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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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L;M3N $O;P;QR ;STUHV $WX>YZR [;]\ $R ^ SR _` ;R O^ SH
$^ S$aO aR bcSUOd;fe$ R>gS>;bR hg$UO$ TUi[^  M
a) Toda regra tem sua excessão.
b) A enxaqueca pode ser definida como uma dor de cabeça
epizódica.
c) Preciso resolver alguns problemas no paço.
d) Comemos uma salada de alface muito vissosa.
e) Os dicentes desta escola são muito indisciplinados.

j kM   $R O$^ S33$^ S$aO aR b*S)e;$R!S$alg$SJ[ S$O;Z;m d
W'X>YZR [  M

a) Os polens de grama são principais reagentes de alergias
respiratórias.
b) Eles vêem dois anéis no armazém.
c) Foram encontrados fósseis de um dragão.
d) A Austria faz fronteira com a Alemanha, República Checa,
Eslovaquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suiça e
Liechtenstein.
e) Ao passear pelo jardim real, a rainha tropeçou nas raízes
das árvores que saltaram do chão.

nMk  $R O$^ Sop^ S$aO aR bpSpeS SO;oSZqg$S
e$O Z;m d; M

a) O senhor daquela casa amarela na esquina da rua São
José, é uma pessoa de bem com a vida.
b) O leão, que é rei da selva, sabe como manter o equilíbrio
na natureza.
c) O leão que é rei da selva sabe como manter o equilíbrio na
natureza.
d) Os jarros, os copos, os guardanapos, os pratos de louça e
os talheres de prata: tudo estava sobre a mesa.
e) E Maria respondeu ao João, que a esperava
impacientemente:
-A pressa, amigo, é inimiga da perfeição.

Mk  $R O$^ Srf$^ SZO>ZR bfSfeS ;S$O;ffg'R bR dkR ^ X$\R [ 
[;aS iSTsg$ i he^ >b; M

a) tui-ui-ú / ex-ce-ção / pis-ci-na / trans-pa-ren-te
b) sub-al-ter-no / sub-ter-râ-neo / em-xu-tís-si-mo / es-pec-trógra-fo
c) i-o-gur-te / su-blo-car / ex-tin-ção / psi-có-lo-go
d) sub-li-nhar / Pa-ra-guai / pes-quei-ro / qui-sés-se-mos
e) nin-guém / al-guém / nen-hum / qual-quer

t Mk S ;agO;Sc ;R ;aR vucS; awR UgkxR Wkx aSx>R ^ _O
y ^ aR Tc)S$m>z YSR 6V{V_SlgR ;S6SlYaR [ 's|}aaR  waaR TU;~ M
;SlS>$[ S$V1YRZR ;gsg$S1$TR Slg$S1O$  [R  6SFY^ 
\S $TUE [ $OgR M'g$+ ;S $^ R VS>R \R geS$^ M
S;gS ^ \ S$^ S_S$TvJ$TS$ TvS$O;aSf e 
[ O$$R O^ $^ S
$^ S$aO aR b'SS>e^ R [>[;aS>TUS$O;S
M
S Tv
a) Tristérrima está incorreto. Sua forma correta é        ` ,

estando no grau comparativo sintético.
b) O termo em destaque está incorreto. Sua forma correta é
e está flexionada no grau superlativo absoluto
sintético.
c) O termo em destaque está correto e sua classificação é
substantivo abstrato.
d) O termo está correto. Tristérrima está no grau superlativo
absoluto sintético.
e) O termo está incorreto. Sua forma correta é “tristíssima” e
está no grau superlativo absoluto sintético.
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Y  SfY R'gR 3e OS _'S>z >;[M OSg ^ TUS$OW_'
g$S [S>bM SW'^''SkaR OkYVS$R  $R O$^ SJ^ S$aO aR b
[ 'aS 
a) O verbo ir aparece em gradação temporal, utilizando os
tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo.
b) A conjugação “iu” está errada, e deve ser substituída pelo
verbo ir conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.
c) O pretérito perfeito deste verbo admite duas formas, uma
mais comum (foi) e outra menos usada, porém correta (iu).
d) A forma verbal “iu” está errada e deve ser substituída pela
forma correta, correspondente ao modo indicativo no
pretérito perfeito.
e) Os verbos “ir” e “ser” possuem uma forma idêntica no
pretérito contínuo (fondo).

