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1ª Parte – Português  
 
 
TEXTO 1 
 
Destino de verba doada a Madonna levanta dúvidas  
Desde novembro de 2009, quando veio ao Brasil, a 
cantora norte-americana Madonna já arrecadou cerca de 
US$ 10 milhões para a entidade ONG Success for Kids 
(SFK, sucesso para crianças). Amplamente divulgada, a 
captação de recursos levantou dúvidas, relata a coluna de 
Mônica Bergamo deste domingo. 
 
"Apagados os holofotes dos encontros, as quantias em 
dinheiro já foram depositadas? Em que conta? E como 
serão usadas? Em benefício de quem?", questiona a 
coluna.  
 
No Carnaval, a popstar chegou a visitar o camarote da 
Brahma na Sapucaí (Rio) usando camiseta com marca da 
cervejaria. Em troca, recebeu US$ 1 milhão em conta da 
instituição no Brasil.  
 
A reportagem publicada deste domingo ouve doadores, 
ONGs parceiras da SFK e tenta uma resposta por parte da 
própria diretora da entidade divulgada por Madonna --sem 
sucesso. Procurada durante mais de dois meses, Estela de 
Wulf preferiu não comentar o caso.  
 
01.  Considere as informações a seguir: 
 

I. Trata-se de um texto que apresenta um registro 
objetivo de fatos, sem emissão da opinião do 
autor. 

II. A informação precisa de fatos é o meio pelo qual 
o texto busca seu objetivo de informar. 

III. Ao definir o que deve ser notícia, é irrelevante a 
consideração ao alcance dos fatos. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

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

 
02.  Podemos definir como palavras-chave do texto: 
 

a) popstar- verbas-ONG. 
b) Madonna- ONG- Estela de Wulf. 
c) Madonna- carnaval-doadores. 
d) Madonna-doações-destino. 
e) Madonna- carnaval- cervejaria. 

 
03.  "Apagados os holofotes dos encontros, as quantias em 
dinheiro já foram depositadas? Em que conta? E como 
serão usadas? Em benefício de quem?" 
 

a) O sujeito de ‘depositadas’ é ‘holofotes’. 
b) ‘foram’, ‘conta’ e ‘depositadas’ são verbos. 
c) ‘apagados’ é uma forma nominal do verbo que 

funciona como adjetivo. 
d) O pronome ‘que’ tem função de adjetivo 

exclamativo. 
e) O pronome relativo ‘quem’ não tem função 

sintático nem morfológica no período. 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
04.  Assinale a alternativa correta sobre o texto: 
 

a) Para o bom entendimento do texto é necessário 
que se dispense a ocorrência da ironia. 

b) O recurso da ironia é fator determinante para que 
sejamos capazes de dar ao texto a intenção 
pretendida pelo autor. 

c) O simples conhecimento da realidade brasileira 
serve como fator interpretativo desse texto, sem 
que precisemos recorrer a conhecimentos 
prévios. 

d) Por meio do cartum, aprendemos que só com a 
ironia seremos capazes de criticar a realidade 
brasileira. 

e) O autor foi infeliz na escolha do cartum como 
forma de texto, pois não condiz com a reflexão 
crítica pretendida pela mensagem. 

 
05. “Em 500 anos, é a primeira vez que prendem um 
governador no Brasil.” 
 

I. No período há um adjunto adverbial deslocado. 
II. ‘que prendem um governador no Brasil’ 

desempenha a função de sujeito da oração da 
qual depende. 

