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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 
 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos 
iniciais. 

 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando-a no cartão-resposta, cobrindo levemente todo o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada.  Utilize somente caneta de tinta azul 
ou preta. 
Ex.:  

 

3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de 
nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de 
uma letra. 

 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. 
Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos    espaços 
destinados às respostas. 

 

5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-
resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo. 

 

6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer 
natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que 
desclassificarão o candidato. 

 

7. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua de cálculo, 
dicionário, máquina de calcular, aparelho celular e outros similares, bem como 
qualquer outro material de consulta. 

 

8. Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o cartão-resposta assinado, que é o 
único documento válido para a correção. 

A B C D 
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PROVA OBJETIVA: 
Este caderno de prova contém 40 (quarenta) 
questões, numeradas de 01 a 40, todas com 
04 (quatro) alternativas. Verifique se o 
caderno está incompleto ou se há 
imperfeições. Nesses casos, informe, 
imediatamente, ao fiscal. 

 Marque seu cartão-resposta, 
pintando completamente o 
quadrinho correspondente à 
sua resposta, conforme o modelo: 

 
Texto 1. 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma 
enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 

 — Tudo perfeito — diz a enfermeira, sorrindo. 
 — Eu estava com medo desta operação... 
 — Por quê? Não havia risco nenhum. 
 — Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos... 
 E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no 

berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de 
terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros 
pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera 
explicar o nascimento de um bebê chinês. 

 — E o meu nome? Outro engano. 
 — Seu nome não é Lírio? 
 — Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... 
 Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o 

vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, 
seu nome não apareceu na lista. 

 — Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que 
pagar mais de R$ 3 mil. 

 — O senhor não faz chamadas interurbanas? 
 — Eu não tenho telefone! 
 Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. 
 — Por quê? 
 — Ela me enganava. 
 Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia.  

Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer: 
 — O senhor está desenganado. 
 Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. 
 — Se você diz que a operação foi bem... 
 A enfermeira parou de sorrir. 
 — Apendicite? — perguntou, hesitante. 
 — É. A operação era para tirar o apêndice. 
 — Não era para trocar de sexo?  
 
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Seleção de crônicas do livro Comédias da vida privada. Porto Alegre: LP&M, 

1996. p. 77-8) 
 
Com base no texto 1, responda às questões de 01 a 09. 
 

01. A frase que resume o tema tratado no texto é: 
 

a)  “Os enganos se sucediam” (linha 15). 
b) “Mas também fora um engano do médico” (linha 28). 
c) “Minha vida tem sido uma série de enganos...” (linha 06). 
d) “os enganos começaram com seu nascimento” (linha 07). 

 
02. No texto, a falta de lógica entre informações é evidente no trecho de: 

 

a) “Descoberto o erro” até “bebê chinês” (da linha 09 à 11). 
b) “Houve uma troca de bebês” até “olhos redondos” (da linha 07 à 09). 
c) “Até tivera uma breve” até “uma simples apendicite” (da linha 26 à 28). 
d) “Há anos que a minha conta” até “Eu não tenho telefone!” (da linha 18 à 21). 

 
 
 

A B C D



3 
 

 
03. É possível afirmar que, ao ouvir a frase “O senhor está desenganado” (linha 27), o homem 

experimentou uma “louca alegria” (linha 26) por confiar inteiramente no médico e acreditar que: 
 

a) chegou sua hora e desejava ardentemente a morte. 
b) viveria tranquilo e não mais ocorreria engano em sua vida. 
c) realmente sempre existiu todo aquele engano em sua vida. 
d) é seguro em suas afirmações e não comete nenhum engano. 
 

04. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta (grifos do elaborador): 
 

a) “berçário” (linha 08) - “incríveis” (linha 18) – encontro consonantal perfeito 
b) “anestesia” (linha 01) - “volta” (linha 01) – encontro consonantal imperfeito 
c) “risco” (linha 05) - “nascimento” (linha 07) – dígrafo consonantal 
d) “bem” (linha 02) - “sempre” (linha 06) – dígrafo vocálico 
 

05. Marque a alternativa que contém a informação verdadeira sobre os termos destacados: 
 

a) “entenderam” (linha 08) e “também” (linha 28) apresentam o mesmo tipo de encontro 
vocálico.  

b) in-ter-ur-ba-nas  é a forma correta de separar as sílabas de “interurbanas” (linha 20). 
c) “mulher” (linha 10) e “sexo” (linha 33) possuem quantidade diferente de fonemas. 
d) “até” (linha 26) e “mês” (linha 18) são acentuados pela mesma razão. 
 