 M ;R O$^ S`i$^ S$aO aR bc[ aS> M

a) O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal em
sílabas diferentes.
b) O hiato é um encontro de duas vogais na mesma sílaba,
mas que são separadas na divisão silábica.
c) O ditongo decrescente é o encontro de uma vogal com
uma semivogal, necessariamente nesta ordem, dentro de
uma sílaba.
d) Ditongo oculto é a presença de uma semivogal sozinha
numa sílaba.
e) O tritongo é o encontro de uma vogal com duas
semivogais, não importando a ordem em que elas
aparecem na sílaba, como em Paraguai.

{ M ;R O$^ S`i$^ S$aO aR bc[ aS> M

a) Um encontro consonantal é necessariamente um dígrafo.
b) Dígrafos é o encontro de duas letras que formam apenas
um som, como em táxi.
c) Na palavra
temos um dígrafo e um dífono,
simultaneamente.
d) Dífono é o encontro de uma consoante com uma
semiconsoante.
e) A palavra
apresenta dois dígrafos. Na divisão
silábica, o primeiro não é separado e o segundo se separa.
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a) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.
b) encontro consonantal perfeito, encontro consonantal
imperfeito, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
c) dígrafo, dífono, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
d) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, dígrafo,
ditongo, dígrafo, dífono.
e) dígrafo, encontro consonantal imperfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.
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a) Os termos grafados são todos substantivos.
b) O trecho apresenta palavras homógrafas, sendo alguns
pares (como a palavra canto) casos de palavras de classe
morfológica diferentes.
c) O termo grifado “seco” o termo seco que aparece duas
vezes, sendo a primeira um substantivo e a segunda um
adjetivo.
d) Em “rio seco”, a classificação das palavras são substantivo
e adjetivo.
e) Os termos grafados não apresentam casos de homofonia,
homografia.

 ;R O$^ S`i$^ S$aO aR bc[ aS> M
a) Não há presença de assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
b) Há presença de polissíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
c) Há presença de assíndeto nas linhas 6 e 7, mas não na
linha 8.
d) A linha 7 é a única que apresenta polissíndeto.
e) Temos assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.

L t ÑM   $R O$^ S`i$^ SaO>ZR b`STQS`ve^ >biW'aR Yg$UOd
S>;XcSTreSW$g$iS$aOS TUSOS M

a)
b)
c)
d)
e)

Acenda as velas para o nosso jantar romântico.
Peguei despensa no trabalho para poder viajar com a
família.
Aprece estas entregas, pois precisamos ganhar mais
dinheiro.
Quero ascender na empresa, por isso viso aos cargos
mais altos.
Todas as proparoxítonas devem levar acento.

" \;S$ bSc%aR cg$ ¸  Y$^ g$`SUS>eOgi US; ¶$S> L  S L  M

L;L MZ »
 YZOm;¶$S ¼g^ R OW';WST½eS ;S$O;S>O¾aS[g$
T y $R [>id

a)
b)
c)
d)
e)

função emotiva e função poética.
função apelativa e função poética.
função metalingüística e função poética.
função referencial e função poética.
função fática e função poética.

a)
b)
c)
d)
e)

Oração coordenada assindética aditiva.
Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração coordenada sindética alternativa.

L j M¿ SR kfS;W'R O;SfSO;SO$m>£À$$$OfTv*$TO$ YS3S
Od;Ág TrR  MF ;$R O$^ SÂÃ^ SaO>aR bÂSÃ[^ ;;R YZR [>
[;aS TUS$O;S``;SWO$g$im d; M

L>nMZ Z>bw 6gÄ[ 'O[ S$R Äg$SlVm d6$\g'R O;g$);gÅS aR b_
 ;R O^ Sii^ S$aO aR bi[ 'aS V M
 z " $TUSTQSiwU\TPOdcSXU[ ZTheR g M
  z " TUSTh_ 'S`wU\$Th_;Od;USXc[ 'aTreR g M
a)
b)
c)
d)

A oração I diz que todos os homens são bons.
A oração II diz exatamente a mesma coisa que a oração I.
A oração II diz que todos os homens são bons.
A oração II diz que somente os homens que são bons que
não serão corrompidos.
e) As vírgulas da oração II podem ser retiradas sem haver
mudança de sentido do conteúdo.