III. No período há um termo que desempenha a 
mesma função que um substantivo numa oração. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) I e II estão corretas. 
b) Todas as afirmativas procedem. 
c) As afirmativas acima só estariam corretas caso se 

referissem a outro período. 
d) Só a alternativa III procede. 
e) A II só seria correta se invertêssemos os termos 

da oração. 
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TEXTO3 
 

A Evidência 
Millôr Fernandes 

 
Ainda que pasmem os leitores, ainda que não acreditem e 
passem, doravante, a chamar este escritor de mentiroso e 
fátuo, a verdade é que, certo dia que não adianta precisar, 
entraram num restaurante de luxo, que não me interessa 
dizer qual seja, um ratinho gordo e catita e um enorme 
tigre de olhar estriado e grandes bigodes ferozes. 
Entraram e, como sucede nas histórias deste tipo, ninguém 
se espantou, muito menos o garçon do restaurante. Era 
apenas mais um par de fregueses. Entrados os dois, 
ratinho e tigre, escolheram uma mesa e se sentaram. O 
garçon andou de lá pra cá e de cá pra lá, como fazem 
todos os garçons durante meia hora, na preliminar de 
atender fregueses mas, afinal, atendeu-os, já que não lhe 
restava outra possibilidade, pois, por mais que faça um 
garçon, acaba mesmo tendo que atender seus fregueses. 
Chegou pois o garçon e perguntou ao ratinho o que 
desejava comer. Disse o ratinho, numa segurança de 
conhecedor - "Primeiro você me traga Roquefort au Blinnis. 
Depois Couer de Baratta filet roti à la broche pommes 
dauphine. Em seguida Medaillon Lagartiche Foie Gras de 
Strasbourg. E, como sobremesa, me traga um Parfait de 
biscuit Estraguée avec Cerises Jubilée. Café. Beberei, 
durante o jantar, um Laffite Porcherrie Rotschild 1934. 
 
— Muito bem - disse o garçon. E, dirigindo-se ao tigre — E 
o senhor, que vai querer? 
 
— Ele não quer nada — disse o ratinho. 
 
— Nada? — tornou o garçon — Não tem apetite? 
 
— Apetite? Que apetite? — rosnou o ratinho enraivecido 
— Deixa de ser idiota, seu idiota! Então você acha que se 
ele estivesse com fome eu ia andar ao lado dele? 
 
06. Assinale qual das alternativas contém a possível moral 
do texto: 
 

a) Os animais também podem ter hábitos humanos. 
b) Na fábula os animais viram humanos. 
c) É preciso manter a lógica mesmo na fantasia. 
d) De médico e louco todos temos um pouco. 
e) Não permita que a realidade contamine suas 

fantasias. 
 
07. Assinale a alternativa que contém uma melhor análise 
do texto: 
 

a) Tem todas as características da fábula, menos a 
moral. 

b) Mudando todo o ritmo do texto, o autor pretendeu 
revelar um preceito moral. 

c) Utilizando-se de toda a estrutura da fábula, o 
autor cria um texto totalmente descaracterizado. 

d) O autor quis criticar setores da sociedade fazendo 
uso do antigo recurso de dar a seres humanos 
características animais. 

e) O pretenso moralismo das fábulas fez surgir 
sátiras e paródias. 

 
 
 
 
 

08. Observe os trechos a seguir e depois assinale a 
alternativa que contém a melhor análise delas: 
 

I. ‘ninguém se espantou’ 
II. ‘mas, afinal, atendeu-os’ 

III. ‘Primeiro você me traga...’ 
 

a) Como procurou reproduzir a fala cotidiana, o 
pronome oblíquo no trecho I, veio proclítico. 

b) Caso o trecho III fosse reescrito da seguinte 
forma: ‘Primeiro, me traga’ o emprego proclítico 
estaria equivocado. 

c) O Pronome oblíquo no trecho II, funciona como 
complemento verbal, ou seja, como objeto 
indireto. 

d) A ênclise deveria ter sido empregada no trecho I, 
por essa ser a colocação normal de acordo com a 
variedade padrão da língua. 

e) Nos trechos I e II, a próclise foi mal empregada, já 
que a norma padrão da língua exige que o 
pronome seja enclítico. 

 
 
TEXTO 4 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta 
quinta-feira, durante visita ao Haiti, que a situação no país 
caribenho, que foi devastado por um terremoto no último 
dia 12 de janeiro, é mais grave do que imaginava. 
 
