
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ConCurso PúbliCo

001. Prova objetiva

Agente de esColtA e VigilânCiA PenitenCiáriA 
(sexo mAsCulino)

	 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

	 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

	 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

	 Responda a todas as questões.

	 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada 
no verso desta página, a letra correspondente à 
alternativa que você escolheu.

	 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na 
folha intermediária de respostas.

	 A duração da prova é de 3 horas.

	 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

	 Deverão permanecer na sala de prova os três últimos 
candidatos, até que o último deles entregue sua prova, 
assinando termo respectivo.

	 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08.

Poder econômico do Brasil assusta o mundo do futebol

Inundado por investimentos, patrocínios e empréstimos de 
bancos, o futebol brasileiro vive um momento de crescimento 
financeiro que começa a mudar o mapa do esporte no mundo. Um 
panorama do futebol nacional mostra que, em vários aspectos, 
clubes começam a ter receitas parecidas com as dos grandes times 
europeus. Entre os cartolas de tradicionais equipes da Europa, a 
constatação é de que está cada vez mais caro tirar um jovem do 
Brasil. Para especialistas, fica uma questão: até que ponto essa 
exuberância econômica no Brasil é sustentável ou é apenas mais 
uma bolha?

Ainda nenhum clube brasileiro se aproxima dos times com 
maior renda do mundo, como o Real Madrid e o Manchester United, 
todavia o que impressiona é a rápida expansão. Atualmente, as 
maiores receitas no Brasil são as do Corinthians e do Inter-RS.

A explosão do valor dos contratos de tevê também injetou 
milhões no futebol e, com o novo acordo, o Campeonato Brasileiro 
finalmente se aproxima das maiores ligas do mundo. O Corinthians 
também terminará 2011 como o clube mais valioso do país, mas 
o time que mais cresceu foi o Santos. Essa expansão já tem sido 
suficiente para começar a mudar a lógica das transferências de 
jogadores. “Hoje, o jogador que vai para a Europa sai em busca 
de uma opção profissional, não por dinheiro”, afirmou Marcos 
Motta, em Zurique durante reunião fechada da elite da indústria 
do futebol mundial.

O tendão de Aquiles do futebol brasileiro, porém, são as 
dívidas que assolam vários clubes, mesmo entre aqueles que têm 
feito contratações milionárias. Por isso, analistas estrangeiros 
alertam que o risco é de que uma bolha esteja sendo formada, 
como ocorreu com vários clubes espanhóis, que por mais de uma 
década gastaram além do que podiam e agora estão quebrados.

(Chade, Jamil. http://www.estadao.com.br/noticias. Adaptado)

01.	De acordo com o texto, é possível afirmar que
(A) o futebol brasileiro vive um momento de crescimento e 

já é o mais valorizado do mundo.
(B) os jogadores brasileiros têm a opção de permanecer no 

Brasil com bons salários.
(C) para os clubes europeus os jogadores brasileiros estão 

mais baratos do que no passado.
(D) o Santos é, indubitavelmente, o time que mais cresceu e 

o mais valioso do Brasil.
(E) os jogadores brasileiros que vão para a Europa o fazem 

por melhores pagamentos.

02.	 Segundo analistas estrangeiros,
(A) o futebol brasileiro corre o risco de ficar sem jogadores.
(B) os times brasileiros já apresentam as mesmas dívidas de 

Real Madrid e Manchester United.
(C) todos os times brasileiros estão endividados como os 

times espanhóis.
(D) os times brasileiros não apresentam nenhuma comparação 

com times espanhóis.
(E) os times brasileiros podem estar gastando além de sua 

capacidade e vir a falir.

03.	No trecho – A	explosão do valor dos contratos de tevê... – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) anulação.

(B) destruição.

(C) supressão.

(D) ampliação.

(E) diminuição.

04.	 Em – ... Campeonato Brasileiro finalmente se aproxima das 
maiores ligas do mundo. – a palavra em destaque tem como 
sinônimo:

(A) vitrines.

(B) audiências.

(C) associações.

(D) misturas.

(E) atividades.

05.	No trecho – Ainda nenhum clube brasileiro se aproxima dos 
times com maior renda do mundo, como o Real Madrid e o 
Manchester United, todavia o que impressiona é a rápida 
expansão. – o termo em destaque pode ser substituído, sem 
alteração de sentido por

(A) entretanto.