06. Assinale a alternativa na qual a indicação da classe gramatical dos termos está correta: 
 

a) “chinês” (linha 11) – substantivo 
b) “ainda” (linha 01) – preposição 
c) “passado” (linha 18) – verbo 
d) “o” (linha 22) – pronome 
 

07. No período “Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais” (linhas 09 e 10), a 
oração destacada classifica-se como subordinada: 
 

a) substantiva completiva nominal reduzida de particípio. 
b) substantiva subjetiva reduzida de particípio. 
c) adverbial temporal reduzida de particípio. 
d) adjetiva reduzida de particípio. 
 

08. O termo destacado em “O senhor não faz chamadas interurbanas?” exerce a função sintática de: 
 

a) objeto indireto. 
b) adjunto adnominal.  
c) predicativo do objeto. 
d) complemento nominal. 
 

09. É correto afirmar sobre os conectivos destacados nas frases “Ele pergunta se foi tudo bem” (linha 
02) e “Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia.”(linha 25): 
 

a) se é uma conjunção integrante; que é pronome relativo. 
b) se é conjunção condicional; que é pronome relativo. 
c) se e que são conjunções coordenadas. 
d) se e que são conjunções integrantes. 

 
Texto 2. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Vou começar falando de uma vespa, famosa e conhecida, que pode ser vista pelos 
campos numa eterna caçada que se repete há milhares de gerações. A vespa procura uma 
aranha. Trava com ela uma luta de vida e morte. Pica-a várias vezes, paralisando-a viva. 
Arrasta-a, então, indefesa, para o seu ninho, um buraco na terra. Deposita os seus ovos. 
Depois disto sai e morre. Tempos depois nascem as larvas que se alimentarão da carne viva 
da aranha. Crescerão sem ter nenhuma mestra que lhes ensine o que fazer. A despeito 
disto, farão exatamente o que fizeram sua mãe, sua avó, e todos os ancestrais, por tempos 
imemoriais... 

 (ALVES, Rubem Azevedo. Sobre palavras e redes – libertar. In: Conversas com quem gosta de ensinar. – 27. 
Ed. – São Paulo: Cortez, 1993.) 
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Com base no texto 2, responda às questões de 10 a 15. 
 

10. De acordo com o texto, é correto afirmar que as vespas: 
 

a) aprendem com o exemplo de sua mãe e avó. 
b) recebem instruções de outros de sua espécie. 
c) repetem, por instinto, as ações de seus ancestrais. 
d) recebem o ensino de seus ancestrais por tempos imemoriais. 
 

11. “A despeito disto” (linhas 6 e 7) expressa ideia de: 
 

a) concessão. 
b) explicação. 
c) condição. 
d) oposição. 
 

12. Marque a alternativa que indica corretamente a que se refere cada termo destacado: 
 

a) “trava com ela” (linha 3) – vespa. 
b) “que se repete” (linha 2) – gerações. 
c) “paralisando-a viva” (linha 3) – vespa. 
d) “que fizeram sua mãe, sua avó” (linha 7) – o. 
 

13. Assinale a alternativa cujas expressões exercem a mesma função sintática de “Depois disto” 
(linha 5): 
 

a) “tempos depois” (linha 5) e “várias vezes” (linha 3). 
b) “várias vezes” (linha 3) e “a despeito disto” (linhas 5 e 6). 
c) “tempos depois” (linha 5) e “a despeito disto” (linhas 5 e 6). 
d) “por tempos imemoriais” (linhas 7 e 8) e “vou começar” (linha 1). 
 

14. A palavra que mantém relação de sentido com o termo “imemoriais” (linha 8) é: 
 

a) imiscíveis. 
b) imersíveis. 
c) amnésticos. 
d) amauróticos.  
 

15. Assim como “vida e morte” (linha 3) se opõem quanto ao sentido, o termo que se opõe à “eterna” 
(linha 2) é: 
 

a) perene. 
b) efêmera.  
c) contínua. 
d) permanente. 
 

Texto 3. 
 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

[...] Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe, mais 
o primo – feliz proprietário de uma “baratinha” – nos levavam, todos empilhados, a passear 
pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão 
de Açúcar – ai, que emoção – pelo funicular, o “bondinho” pendurado entre aqueles enormes 
rochedos. E de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de 
tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos, quando subimos – 
passageiros de outro trenzinho incrível, quase vertical – ao alto do Corcovado. Ali ainda não 
se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão-postal do Rio de Janeiro. Mas me 
parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais “divino” ao natural, sem ela. 
 