As declarações foram feitas depois de Lula acompanhado 
pelo presidente haitiano René Préval, e pelo ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, ter sobrevoado os bairros afetados 
da capital Porto Príncipe. 
 
Lula disse que o Brasil "já tem feito uma política de 
solidariedade muito forte" para com o país caribenho, mas 
que irá fazer "muito mais". 
 
"Depois de ver com meus próprios olhos o que está 
acontecendo, iremos fazer muito mais. As coisas no Haiti 
são mais graves do que a gente imaginava" disse. 
 
Durante a visita, o presidente ainda sugeriu que os 
credores internacionais perdoem toda a dívida externa do 
país, que segundo ele, chega a US$ 1,3 bilhão. 
 
09. Assinale a única alternativa que não contém uma regra 
de emprego da vírgula que deveria ter sido empregada no 
texto: 
 

a) Vírgula para isolar o predicativo do sujeito. 
b) Vírgula para isolar o aposto. 
c) Aspas para delimitar a fala de um personagem. 
d) Ponto no final de um período. 
e) Travessão para isolar a fala do narrador. 

 
10. ‘já tem feito uma política de solidariedade muito forte" 
para com o país caribenho, mas que irá fazer "muito 
mais".’ 
 
Que tipo de relação semântica as orações do período 
acima estabelecem entre si? 
 

a) adversidade 
b) adição 
c) conclusão 
d) explicação 
e) concessão 
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2ª Parte – Informática   
 
11. Sobre a barra de menus é correto afirmar que: 
 

a) É onde estão localizados todos os programas que 
estão instalados no computador, ou deveriam 
estar. 

b) São símbolos que representam os aplicativos. 
c) É a área principal da tela do Windows, é o local 

que aparecem os ícones. 
d) É um programa (aplicativo) que permite visualizar 

os arquivos e programas que estão armazenados 
no computador. 

e) Área retangular selecionável, móvel e de 
dimensões que podem ser alterados. 

 
12. Qual das alternativas abaixo se refere ao Windows 
Explorer: 
 

a) Botões que ficam na parte superior direito da 
janela, sendo a mais esquerda para minimizar a 
janela, a do centro para maximizar a janela e a da 
direita para encerrar e fechar a janela.  

b) É a área principal da tela do Windows, é o local 
que aparecem os ícones.  

c) É um programa (aplicativo) que permite visualizar 
os arquivos e programas que estão armazenados 
no computador.  

d) É um equipamento que auxilia no comando do 
computador e seus programas.  

e) Quando o computador permanecer muito tempo 
sem uso, aparece a proteção de tela para impedir 
que o monitor sofra desgastes e prejudique a 
imagem. Para retornar ao uso normal, basta 
movimentar o mouse ou alguma tecla de direção 
(setas) do teclado.  

 
13. Na opção CONFIGURAÇÃO DE REDE do Painel de 
Controle, é correto afirmar que: 
 

a) Serve para configurar a conectividade entre o seu 
computador e a Internet, uma rede ou outro 
computador. 

b) Esta opção o ajuda a configurar uma rede sem fio 
com segurança na qual todos os seus 
computadores e dispositivos se conectam por um 
ponto de acesso sem fio. 

c) Serve para fazer algumas configurações a 
orientação de banco de dados, utilizado 
normalmente por programadores. 

d) Como o próprio nome já diz, com essa ferramenta 
você configura a Rede Local de seu computador. 
Configurar o FireWall do Windows, configurar 
uma conexão remota, entre outras coisas. 

e) Esta ferramenta exibe os dispositivos de mídia 
portáteis de seu computador. 