(B) conforme.

(C) portanto.

(D) conquanto.

(E) embora.

06.	A expressão tendão	de	Aquiles, mencionada em relação ao 
futebol brasileiro, significa

(A) vantagem.

(B) força.

(C) eficácia.

(D) fraqueza.

(E) preço.

07.	No trecho – Para especialistas, fica uma questão: até que ponto 
essa exuberância econômica no Brasil é sustentável ou é 
apenas mais uma bolha? – o termo em destaque tem como 
antônimo:

(A) fortuna.

(B) opulência.

(C) riqueza.

(D) escassez.

(E) abundância.
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08.	O termo em destaque no trecho – Entre os cartolas de tradi-
cionais equipes da Europa, a constatação é de que está cada 
vez mais caro tirar um jovem do Brasil. – refere-se aos

(A) dirigentes.

(B) jogadores.

(C) torcedores.

(D) uniformes.

(E) treinadores.

09.	Assinale a alternativa correta em relação à norma culta da 
língua.

(A) Ocorreu quinze faltas no último jogo.

(B) Fomos nós que compramos os ingressos.

(C) Foi rebaixado mais de cinco times no último campeonato.

(D) Faltou uns cinco jogadores no último amistoso.

(E) Aconteceu dois incidentes com a torcida.

10.	 Leia as orações a seguir:

 I.  Entreguei o livro à aluna.
 II. Assistimos à novela.
 III. Comprei um automóvel à gasolina.

Está(ão) de acordo com a norma culta

(A) apenas a oração I.

(B) apenas a oração II.

(C) as orações I e II, apenas.

(D) as orações I e III, apenas.

(E) as orações I, II e III.

11.	 Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal 
de acordo com a norma culta.

(A) Ela está meia nervosa com o resultado da prova.

(B) Os torcedores estão bastantes tensos neste ano.

(C) Ele comprou duzentas gramas de mozarela.

(D) Alguns alunos esperavam menas questões no exame final.

(E) É proibido entrada de animais no clube de campo.

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 12 a 14.

MEU AVÔ DIZ QUE OS
QUADRINHOS ERAM

MELHORES ANOS ATRÁS,
QUANDO OS JORNAIS OS

IMPRIMIAM MAIORES.

ELE DIZ QUE AGORA OS
QUADRINHOS SÃO UM MONTE

DE CABEÇAS FALANTES
XEROCADAS, PORQUE NÃO
HÁ ESPAÇO PARA CONTAR

UMA HISTÓRIA DECENTE OU
PRA MOSTRAR AÇÃO.

ELE ACHA QUE AS PESSOAS
DEVERIAM LIGAR PROS
JORNAIS E RECLAMAR.

SEU AVÔ LEVA
OS QUADRI-
NHOS BEM A

SÉRIO.

É, MAMÃE
TÁ PROCU-

RANDO
ASILOS.

Bill Watterson

12.	 Segundo o diálogo das personagens, é possível concluir que

(A) os jornais atuais não mais imprimem quadrinhos em suas 
edições.

(B) os leitores deveriam ligar para os jornais e elogiar as 
notícias.

(C) os cartunistas têm mais espaço para contar uma história 
e mostrar a ação.

(D) os jornais costumavam imprimir os quadrinhos maiores 
do que atualmente.

(E) o avô da personagem mora em um asilo e sua mãe procura 
outro para ele.

13.	Na fala – Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os 
jornais e reclamar. – o termo destacado refere-se ao

(A) jornal.

(B) tigre.

(C) quadrinho.

(D) menino.

(E) avô.

14.	O termo destacado em – Seu avô leva os quadrinhos bem a 
sério. – pode ser trocado, sem alteração de sentido, por

(A) muito.

(B) pouco.

(C) bom.

(D) bastantes.

(E) muitos.
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15.	 Leia as orações a seguir:

 I. Dizem que José está apto com essa função.
 II. Ele está muito acostumado de tomar cerveja.
 III. A secretária é muito atenciosa para com a família.

A regência nominal está correta apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e III.

(E) II e III.

16.	Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da 
vírgula.

(A) Caso haja, interesse, procure-nos, amanhã.

