meio. 
c) meio e meia. 
d) meio e meio. 
e) meias e meia. 
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17. Em qual alternativa há uma palavra em 
que o uso do “J” está incorreto? 
  
a) Jairo não ingeriu nada e viajou em jejum. 
b) Gisele deu gorjeta ao jovem que vivia na 

sarjeta. 
c) Angelina tem ojeriza a jornalistas fingidos. 
d) Angélica ficou lisonjeada com o sujestivo 

elogio. 
e) Gerson girou o jipe na sujeira da curva do 

laranjinha. 
  
 
18. Assinale a alternativa em que as 
palavras seguem a mesma regra de 
acentuação gráfica da palavra SAÚDE: 
 
a) alaúde, tênue, viúva. 
b) moído, paraíso, solúvel. 
c) conteúdo, saída, alaúde. 
d) viúva, solúvel, conteúdo. 
e) paraíso, saída, tênue. 
  
 
19. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são monossílabos tônicos: 
  
a) pôr, ter, ver, fé, tu, mês, lê, eu. 
b) sós, mil, e, paz, nu, fez, com, ler. 
c) pé, já, dó, me, más, cru, só, bem.  
d) mão, nós, as, três, de, til, foz, teu. 
e) pó, lá, vás, nos, mal, se, pás, só.   
  
 
20. Assinale a alternativa em que falta uma 
vírgula na frase: 
 
a) Rita comeu o bolo, mas não tomou 

cafezinho. 
b) O Brasil, maior país da América Latina, 

participará do evento. 
c) Aos amigos de Portugal, já não lhes devo 

nada. 
d) José venha até aqui, não precisa ter medo. 
e) O melhor jogador de futebol do mundo, 

Cristiano Ronaldo, fez dois gols no jogo. 
  

21. Observe as frases abaixo e responda a 
seguir. 
 

(1) Comi um bife ____ cavalo. 
(2) Estamos sujeitos ____ lei. 
(3) Viajaremos ____ Bolívia. 
(4) Fiquei cara ____ cara com ele. 
(5) Nós iremos ____  Brasília. 

 
Assinale a alternativa em que se encontram 
as palavras corretas utilizadas para 
completar as lacunas em (1), (2), (3), (4) e 
(5), nessa ordem: 
 
a) à – à – a – a – a. 
b) a – à – à – a – à. 
c) a – à – a – à – a. 
d) a – a – à – a – à. 
e) a – à – à – a – a. 
  
 
22. Assinale a alternativa correta. Os 
sufixos que formaram as palavras 
RICAÇO, DINHEIRAMA e 
POBREZINHO denotam, respectivamente, 
os seguintes sentidos: 
 
a) qualidade, aglomeração e diminutivo. 
b) aumentativo, intensidade e tendência. 
c) aumentativo, aglomeração e qualidade. 
d) aumentativo, aglomeração e diminutivo. 
e) qualidade, intensidade e tendência. 
  
 
23. Complete as palavras abaixo com os 
sufixos -EZA ou -ESA e, a seguir, assinale a 
alternativa que apresenta somente palavras 
com o sufixo -EZA. 
 
a) getil___, desp___, clar___, frambo___, 

tigr___. 
b) mol___, magr___, fri___, riqu___, 

trist___. 
c) natur___, pur___, repr___, pro___, 

limp___. 
d) bel___, surpr___, nobr___, alt___, ac___. 
e) princ___, cert___, def___, milan___, 

firm___. 
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24. Assinale a alternativa correta. Os 
radicais CRONO, FOTO, GEO e 
CARDIO, formadores de palavras como 
Cronômetro, Fotografia, Geografia e 
Cardiologia, têm, nessa ordem, os seguintes 
sentidos: 
 
a) tempo, gravar, origem e estudar. 
b) medir, luz, terra e dor. 
c) medir, origem, terra e coração. 
d) tempo, gravar, origem e dor. 
e) tempo, luz, terra e coração. 
  