 
14. No Microsoft Excel existem funções matemáticas e 
trigonométricas uma delas é a função ARRED, que tem a 
função de: 
 

a) Listar as faixas nomeadas no arquivo. 
b) Efetuar o cálculo automaticamente como é o seu 

padrão, esperando que se finaliza após a inclusão 
de todos os valores e fórmulas. 

c) Exibir tópicos de ajuda; se você apertar esta tecla 
numa opção de menu, este responderá à dúvida 

referente ao ponto selecionado anteriormente pois 
ele é sensível ao contexto. 

d) Arredondar um número até uma quantidade 
especificada de dígitos, em que você poderá 
determinar uma Precisão Numérica de “n” casas 
decimais. 

e) Retornar o valor absoluto de um número. O valor 
absoluto de um número é o próprio número sem o 
respectivo sinal (+ ou -), Converte qualquer 
número negativo ou positivo. 

 
15. O MS- Excel traz muitas funções divididas em diversas 
categorias, entre as funções mais conhecidas e usadas há 
a função =SOMA(faixa), que:  
 

a) Retorna o resto da divisão de num pel; o seu 
divisor. O resultado possui o mesmo sinal que o 
divisor. 

b) Retorna o valor absoluto de um número. O valor 
absoluto de um número é o próprio número sem o 
respectivo sinal (+ ou -). 

c) Retorna o logaritmo de um número de uma base 
específica. 

d) Permite efetuar a soma dos valores contidos em 
uma faixa de células. 

e) Repete a última operação (Edição ou 
Formatação) executada no MS – Excel 2000, ou 
fixa o endereço de célula numa fórmula para 
cópia posterior. 

 
16. No que se refere as opções  de formatação MS- 
WORD 2003 analise as opções abaixo: 
 
 
I.  Inserir WordArt          : com esta opção podemos 
criar um novo WordArt . 
 
II.  Editar Texto             : Com esta opção 
podemos alterar o texto do nosso WordArt a qualquer 
momento. Sem mesmo criar outro. 
 
III. WordArt Gallery      :   :Com esta opção podemos alterar 
o Estilo do Nosso WordArt a qualquer momento. 

IV. Formatar WordArt         : Com esta opção 
podemos colocar a figura em quatro tonalidades diferentes: 
Automático, Escala Cinza, Preto e Branco e desbotado. 
 
Está(ão) corretos(s), apenas: 
 

a) Apenas a opção IV. 
b) III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I e III. 
e) Todas as opções estão corretas. 

 
17. Na barra de ferramentas padrão do MS-WORD contém 
as seguintes opções: 
 

a) Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, 
Ferramentas, Tabela, Ajuda. 

b) Arquivo, Editar, Inserir, Formatar, Ferramentas, 
Dados, Tabela, Ajuda. 

c) Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas, 
Ajuda. 

d) Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, 
Ferramentas, Apresentações, Janela, Ajuda. 

e) Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Formatar, 
Ferramentas, Tabela, Organizar, Janela, Ajuda. 
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18. Sobre a Internet é correto afirmar que: 
 

a) Site Local na Internet identificado por um nome de 
domínio, constituído por uma ou mais páginas de 
hipertexto, que podem conter textos, gráficos e 
informações em multimídia. 

b) Link apresenta recursos de hipermídia em 
formatos diversos (diagramas, textos, imagens, 
sons, softwares etc.). 

c) Browser ou navegador é um elemento gráfico em 
que o internauta clica para ir para uma página 
HTML na World Wide Web ou para uma página 
HTML em uma intranet. 

d) Home Page é o caminho que leva o browser 
(navegador) até as páginas multimídia da Internet. 

e) Nome de domínio é onde o usuário digita o 
endereço (URL) do site na Internet que deseja 
visitar e logo após pressiona a tecla Enter no 
teclado ou clica sobre a opção Ir para poder 
acessar o mesmo. 