(B) Machado de Assis, escritor brasileiro, escreveu contos e 
romances.

(C) Peguei, comprei mas não consegui montar.

(D) Foi até a banca, comprou o jornal leu e dormiu.

(E) Maria comprou muitas coisas: frutas, chocolate, balas, 
e, sorvete.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
17 a 20.

Há doenças piores que as doenças,
Há dores que não doem, nem na alma
Mas que são dolorosas mais que outras.
Há angústias sonhadas mais reais
Que as que a vida nos traz, há sensações
Sentidas só com imaginá-las
Que são mais nossas do que a própria vida.
...
Dá-me mais vinho, porque a vida é nada.

(Fernando Pessoa. Cancioneiro – 197)

17.	De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) sensações podem pertencer mais às pessoas do que a 
própria vida.

(B) a vida é sempre cheia de alegrias e bons momentos.

(C) as angústias não possuem nenhum efeito sobre as pessoas.

(D) todas as doenças podem ser tratadas com remédios.

(E) toda doença é dolorosa, mas que as pessoas são felizes.

18.	No verso – Sentidas só com imaginá-las – o termo destacado 
refere-se a

(A) dores.

(B) sensações.

(C) doenças.

(D) angústias.

(E) pessoas.

19.	O verbo haver, empregado no poema na forma há, pode ser 
substituído, sem alteração de sentido e tempo, por

(A) haveria.

(B) existe.

(C) havia.

(D) hão.

(E) existem.

20.	No verso – Que as que a vida nos traz, há sensações – o termo 
destacado pode ser substituído por

(A) aquelas.

(B) com os.

(C) aquilo.

(D) para.

(E) lhes.

21.	 Leia as orações a seguir:

 I. Me diga quando será o aniversário.
 II. Quem me trouxe essas flores?
 III. Ele não se esqueceu do que falei.

A colocação pronominal está de acordo com a norma culta 
apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

22.	Assinale a alternativa que apresenta regência verbal de acordo 
com a norma culta.

(A) Chegou em São Paulo pela manhã, mas não teve tempo 
de visitar os parentes.

(B) Não me simpatizo com pessoas egoístas.

(C) Os alunos aspiravam o diploma.

(D) Assistimos a uma apresentação de teatro no parque.

(E) Perdoou o marido, mas não ao delito.
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Leia o texto para responder às questões de números 23 a 25.

Grupo Mabel é comprado pela americana PepsiCo

A PepsiCo anunciou ontem a compra do Grupo Mabel, 
fabricante brasileira de biscoitos e salgadinhos. O negócio está 
sujeito à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica). O Brasil é o segundo maior produtor de biscoitos e 
bolachas do mundo. A Mabel é dona das marcas Mabel, Elbi’s, 
Kelly e Skiny.

(Metro. Edição 11.11.11. Adaptado)

23.	 Segundo o texto, é possível afirmar que

(A) a Mabel, segunda maior produtora de biscoitos e bolachas 
do mundo, anunciou a compra da PepsiCo.

(B) o Grupo Mabel, proprietário de várias marcas do ramo 
alimentício, é o segundo maior produtor de biscoitos do 
mundo.

(C) o negócio realizado entre a PepsiCo e a Mabel foi rejeita-
do pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

(D) as marcas Elbi’s, Kelly, Skiny e PepsiCo pertencem ao 
Grupo Mabel, fabricante de biscoitos e salgadinhos.

(E) a americana PepsiCo adquiriu a brasileira Mabel, mas a 
transação ainda depende de aceitação do Cade.

24.	Outro título para a notícia, sem que houvesse alteração de 
sentido e tempo, seria:

(A) Grupo Mabel é vendido pela americana PepsiCo.

(B) Americana PepsiCo compraria Grupo Mabel.

(C) Grupo Mabel é vendido à americana PepsiCo.

(D) Americana PepsiCo comprava Grupo Mabel.

(E) Americana PepsiCo é vendida ao Grupo Mabel.

25.	No trecho – O negócio está sujeito	à aprovação do Cade... 
– os termos em destaque podem ser substituídos, sem alteração 
de sentido, por

(A) desvinculado da.

(B) subordinado à.

(C) independente da.

(D) dissociado da.

(E) livre de.