 
25. Assinale a alternativa que não contém 
estrangeirismos oriundos da língua inglesa: 
 
a) cast, show, freezer, download. 
b) charge, blitz, gafe, blague. 
c) diet, closet, pedigree, socialite. 
d) ranking, replay, kit, skate. 
e) game, deck, playback, drive. 
  
 
26. As palavras TAUBATÉ e ALEGRIA 
são, respectivamente, substantivos: 
 
a) próprio e concreto. 
b) comum e próprio. 
c) próprio e abstrato. 
d) concreto e próprio. 
e) comum e abstrato. 
  
 
27. Assinale a alternativa em que a 
concordância nominal está inadequada: 
 
a) Há bastantes soluções para o caso. 
b) Depois de apanharmos, estamos alerta. 
c) Anexas, seguem as fotografias. 
d) Comprei duzentas gramas de presunto.  
e) É necessário paz. 
  
 
 
 
 

 
28. Observe a frase abaixo e responda a 
seguir. 
 

O louva-a-deus e o vaga-lume estavam no 
vaso do amor-perfeito.  

 
Assinale a alternativa que contém o plural 
dessa frase: 
 
a) Os louva-a-deuses e os vaga-lumes 

estavam nos vasos dos amores-perfeitos. 
b) Os louva-a-deus e os vaga-lumes estavam 

nos vasos dos amores-perfeitos. 
c) Os louva-a-deus e os vaga-lume estavam 

nos vasos dos amores-perfeitos. 
d) Os louva-a-deus e os vaga-lumes estavam 

nos vasos dos amor-perfeitos. 
e) Os louva-a-deuses e os vaga-lume estavam 

nos vasos dos amor-perfeitos. 
  
 
29. Assinale a alternativa em que a 
colocação do pronome está inadequada: 
 
a) Sempre me diga a verdade. 
b) Quem me amar, também terá amor. 
c) Não me faça passar vergonha na festa. 
d) Embora chamasse-me de querida, nunca 

me amou. 
e) Aqui, amam-me de fato. 
  
 
30. Assinale a alternativa com a correta 
conjugação do verbo CRER no tempo 
pretérito perfeito simples do modo 
indicativo: 
 
a) crei  /  creste  /  crê  /  cremos  /  crestes  /  

crem. 
b) cri  /  creste  /  creu  /  cremos  /  crestes  /  

creram. 
c) credi  /  creste  /  crê  /  cremos  /  crestes  /  

crêem. 
d) crei  /  crestes  /  creo  /  cremos  /  credes  /  

creram. 
e) crêdo  /  cresdes  /  creu  /  cremos  /  credes  

/  creram. 
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MATEMÁTICA 

 
 
31. A nota bimestral de um curso é dada 
pela média ponderada de duas provas, com 
peso 1, na primeira prova, e peso 2, na 
segunda. Sabendo que um aluno tirou oito 
na segunda prova, qual é a sua nota na 
primeira prova, se ele ficou com média 
sete? 
 
a) 5,0 
b) 6,0 
c) 7,0 
d) 8,0 
e) 9,0 
  
 
32. Um número natural é formado por dois 
dígitos. Determine o número, sabendo que 
os dígitos são consecutivos e a razão entre 

eles é 
5
4

. 

 
a) 45 
b) 65 
c) 54 
d) 85 
e) 78 
  
 

33. O valor de 
8
1

 de 40% de 80 é igual a: 

 

a) 
4

1
 de 80% de 80 

b) 10% de 
4

1
 de 80 

c) 12,5% de 
5

2
 de 80 

d) 
3

2
 de 30% de 50 

e) 8% de 80 
  
 
 