 
19. No Internet Explorer é possível processar várias 
opções, então seria correto afirmar que: 

 
a) Firewall é um programa para obter informações 

sobre uma determinada pessoa que tenha um 
endereço eletrônico na internet. 

b) Download é um Ato de transferir o arquivo de um 
computador remoto para o seu próprio 
computador, usando protocolo de comunicações. 

c) HTML é o protocolo que define como é que dois 
programas devem atuar juntos, de maneira a 
transferirem entre si comandos ou informações 
relativos ao WWW. 

d) IP é a unidade de dados, que contem as 
informações divididas em pacotes que viajam 
independentemente através da Internet. 

e) PROXY corresponde à medida de segurança que 
pode ser implementada para limitar o acesso a 
terceiros a uma determinada rede ligada á 
internet. 

  
20. Fazem parte da Barra de Tarefas do Desktop do 
Windows XP: 
 

a) Voltar, Avançar, Parar, Atualizar, Página Inicial, 
Pesquisar, Favoritos, Histórico, E-mail, Imprimir. 

b) O Botão Iniciar, a Barra de Inicialização Rápida, a 
Barra de Ferramentas, a Barra de Idiomas e a 
Área de Notificação. 

c) Meus Documentos, Documentos Recentes, Minhas 
Imagens, Minhas Músicas, Meu Computador, 
Painel de Controle, Definir Acesso e Padrões do 
Programa 

d) Ícones, menu e barra de ferramentas. 
e) Barra de menu, teclas de atalho, e barra de 

inicialização rápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ª Parte – Atualidades  

 
21. O dia 21 de setembro refere-se a: 
 

a) Dia da árvore. 
b) Dia do livro. 
c) Dia da bandeira. 
d) Dia do livro infantil. 
e) Dia do índio. 

 
22. Os macaquinhos, conhecidos como “Três Macacos 
Sábios”, onde um tapa os ouvidos, outro os olhos e outro a 
boca, ilustram a porta do Estábulo Sagrado, um templo do 
século 17 localizado na cidade de: 
 

a) Nikko, Japão. 
b) Obihiro, Japão. 
c) Sunagawa, Japão. 
d) Jerusalém, Israel. 
e) Meca, Arábia Saudita. 

 
23. "Se a minha Teoria da Relatividade tiver êxito, a 
Alemanha dirá que sou alemão e a França que sou 
cidadão do mundo. Se a minha teoria, porém, falhar, dirá a 
França que sou alemão, e a Alemanha que sou judeu." 
Esta frase é de: 
 

a) Albert Einstein 
b) Darwin 
c) Dmitri Mendelev 
d) Louis Pasteur 
e) Lavosier 

 
24. É uma lenda do centro-oeste do Brasil: 
 

a) Curupira 
b) Vitória régia 
c) Iara 
d) Mula sem cabeça 
e) Saci-pererê 
 

 
25. A sinfonia de Alpes é de: 
 

a) Wagner 
b) Richard Strauss 
c) Beethoven 
d) Vivaldi 
e) Velásquez 

 
26. “Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”. 
 
Este trecho literário é de: 
 

a) Cruz e Sousa 
b) José de Alencar 
c) Casimiro de Abreu 
d) Cassiano Ricardo 
e) Jorge de Lima 
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27. Por volta do século VIII d. C., os árabes invadiram a 
península Ibérica, aí permanecendo por sete séculos, sem 
conseguir impor a língua árabe. Todavia, muitas palavras 
árabes passaram a fazer da língua portuguesa. Estão 
entre elas, EXCETO: 
 

a) Algarismo 
b) Alfafa 
c) Alface 
d) Abacaxi 
e) Alcachofra 

 
28. São obras de Clarisse Lispector, EXCETO: 
 

a) Cidade sitiada 
b) Laços da família 
c) A maça no escuro 
d) Um pássaro em pânico 
e) Seleta 

 
29. Refere-se a quando o Brasil cedeu o Acre à Bolívia: 
 

a) Tratado da Tríplice Aliança. 
b) Tratado de Ayacucho. 
c) Convenção de Itu. 
d) Reforma Saraiva. 
e) Questão Christie. 