MATEMÁTICA

26.	 Para que um poste de 10 m de comprimento fique bem firme 
é necessário que 10% de seu comprimento seja fincado 
perpendicularmente ao solo. Após um vendaval, esse poste 
quebrou a exatos quatro metros de altura do solo, conforme 
indicado na figura.

4 m

X

5 m

O valor da distância X, em metros, indicada no desenho, é de

(A) 3,0.

(B) 3,5.

(C) 4,0.

(D) 4,5.

(E) 5,0.

27.	Durante a construção de uma casa, o arquiteto resolveu au-
mentar os lados de uma sala retangular de 4 m x 5 m em 1 m 
no comprimento e 1 m na largura. Para colocar o piso nessa 
nova sala, o proprietário gastará a mais que na sala anterior, 
com piso, em metros quadrados:

(A) 4.

(B) 6.

(C) 8.

(D) 10.

(E) 12.

28.	Com 1 litro de tinta, Clayton consegue pintar uma parede de 
10 m2 em 25 minutos. Trabalhando no mesmo ritmo e nas 
mesmas condições de uso da tinta, para pintar uma parede 
de 14 m2, Clayton precisa de

(A) 1,4 litros e 30 minutos. 

(B) 1,4 litros e 35 minutos.

(C) 1,6 litros e 30 minutos.

(D) 1,6 litros e 35 minutos.

(E) 1,8 litros e 30 minutos.
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29.	De mesada, Julia recebe mensalmente do seu pai o dobro que 
recebe de sua mãe. Se em 5 meses ela recebeu R$ 375,00, 
então, de sua mãe ela recebe, por mês,

(A) R$ 15,00.

(B) R$ 20,00.

(C) R$ 25,00.

(D) R$ 30,00.

(E) R$ 35,00.

30.	O gráfico a seguir mostra o ano e a população mundial em 
bilhões de pessoas.

POPULAÇÃO MUNDIAL
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Analisando o gráfico, pode-se concluir que

(A) a população em 2011 é maior que o dobro da população 
em 1974.

(B) a população em 1999 era maior que o triplo da população 
em 1960.

(C) de 1960 a 1999 a população aumentou em 4 bilhões.

(D) de 1930 a 1960 a população cresceu em 1 milhão. 

(E) a população em 2011 era 3,5 vezes a população de 81 
anos atrás.

31.	A área que o estado de São Paulo possui é, aproximadamente, 
250 000 km2 e sua população é de, aproximadamente, 
41 milhões de pessoas. Sendo a densidade demográfica a 
razão entre a população e a área ocupada, pode-se afirmar 
que a densidade demográfica, em habitantes por quilômetros 
quadrados,  do estado de São Paulo é

(A) 0,16.

(B) 16,4.

(C) 164.

(D) 1 640.

(E) 16 640.

R A S C U N h O
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32.	Dona Marta fez 1 litro de suco com 12 laranjas. Deu 250 mL 
de suco para sua filha e o restante guardou na geladeira. Pode- 
-se afirmar que o suco guardado na geladeira corresponde a  

(A) 3 laranjas.

(B) 5 laranjas.

(C) 7 laranjas.

(D) 9 laranjas.

(E) 11 laranjas.

33.	Valdomiro cronometrou as voltas que correu em uma pista 
de 400 m e  anotou os tempos na tabela a seguir.

Volta Tempo
1.ª 1 minuto e 15 segundos
2.ª 1 minuto e 18 segundos
3.ª 1 minuto e 23 segundos
4.ª 1 minuto e 24 segundos

Pode-se afirmar que o tempo médio dessas quatro voltas foi, 
em segundos, de

(A) 80.

(B) 82.

(C) 84.

(D) 86.

(E) 88.

34.	 Elias pediu emprestado R$ 2.600,00 a juro simples com uma 
taxa de 2,5% ao mês. Se o montante da dívida ficou em  
R$ 3.250,00, o tempo, em meses, que ele demorou para quitar 
sua dívida foi

(A) 7.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 10. 

(E) 11.

35.	Um ciclista ‘A’ completa cada volta em uma pista circular em 
12 minutos, outro ciclista ‘B’ completa cada volta em 15 mi-
nutos, e um ciclista ‘C’, em 20 minutos. Se os ciclistas A, B 
e C partem do mesmo ponto, no mesmo sentido e no mesmo 
instante, então os três ciclistas irão passar novamente juntos, 
no mesmo ponto, após

(A) 50 min.