 
34. A área hachurada é o resultado de: 

                     
 

a) ( ) ( ) ( )CBCABA ∩∪∩∪∩  

b) ( ) ( ) ( )[ ]CBCABACB ∩∪∩∪∩−∪ )(  

c) ( ) ( ) ( )[ ] ( )BACBCABA ∩−∩∪∩∪∩  

d) ( ) ( )[ ]CBCACBA ∩∪∩∩∪∪ )(  

e) ( ) ( )[ ] ( ){ } ( )CBACBACAB ∩∩∪∩−−∪−  

  
 
35. Qual das identidades abaixo é 
verdadeira ? 
 

a) 
tgx

tgx
senx

+
=

1
 

b) 
tgx

xtg
senx

+
=

1

2
 

c) 
xtg

tgx
senx

21+
=  

d) 
xtg

xtg
senx

2

2

1+
=  

e) 
( )2

2

1 tgx

xtg
senx

+
=  

  
 
36. Um trabalhador ganha um salário fixo 
mensal de R$ 500,00 e R$ 5,20 por hora de 
serviço. A função do 1º grau que melhor 
representa o ganho mensal é: 
 
a) x2,5)x(f =  
b) 500x2,5)x(f +=  
c) x2,505)x(f =  
d) 2,5x500)x(f +=  
e) 2,505)x(f =  
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37. Uma costureira vai a uma loja comprar 
um determinado tecido. O vendedor 
informa que o metro desse tecido custa R$ 
16,00. Fazendo as contas, a costureira 
percebe que, com o dinheiro disponível, 
não era possível comprar a quantidade 
desejada e faltariam 3 m de tecido. 
Avaliando sua situação, o vendedor decide 
conceder 12,5% de desconto, para que a 
costureira consiga levar a quantidade exata 
de que precisa. Quantos metros de tecido a 
costureira comprou? 
 
a) 12 m 
b) 18 m 
c) 20 m 
d) 24 m 
e) 30 m 
  
 
38. Na figura abaixo, calculando o valor de 

)cos(θ , obtém-se:  

 
 

a) 
2
1  

b) 
2
2  

c) 
2
3  

d) 2 
e) 0 
  
 
 
 
 
 

 
 
39. Qual é a área do triângulo limitada 
pelos eixos coordenados e pela reta 

7x
2
3

  y ++++−−−−==== ? 

 

a) 
4

9
 

b) 
2

135
 

c) 
2

1
 

d) 
3

2
 

e) 
3

98
 

  
 
40. A função f(x) do 2º grau possui uma 
raiz que é o dobro da outra e intercepta o 
eixo das ordenadas no ponto 8. Sabe-se que 

a abscissa do vértice é igual a 
2
3

, f(x) é 

dada por: 
 

a) 18x9x)x(f 2 +−=  

b) 6x9x3)x(f 2 +−=  

c) 8x6x)x(f 2 +−=  

d) 18x15x3)x(f 2 +−=  

e) 6x12x4)x(f 2 +−=  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
Atualizada até a Emenda à L.O.M 

nº67/2007 
 de 03/05/2007 

 
 
41. De conformidade com o artigo 235, as 
atividades consideradas modificadoras do 
meio ambiente, assim definidas em normas 
federais, somente serão exercidas ou 
implantadas no município,  após: 
 
a) EIA – Estudo de Impacto Ambiental. 
b) Relatório de Impacto Ambiental. 
c) EIA – Estudo de Impacto Ambiental + 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. 
d) RMMA – Relatório Municipal sobre o 

Meio Ambiente. 
e) EIA + RIMA+ RMMA. 

 
 
42. Conforme o artigo 274, as ações de 
serviços de saúde realizadas no Município 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem no nível de 
Município o: 
 
a) Sistema Único  do Bem-Estar Social. 
b) Órgão Regulador Municipal. 
c) Sistema de Ação Social. 
d) Sistema Único de Saúde. 
e) Sistema Unificado do Bem Estar Social. 