(BELINKY, Tatiana. Transplante de menina. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 2003.) 
 
Com base no texto 3, responda às questões de 16 a 18. 
 

16. Marque a alternativa em que as formas verbais se apresentam no mesmo modo e tempo 
que “pareça” (linha 9): 
 

a) seja/ tenha 
b) fica/tenha 
c) teve/seja 
d) seja/tinha 
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17. A exemplo de “cartão-postal” (linha 8), são compostos grafados com hífen: 
 

a) vaga-lume/conta-gotas. 
b) afro-descendente/vaga-lume. 
c) norte-americano/manda-chuva. 
d) manda-chuva/afro-descendente. 

 

18. A oração “que é hoje o cartão-postal do Rio de Janeiro” (linha 08) classifica-se como: 
 

a) subordinada substantiva subjetiva. 
b) subordinada substantiva apositiva. 
c) subordinada adjetiva explicativa. 
d) coordenada explicativa. 

 
19. Marque a alternativa que apresenta a correta concordância verbal: 

 

a) Mais de um aluno chegaram atrasados. 
b) Devem haver mais de dois prêmios.  
c) Já passam das nove horas.  
d) Trata-se de casos isolados. 

 

20. Quanto à concordância nominal, está correta a frase: 
 

a) As milhares de pessoas saíram às ruas. 
b) É necessária muita compreensão. 
c) As filhas são tais quais a mãe. 
d) Ela mesmo se corrigiu.  

 

21. Sobre o Descobrimento do Brasil, é correto afirmar: 
 

a) Hoje, sabe-se com certeza que o Descobrimento se deu por acaso, devido a correntes 
marítimas;         

b) A frota comandada por Pedro Álvares Cabral era composta por três caravelas (Santa 
Maria, Pinta e Nina); 

c) Segundo a história oficial, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500; 
d) Cabral chegou à região de São Vicente, na Bahia. 

 

22.  “Considerações políticas levaram a Coroa Portuguesa à convicção de que era necessário 
colonizar a nova terra. (...) O Brasil foi dividido em quinze quinhões, por uma série de 
linhas paralelas ao equador, que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas, sendo os 
quinhões entregues aos chamados capitães-donatários.” (FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Fundação do 
Desenvolvimento da Educação, 1995, p. 43-44). 
 

A respeito das Capitanias Hereditárias, marque a opção correta: 
 

a) A Coroa cedia totalmente os direitos sobre as Capitanias aos donatários; 
b) As Capitanias Hereditárias foram uma instituição a que frequentemente se referem 

alguns historiadores, defensores da ideia de que houve Feudalismo no Brasil-Colônia; 
c) Com exceção das Capitanias de Pernambuco e São Paulo, as outras fracassaram em 

maior ou    menor grau; 
d) As Capitanias foram sendo retomadas totalmente pela Coroa, durante o século XVII. 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta a sequência cronológica correta dos fatos: 
 

a) Invasões Holandesas – descoberta de ouro em Minas – expulsão dos jesuítas –          
Inconfidência Mineira;  

b) Expulsão dos jesuítas – Invasões Holandesas – descoberta de ouro em Minas –       
Inconfidência Mineira; 

c) Invasões Holandesas – descoberta de ouro em Minas – Inconfidência Mineira – 
expulsão dos jesuítas; 

d) Invasões Holandesas – expulsão dos jesuítas – descoberta de ouro em Minas –         
Inconfidência Mineira. 

 

24. Acerca da Colonização do Norte do Brasil, assinale o item correto: 
 

a) Nessa região, houve pouca miscigenação; 
b) A economia do Norte baseou-se na agricultura exportadora; 
c) A produção do Norte baseou-se nos produtos da floresta, as chamadas “drogas do 

sertão”, como o cacau e a baunilha; 
d) Na região em tela, foi pequena a atividade missionária das ordens religiosas. 
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25. Sobre a situação dos militares brasileiros no Segundo Reinado, marque o quesito correto: 

 

a) Nessa época, a Marinha era considerada uma corporação inferior ao Exército; 
b) No período considerado, a maioria dos novos oficiais provinha do Eixo Rio-São Paulo; 
c) No Segundo Reinado, os militares nutriam uma forte simpatia pelos advogados e 

juristas; 
d) Um dos motivos da forte atração que o Positivismo exercia sobre os militares 

brasileiros era a clara preferência dessa doutrina pela ciência e pela técnica. 
 