(B) 1 h.

(C) 1 h e 5 min.

(D) 1 h e 10 min.

(E) 1 h e 15 min.

R A S C U N h O
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36.	 Em uma quadra há 40 crianças. Dessas crianças, metade gosta 
de futebol, um quarto, de vôlei e 10%, de basquete. As demais 
gostam de queimada. O número de crianças que gostam de 
queimada é 

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

37.	 Para comprar uma camisa que custa R$ 80,00, Arthur deu um 
cheque pré-datado para trinta dias de R$ 92,40. A taxa de juros 
cobrada no período considerado é de

(A) 17,2%.

(B) 15,5%.

(C) 13,4%.

(D) 10%.

(E) 8,2%.

38.	 Em uma sorveteria, o preço de 3 sorvetes e 1 garrafa de água 
é de R$ 12,00. Ângelo comprou dois desses sorvetes e três 
garrafas dessa água e pagou R$ 15,00. O valor de uma garrafa 
de água é de

(A) R$ 1,00.

(B) R$ 1,50.

(C) R$ 2,00.

(D) R$ 2,50.

(E) R$ 3,00. 

39.	Um professor aplica o seguinte critério de avaliação para seus 
alunos: a prova tem peso 4, a lista de exercícios tem peso 2 e 
a apresentação de trabalho tem peso 4. Sabendo que um aluno 
obteve 5,0 na prova, 5,0 na lista de exercícios e obteve 8,0 na 
apresentação do trabalho, a média final desse aluno é

(A) 5,0.

(B) 5,6.

(C) 6,2.

(D) 6,8.

(E) 7,4.

40.	O perímetro de um terreno retangular é 80 m e a área é 
300 m2. O comprimento desse terreno supera a largura em

(A) 14 metros.

(B) 16 metros.

(C) 17 metros.

(D) 18 metros.

(E) 20 metros.

R A S C U N h O
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CONhECIMENTOS GERAIS

41.	Nesta segunda-feira [31.10.2011],  se tornou mem-
bro pleno da Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) durante uma votação nominal 
na 36.ª Conferência Geral do órgão, em Paris. A resolução foi 
aprovada com 107 votos a favor, 52 abstenções, e 14 votos 
contrários, entre eles de Israel, Alemanha e Estados Unidos.
(http://www1.folha.uol.com.br/mundo/999699-brasil-comemora-admissao- 

na-unesco.shtml)

O novo membro da Unesco a que a notícia faz referência é

(A) a Indonésia.

(B) o Vietnã.

(C) a Palestina.

(D) o Senegal.

(E) a Argélia.

42.	 Em 22 de julho [2011], 76 pessoas foram mortas em dois 
ataques ocorridos na capital desse país europeu. Os atentados 
fizeram os serviços de inteligência da Europa, antes preocu-
pados apenas com o radicalismo islâmico, acordarem para a 
ameaça do terrorismo da extrema direita.

(http://educacao.uol.com.br/atualidades.jhtm)

O atentado ocorreu na

(A) Noruega.

(B) Suécia.

(C) Suíça.

(D) Albânia.

(E) Macedônia.

43.	 Em 05.10.2011, faleceu Steve Jobs, aos 56 anos, vítima de 
uma forma rara de câncer no pâncreas. São feitos de Jobs:

(A) o desenvolvimento de eletrodomésticos de baixo consu-
mo de energia e a expansão do uso dos computadores.

(B) a popularização do computador pessoal e a criação de 
inovações nas áreas de telefonia, publicação digital e 
filmes de animação.

(C) o combate à pirataria de produtos químicos e farmacêu-
ticos e a denúncia dos países que roubam patentes de 
remédios.

(D) a publicação de livros de autoajuda e a criação de cen-
tros de apoio aos deficientes visuais em várias partes do 
mundo.

(E) a descoberta de uma nova fonte de energia renovável e 
a divulgação de políticas de defesa do meio ambiente.

44.	Neste ano de 2011, tem-se falado bastante sobre a primavera	
árabe que pode ser descrita como

(A) o aumento das migrações de povos latino-americanos em 
direção aos países ricos do Oriente Médio e da África.