 
 
43. Conforme o artigo 141, o serviço 
público de transporte terá caráter 
essencial, garantido, inclusive: 
 
a) o acesso adequado somente para idosos. 
b) a gratuidade às pessoas a partir de 50 anos. 
c) o desconto de 75% para estudantes. 
d) a participação dos usuários na gestão, 

especialmente quanto à fixação de tarifas, 
itinerários e frequência etc. 

e) Somente as alternativas a) e b) estão 
corretas. 

 
 
44.  Conforme o artigo 3º, parágrafo único,  
são cores oficiais do Município de São José 
dos Campos: 
 
a) verde, branco e amarelo. 
b) verde-claro, vermelho e branco. 
c) verde escuro, vermelho e branco. 
d) azul, branco e amarelo-ouro. 
e) azul, vermelho e verde. 

 
 
45. No primeiro ano de cada legislatura, no 
dia 1º de janeiro, em sessão solene de 
instalação, independente do número, os 
vereadores tomarão posse, após prestarem 
compromisso. De conformidade com o art. 
32, a quem cabe presidir a sessão de posse? 
 
a) ao prefeito municipal. 
b) ao vereador que tiver mais idade. 
c) ao vereador que tiver obtido a maior 

votação entre os presentes. 
d) ao vereador que estiver cumprindo o 

segundo mandato. 
e) em conjunto, ao Prefeito e Vice-Prefeito. 

 
 
46. O Município garantirá o pleno exercício 
dos direitos culturais a todos os munícipes, 
apoiando a valorização e a difusão de suas 
manifestações. O órgão executivo da 
política cultural do Município, conforme o 
artigo 333, denomina-se: 
 
a) Fundação Municipal de São José dos 

Campos. 
b) Fundação “Edgard Vasconcellos de 

Educação e Cultura”. 
c) Fundação “Valeparaibana de Eduação e 

Cultura”. 
d) Fundação Cultural “Cassiano Ricardo”. 
e) Fundação Cultural “Ricardo Prado”. 
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47. A Prefeitura e a Câmara Municipal são 
obrigadas a fornecer certidões de atos, 
contratos e decisões a qualquer 
interessado, conforme o artigo 119, no 
prazo máximo de até: 
 
a) 5 dias. 
b) 10 dias. 
c) 15 dias. 
d) 20 dias. 
e) 30 dias. 

 
 
48. Conforme o artigo 51, a Câmara 
Municipal reunir-se-á anualmente, em sua 
sede, no período compreendido entre: 
 
a) 01/03 a 15/06 e 15/08 a 15/12. 
b) 01/02 a 30/06 e 01/08 a 15/12. 
c) 01/03 a 30/06 e 01/08 a 15/12. 
d) 01/02 a 15/06 e 01/08 a 15/12. 
e) 01/03 a 15/06 e 01/08 a 15/12. 

 
 
49. De conformidade com o artigo 53, as 
sessões da Câmara Municipal somente 
poderão ser abertas com a presença de um 
número mínimo de vereadores. Qual é esse 
número? 
 
a) 50%. 
b) 1/5. 
c) 1/4. 
d) 1/3. 
e) maioria simples de presença. 

 
 
50. Conforme o artigo 109, a instituição 
que  representa o Município, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda as 
atividades de  consultoria e assessoramento 
ao Poder Executivo, denomina-se: 
 
a) Diretoria de Projetos Executivos. 
b) Procuradoria Geral do Município. 
c) Diretoria de Projetos Especiais. 
d) Consultoria Judicial do Município. 
e) Conselho de Vereadores. 
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ATUALIDADES 

  
 
51. No início do mês de agosto, o presidente 
da Bolívia, Evo Morales, atacou 
verbalmente a decisão de seu colega 
colombiano Alvaro Uribe, que permitiu 
que outro país usasse as bases militares em 
território colombiano. Para Morales,  

 
é uma traição para a América Latina 
essa permissão. Quem quer implantar 
bases na América Latina é traidor de 
seu povo, é traidor da América Latina. 
 