 
30.  Segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, atualizada, Art. 38. Ao servidor público da 
administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições, EXCETO: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função; 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
obrigatório não optar pela sua remuneração; 

c) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior; 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento; 

e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 

 
31.  Segundo Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, atualizada, Art. 208. O dever do Estado 
com a educação será efetivado mediante a garantia de, 
EXCETO: 
 

a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria.  

b) Progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; Atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos. 

d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

e) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando. 

 
32. Com quase cinco milhões de associados distribuídos 
em cinco continentes, a Rede WWF é a maior organização 
do tipo no mundo, atuando ativamente em mais de cem 
países, nos quais desenvolve cerca de 2 mil projetos de 
conservação do meio ambiente. Hoje, a instituição pode 
afirmar confortavelmente que teve um papel crucial na 
evolução do movimento ambientalista mundial. È um de 
seus projetos: 
 

a) Clickarvore 
b) Floresta do futuro 
c) Hora do planeta 
d) Programa Observando o Ribeira 
e) Programa Lagamar 

 
33. De George Washington a Barack Obama os Estados 
Unidos já tiveram 44 presidentes da república. Destes, 
quatro morreram durante o exercício do mandato dos quais 
NÃO inclui: 
 

a) William Henry Harrison 
b) Zachary Taylor 
c) James Garfield 
d) Warren Harding 
e) Franklin Roosevelt 

 
34. São notícias atuais verdadeiras, EXCETO: 
 

a) Folha semi-artificial imita fotossíntese e produz 
oxigênio limpo. 

b) Nano-origami cria células solares tridimensionais. 
c) Célula solar de fibra óptica pode aposentar 

painéis solares. 
d) Ilhas solares prometem energia solar a preços 

competitivos. 
e) Folhas sintéticas de vidro geram eletricidade pela 

evaporação. 
 
35. Presidente do Brasil entre 1906 - 1909: 
 

a) Prudente de Morais 
b) Epitácio Pessoa 
c) Nilo Peçanha 
d) Arthur Bernardes 
e) Afonso Penna 

 
36. Antananarivo é a capital de (a): 
 

a) Nigéria 
b) Madagáscar 
c) Etiópia 
d) Turcomenistão 
e) Brunei 
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37. Dirigido por Luciana Burlamaqui, o documentário 
investiga a violência e a natureza humana a partir da 
história de três personagens que tiveram seus destinos 
cruzados no complexo Carandiru, considerado até então o 
maior presídio da América Latina. Uma atriz que dedica 
sua vida para humanizar o sistema carcerário. A dupla de 
rap 509-E, formada por Dexter e Afro-X dentro do 
Carandiru. Um juiz que acredita em um meio de 
ressocialização mais digno para os encarcerados. Este 
filme acompanha a vida desses personagens durante sete 
anos, a partir do ano 2000. As temáticas da prisão, crime, 
violência, reintegração social extrapolam para o encontro 
de classes sociais distintas e as mais difusas contradições 
do ser humano na busca de seus ideais. 
 
Esta é a sinopse de que filme brasileiro: 
 

a) Bicho de sete cabeças. 
b) Apenas o fim. 
c) Não por acaso. 
d) Carandiru. 
e) Entre a luz e a sombra. 

 
38. É uma peça de Nélson Rodrigues: 
 

a) A serpente 
b) Apenas uma noite 
c) Bailei na chuva 
d) Bolo de noiva 
e) Lua nua 

 
39. A maior taxa de desocupação registrada no período da 
atual metodologia - utilizada pelo instituto IBGE desde 
janeiro de 2002 - foi a do mês de:  
 

a) Abril de 2004. 
b) Março de 2005. 
c) Junho de 2006. 
d) Dezembro de 2008. 
e) Dezembro de 2009. 

 
40. Anteriormente a criação do Ministério da Saúde foi 
criado o Ministério da Educação e Saúde no ano de: 
 

a) 1930 
b) 1945 
c) 1953 
d) 1962 
e) 1975 
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