26.   A respeito da política no Brasil durante o Governo Constitucional de Getúlio Vargas 
(1934-1937), é INCORRETO afirmar: 
 

a) O fechamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL) antecedeu a Intentona 
Comunista; 

b) Ao que tudo indica, a Intentona Comunista foi alentada pelas informações fantasiosas, 
dadas pelos comunistas brasileiros, dando conta aos russos da existência de um clima 
pré-revolucionário no Brasil; 

c) O candidato oficial à Presidência da República, nas eleições marcadas para 1938, foi o   
paraibano Plínio Salgado, ex-ministro de Getúlio; 

d) Em 1937, Olímpio Mourão Filho, um oficial integralista, foi surpreendido, ou deixou-se 
surpreender, datilografando, no Ministério da Guerra, um suposto plano de insurreição 
comunista, o chamado Plano Cohen, que seria usado pelo governo federal como 
pretexto para o deferimento do golpe que instituiu o Estado Novo. 

 
27. Acerca da política no Brasil durante o período da Redemocratização (1945-1964), marque 

a sentença correta: 
 

a) Os liberais que compunham a União Democrática Nacional (UDN), defensores, na 
teoria, da legalidade, conseguiram atrair o voto das grandes massas nas eleições mais 
importantes; 

b) Entre os defensores de Getúlio Vargas, podemos citar, do lado civil, Carlos Lacerda e, 
entre os militares, Juarez Távora e o brigadeiro Eduardo Gomes; 

c) Ao contrário do governo de Getúlio Vargas, o de Juscelino Kubitschek foi marcado por 
intensa instabilidade política; 

d) Indagado sobre os motivos de sua renúncia, Jânio Quadros, que era ex-professor de 
Português, respondeu com a famosa frase “fi-lo, porque qui-lo” (eu fiz isso, porque 
quis). 

 
28. Sobre a administração pública no Ceará Colonial, é correto afirmar: 

 

a) A Capitania do Ceará tornou-se subordinada à de Pernambuco a partir da expulsão 
dos holandeses, permanecendo nessa condição até a fundação de Fortaleza; 

b) Em 1726, foi fundada Fortaleza, a primeira vila do Ceará; 
c) A primeira vila criada na área da pecuária, no Ceará, foi Aracati; 
d) Com a expulsão dos jesuítas, as aldeias indígenas, como as de Parangaba, 

Messejana,  Caucaia, Baturité, Pacajus e Viçosa, foram transformadas em vilas. 
 

29.   “A eleição mais representativa dos aspectos estruturais da realidade das elites políticas 
cearenses aconteceu no ano de 1962. (...) O governador Parcifal Barroso, do PTN, pôde 
reivindicar ter tido a paternidade da indicação do candidato vitorioso ao governo do estado 
(...). Mas quem ele indicou para concorrer ao governo do Ceará? Nada mais do que seu 
opositor derrotado na eleição de 1958, (...), Virgílio Távora.” (PARENTE, Francisco 
Josênio C. “O Ceará dos ‘coronéis’ (1945 a 1986)”. In: SOUZA, Simone de (Org.). Uma 
nova História do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000, p. 393). 
 

A respeito do primeiro Governo de Virgílio Távora, marque a proposição correta: 
 

a) Durante o primeiro Governo de Virgílio Távora, as elites políticas cearenses 
permaneceram ainda bastante frágeis;  

b) Em seu primeiro governo, Virgílio fez forte oposição ao Governo Federal; 
c) A eleição de 1962, na qual Virgílio foi vitorioso, foi a primeira do período da         

Redemocratização; 
d) A eleição de Virgílio para o Governo do Estado, em 1962, tornou-se possível graças a 

um acordo de elite, a União pelo Ceará. 
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30. Considere as afirmativas abaixo, sobre os Governos das “Mudanças” (1987-1994): 
 

I. Em sua primeira eleição para governador do Ceará, Tasso Jereissati venceu 
facilmente em Fortaleza, mas foi derrotado no interior, sobretudo em Juazeiro do 
Norte, tradicional reduto da família Bezerra; 

II. Em seu primeiro governo, Tasso rompeu com o PC do B e desentendeu-se com a 
imprensa, com ministros de Estado, com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Paes de Andrade, com os promotores e com os professores; 

III. Ciro Gomes iniciou sua carreira política como suplente de deputado pelo PMDB; 
IV. Em sua eleição para Prefeito de Fortaleza, apoiado por Tasso, Ciro venceu por uma 

larga margem de votos; 
V. Dentre outras grandes obras, o Prefeito de Fortaleza Juraci Magalhães, que era 

médico, remodelou o hospital Instituto Dr. José Frota. 
 