Que país recebeu a autorização de uso das 
bases? 
 
a) Brasil. 
b) Estados Unidos da América. 
c) França. 
d) Chile. 
e) Equador. 
  
 
52. O declínio da indústria automobilística, 
nos Estados Unidos, chegou a uma situação 
dramática no último dia 1º de junho deste 
ano, quando a General Motors (GM), 
símbolo empresarial da maior potência 
econômica do planeta, pediu concordata 
para evitar a falência. A empresa, 
entretanto, conseguiu uma façanha 
impressionante, ao sair da concordata em 
tempo recorde. Qual foi o intervalo de 
tempo entre a concordata e a recuperação 
da GM: 
                     
a) 29 dias. 
b) 39 dias. 
c) 49 dias. 
d) 45 dias. 
e) 59 dias. 
  
 
 
 

 
53. A Petrobrás iniciou, no último dia 1º de 
maio, Dia do Trabalho, a exploração do 
campo de Tupi, na Bacia de Santos, que 
abriga as maiores jazidas na camada pré-
sal. O empreendimento vai colocar o Brasil 
entre os dez maiores produtores mundiais e 
o tornará uma das grandes potências 
energéticas, comparável ao Oriente Médio. 
O que será explorado no Campo de Tupi? 
 
a) gás de cozinha. 
b) carvão. 
c) água potável. 
d) petróleo. 
e) óleo diesel. 
  
 
54. Em julho deste ano, o Presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, fez 
críticas duras, ao comentar a prisão de um 
professor universitário negro, como ladrão, 
ao tentar  arrombar a porta de sua própria 
casa. Esse incidente reacendeu questões 
relacionadas ao racismo no país. Para 
diminuir o impacto do acontecido, o 
Presidente tomou uma atitude inusitada. 
Qual foi a atitude tomada por Obama? 
 
a) Obama, seu vice-presidente, o policial que 

efetuou a prisão e o professor encontraram-
se em um centro gastronômico para 
conversar. 

b) Obama, seu vice-presidente, o policial que 
efetuou a prisão e o professor reuniram-se 
para tomar uma cerveja nos jardins da Casa 
Branca. 

c) Obama, seu vice-presidente, o policial que 
efetuou a prisão e o professor jantaram no 
Salão Oval da Casa Branca. 

d) Obama, seu vice-presidente, o policial que 
efetuou a prisão e o professor jogaram 
críquete, nos jardins da Casa Branca. 

e) Obama, seu vice-presidente, o policial que 
efetuou a prisão e o professor assistiram a 
uma peça de teatro nos jardins da Casa 
Branca. 
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55. O golpe de Estado que depôs o 
presidente de Honduras, Manuel Zelaya, 
no último dia 28 de junho, isolou o país 
diplomaticamente. A crise em Honduras 
começou com a tentativa do Presidente 
deposto de fazer, sem apoio político ou 
amparo legal, um referendo popular, para 
tentar mudar a Constituição do país, com o 
objetivo de permitir a reeleição 
presidencial. Onde se localiza Honduras? 
 
a) na Europa. 
b) na América do Sul. 
c) na América Central. 
d) na América do Norte. 
e) no continente australiano. 
  
 
56. Segundo o Protocolo de Kyoto, os países 
em desenvolvimento não são obrigados a 
cumprir metas de redução da emissão de 
gases. Os números apontam o Brasil como 
o quinto maior emissor de gases do efeito 
estufa, atrás apenas dos EUA, China, 
União Européia e Indonésia. Assinale qual 
é a razão para o Brasil estar colocado como 
o quinto maior país emissor de gases: 
 
a) a atividade industrial brasileira, que 

provoca a excessiva emissão de gases. 
b) o uso excessivo de geladeiras, solventes, 

aerossóis e ar condicionado, que liberam 
CFC’s. 

c) a decomposição de matéria orgânica em 
depósitos de lixo ao ar livre e o sistema 
digestivo de animais, que produzem o gás 
metano. 

d) o desmatamento de nossas florestas, 
através das queimadas, somado à emissão 
de 1,8 toneladas de CO2, que cada 
brasileiro lança na atmosfera. 

e) o aquecimento da temperatura e a 
consequente evaporação da água dos rios e 
lagos poluídos. 