(B) a concordância dos países árabes produtores de petróleo 
para reduzir o preço do barril do combustível no mercado 
internacional.

(C) a ampliação dos direitos das mulheres que deixaram 
de usar os tradicionais véus e lenços na cabeça, antes 
obrigatórios.

(D) a adesão dos árabes à criação de um órgão internacional 
que financie as pesquisas de novas fontes de energia.

(E) a série de protestos contra os governos ditatoriais que 
vêm ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da África, 
a exemplo do Egito.

45.	O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou 
em pronunciamento na TV, na madrugada desta segunda-feira 
[02.05.2011], a morte de , líder da rede 
terrorista da Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas 
de 11 de setembro de 2001 nos EUA, que mataram cerca de 
3 000 pessoas.
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/obama-confirma-morte-.html)

A lacuna deve ser corretamente preenchida por

(A) Timoléon Jiménez

(B) Mahmoud Abbas

(C) Osama Bin Laden

(D) Hassan Yousef

(E) Khaled Mashaal

46.	 Em junho de 2011, o Congresso Nacional convocou um 
plebiscito no estado do Pará com o objetivo de conhecer a 
opinião dos eleitores sobre a

(A) construção de novas hidrelétricas.

(B) abertura de reservas indígenas.

(C) mudança da capital do estado.

(D) divisão do estado.

(E) junção do estado com o Tocantins.
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47.	 	 Artistas se unem contra construção de Belo Monte

São Paulo – Foi divulgado nesta quarta-feira [16.11.2011] 
um vídeo feito por artistas e celebridades contra a construção 
da usina hidrelétrica de Belo	Monte. A ação foi organizada 
pelo Movimento Gota D’ Água.

(http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/artistas-
se-unem-contra-construcao-de-belo-monte)

Os que são contra a construção apontam como um dos pro-
blemas o fato dela

(A) produzir grande impacto ambiental na floresta amazônica.

(B) gerar energia apenas para as regiões Nordeste e Norte.

(C) ser financiada por capitais internacionais, principalmente 
norte-americanos.

(D) dispensar engenheiros brasileiros e empregar mão de 
obra estrangeira.

(E) represar água do rio Tocantins que deveria ser utilizada 
para irrigação.

48.	O Tribunal Regional Federal da 5.ª Região decidiu nesta 
quarta-feira [16.11.2011] manter a anulação das questões do 
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2011 somente para 
639 alunos. Eles tiveram acesso antecipado às questões por 
meio de um pré-teste.

(http://noticias.uol.com.br/educacao/2011/11/16/. Adaptado)

O vazamento das questões e a consequente anulação ocor-
reram no estado

(A) da Bahia.

(B) do Ceará.

(C) de Minas Gerais.

(D) de Pernambuco.

(E) do Espírito Santo.

49.	 	 Países exportadores reclamam na OMC

A situação foi questionada pelo Japão, pela Coreia do 
Sul e pelos Estados Unidos durante a reunião do Comitê de 
Acesso ao Mercado da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) nesta sexta-feira [14.10.2011]). O debate foi aberto 
após questionamento do Japão. A União Europeia e a Austrália 
também demonstraram “preocupação” com a medida adotada 
pelo governo brasileiro.
(http://www.panoramabrasil.com.br/paises-exportadores-reclamam-na-omc-

id73408.html)

A medida que está sendo questionada por vários países é

(A) a proibição de importação de eletrônicos japoneses.

(B) a suspensão das importações de alimentos asiáticos.

(C) a presença de subsídios do governo para a produção de 
soja.

(D) o aumento do imposto para os carros importados.

(E) a redução das exportações brasileiras de etanol para o 
mercado internacional.

50.	A Fifa surpreendeu nesta quinta-feira [20.10.2011] e, numa 
crítica indireta ao atraso nas obras no Brasil, divulgou um 
calendário incompleto da Copa das Confederações, que acon-
tecerá em 2013 e serve como teste para o Mundial de 2014.

(http://www.estadao.com.br/noticias/esportes)

Ficará fora da Copa das Confederações a cidade

(A) de Brasília.

(B) do Rio de Janeiro.

(C) de Belo Horizonte.

(D) de Fortaleza.

(E) de São Paulo.