Das afirmativas acima, são verdadeiras: 
 

a) I e IV; 
b) II e V; 
c) I e II; 
d) IV e V. 

 

31. Acerca da Geografia do Centro-Sul brasileiro, é correto afirmar: 
 

a) Os imigrantes europeus começaram a chegar à Região Sul no final do século XIX, 
contribuindo para o desenvolvimento da economia, baseada na pequena propriedade 
rural de policultura; 

b) O Estado de São Paulo é separado do Paraná pelo Rio Tietê; 
c) O bioma predominante na Região Centro-Oeste é o Pantanal; 
d) Ceilândia, Betim e Duque de Caxias são “cidades-satélites” de Brasília. 

 
32. A respeito das artes visuais no Ceará, marque o item correto: 

 

a) Há um obelisco em frente à Faculdade de Direito da UFC; 
b) Raimundo Cela dedicou-se principalmente à pintura abstrata; 
c) Ao longo de toda a sua obra, Antônio Bandeira não conseguiu libertar-se dos padrões 

da pintura figurativa; 
d) O primitivista Aldemir Martins pintava, em suas telas, os monstros que via em seus 

delírios. 
 

33. Sobre a literatura e o teatro no Ceará, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A carreira de ator de Ricardo Guilherme ganhou grande impulso com a sua atuação no 
monólogo “Apareceu a Margarida”; 

b) Airton Monte destaca-se, sobretudo, como cronista; 
c) Adriano Spínola notabilizou-se principalmente como romancista; 
d) O Sobrenatural é um tema recorrente ao longo da obra de José Alcides Pinto. 

 

34. Acerca da música e da dança no Ceará, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Alberto Nepomuceno foi o maior compositor erudito cearense; 
b) Eleazar de Carvalho destacou-se, sobretudo, como compositor de música 

contemporânea; 
c) Evaldo Gouveia encontrou em Jair Amorim o parceiro ideal para suas canções 

românticas; 
d) Hugo Bianchi é o maior bailarino no ceará. 

 
35. Filme coproduzido por Brasil e Estados Unidos, misto de ficção científica e cinema 

transcendental, e rodado no Ceará: 
 

a) “Área Q”; 
b) “Metrópolis”; 
c) “THX-1138”; 
d) “A Cidade dos Amaldiçoados”. 

 
36. Sobre os intelectuais cearenses, é correto afirmar: 

 

a) Lauro de Oliveira Lima desenvolveu uma importante obra na área da Economia; 
b) Valton Miranda e Cleto Pontes são dois dos mais famosos psiquiatras cearenses; 
c) Paulo Bonavides destacou-se, sobretudo, como antropólogo; 
d) Manfredo de Oliveira notabilizou-se principalmente como jurista. 
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37. Acerca dos desportos no Ceará, marque a opção correta: 

 

a) Mozart Gomes foi um dos maiores ídolos da torcida do Fortaleza;   
b) Manoel Tobias é o maior jogador de futebol soçaite do mundo; 
c) A cearense Sheyla e a carioca Shelda formaram uma vitoriosa dupla de vôlei de praia; 
d) A surfista Tita Tavares nasceu e foi educada na Praia de Iracema. 

 
38. A respeito da doutrina do Catolicismo, religião majoritária no Brasil, assinale o item 

correto: 
 

a) As Virtudes Teologais são a Prudência, a Justiça, a Fortaleza e a Moderação (ou 
Temperança);  

b) A Paciência e a Castidade são dois dos sete Dons do Espírito Santo; 
c) Visitar os doentes e os presos é uma Obra de Misericórdia Espiritual; 
d) Os sete pecados capitais segundo a doutrina tradicional são o orgulho (ou soberba), a 

avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. 
 

39. Atual Presidente da França: 
 

a) Lionel Jospin; 
b) Jean-Marie Le Pen; 
c) François Hollande; 
d) Nicholas Sarkozy. 

 
40. Nome pelo qual tem sido chamado o movimento pela democracia nos países 

muçulmanos: 
 

a) Primavera de Praga; 
b) Primavera Árabe; 
c) Diretas Já; 
d) Ocupem Wall Street. 
 

 
 
 

 