  
 
 

57. Desde o final dos anos de 1990, 
surgiram tratados e leis para regular as 
transações comerciais que envolvem lixo, 
de modo a impedir que países pobres se 
transformem nos depósitos dos países 
desenvolvidos. Mesmo assim, máfias que 
agem globalmente, como a napolitana 
Camorra, ganham dinheiro com atividades 
ilícitas que incluem o transporte e o 
descarte de lixo tóxico. A definição correta 
para lixo tóxico é: 
 
a) todo tipo de material descartado que traz 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 
b) somente o material descartado das usinas 

nucleares. 
c)  somente o material descartado de origem 

orgânica e proveniente dos sistemas de 
coleta de esgotos. 

d) somente o lixo proveniente de hospitais e 
de outros equipamentos da área da saúde. 

e) todo tipo de papel, papelão, plásticos e 
afins. 

  
 
58. Com relação à religião no Oriente 
Médio, é correto afirmar que:  
 
A religião predominante no Oriente Médio é o 
________: adoração a ________. A população 
segue os ensinamentos do profeta________, 
registrados no livro sagrado, conhecido como 
________. Para os muçulmanos,________, na 
________, é uma cidade sagrada. 
 
Qual das opções abaixo traz, na ordem 
correta, as palavras necessárias para 
preencher as lacunas da frase acima: 
 
a) Islamismo, Maomé, Alá, Alcorão, Meca, 

Arábia Saudita. 
b) Islamismo, Alá, Maomé, Alcorão, Meca, 

Arábia Saudita. 
c) Cristianismo, Maomé, Alá, Alcorão, Meca, 

Arábia Saudita. 
d) Espiritismo, Allan Kardec, Maomé, 

Alcorão, Meca. Arábia Saudita. 
e) Islamismo, Alá, Maomé, Bíblia, Meca, 

Sudão. 
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59. As eleições norte-americanas de 2008 
marcaram o fim da "Era Bush" (2001-
2009), que começou com o maior ataque 
terrorista cometido em solo americano e 
terminou com uma crise financeira 
histórica, comparável, para alguns, com o 
crack da bolsa de 1929. Com relação à era 
Bush, qual das afirmações abaixo está 
incorreta? 
 
a) Bush tomou posse em janeiro de 2001, 

sucedendo o democrata Al Gore, depois de 
uma vitória apertada e suspeita de fraude 
nas urnas. 

b) Os ataques terroristas de 11 de setembro de 
2001, que vitimaram mais de 3 mil 
pessoas, mudaram sua história e a dos 
EUA. 

c) Com propósitos duvidosos, em 2003, os 
EUA invadiram o Iraque, sob a alegação 
de que a ditadura de Saddam Hussein 
produzia armas de destruição em massa, 
que nunca foram encontradas. 

d) Bush foi reeleito em 2004, com 51% dos 
votos e uma imagem que aos poucos se 
tornaria cada vez mais desgastada diante 
da opinião pública, em seu segundo 
mandato. 

e) George Walker Bush, nascido em New 
Haven em 6 de Julho de 1946, empresário 
e político americano, foi o 43º presidente 
de seu país, sucedendo Bill Clinton em 
2001. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60. É correto afirmar que a bandeira 
abaixo representa: 
 

 
 
a) o Mercado Comum do Sul – Mercosul. 
b) a Organização das Nações Unidas- ONU. 
c) a União Europeia – UE. 
d) a Organização Mundial do Trabalho – OIT. 
e) a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura. 
  
 