L ¿M  S R iUS;WR OSUe$$STU£
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L  ZM  ; R O$^ S`i$^ S$aO aR bc[ aS> M
a) O texto utiliza a incoerência para provocar a ironia no
último quadrinho.
b) A repetição do fonema /s/ dá todos os elementos de
coerência e coesão no texto.
c) A função da linguagem presente no texto é a apelativa.
d) A massa amassada é uma metáfora da estrutura social.
e) Nenhuma alternativa está correta.

L  ZM  ; R O$^ S`i$^ S$aO aR bc[ aS> M

a) O jogo de palavras transforma a tira numa poesia.
b) O desfecho da conversa fecha todos os nós encontrados
na trama.
c) O humor está presente na tira através da sátira que se faz
da linguagem poética.
d) A massa amassada é uma metáfora da luta entre classes
econômicas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

L { M" ;\ S bShh[ 'O[ 'g$Ï$O$[R UbSa\^Sv;;R O^ Svh$^ SZO>ZR b
R O[;aS> M
a)
b)
c)
d)
e)

A multidão estava eufórica por causa do show.
Quem vai ao circo somos nós.
Vendem-se automóveis usados.
Precisa-se de garçonetes com experiência.
Choveu três dias inteiros e tudo ficou alagado.

L>¢M" \;S bS)l[;O$[;gÏO[R )Sl6S;W$Ò$O$[R l $O HOTrR O$^
'ObS$a\^'ST¼Tr\33[  $$/g>J^ SaO>ZR b>3S
 ;R O^ SicS`S; ZR bS$'[ ZS> M

a) Foram apreendidas um kilo e trezentas gramas de
maconha num carro ontem de manhã.
b) Maria não pôde vir porque disse que estava meia cansada.
c) - Eu própria já fiz todos os afazeres, resmungo a filha ao
ajudar o irmão.
d) É melhor criar menas espectativas para o próximo ano: os
juros estão todos aumentando.
e) Tudo o que ela disse antes de sair foi um “muito obrigado”
bem baixinho.

j ·M" \;S bSÓ$[;>$g$SS;WÒO[R Kb$Sa\^vSÓ $R O$^ S]
$^ S$aO aR bvR O$[ aS M

a) Aspiramos todo o pó que estava naquele tapete.
b) Visei os documentos e os despachei.
c) O médico assistia ao paciente, que sentia dores fortes na
cabeça.
d) Moramos todos na rua do Limoeiro.
e) Os pais da garota simpatizaram com o novo namorado
dela.

 SR i%S;W'R O;Sve^ ;[;`SUS;$e$Og$i>c'S>;¶S  j L  j M

j j M " ;\ S$ bSc$`S;WR OS iS>[>S$VcgUShg$ve^ ;[  M
 M¾ S Y' TU;z ;Sc[ g$SR ; M
  MkÔ SOgSTvv[ g$SR ;vS Y TU;g> M
   MN S$R TUTvi$$O; M
 ;R O$^ Shr^ S$aO aR brSfTv; rrS>$[ S$V$fSDOd
e;$$STÁ'^ SfaR eÓg$SHg$S;;[ 'gÓ[ TÕQOaTU
[^ ig$v^  OW'Ue' aWS ; M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

a)
b)
c)
d)
e)

ortografia
regência
coerência
concordância
pontuação

j nMZ ; R O$^ Srf^ S$aO aR br'SkTUS^ '[;Tre^ S>rhSWR O;S
Y  S M
 e^ [;k[R TUeS SO*$T¼S$ gShÖ;Ö ÖÖ;Ö;Ö;ÖÖ;Ö;Ö;ÖÖ ÖÖ_
eR kegSTvkeS[;S\$SSh$^ W$TU kR O;Y  TUm ¶S kOd
S>;dh[ 'OS[>g$ vO$TUv^ R Oc[ 'O;  Ocg$SU[R [; OR M

j MZ ; R O$^ Shh^ S$aO aR bhSr[O;SOrTUSO$rgS>;bR $rg
O TUc[^  M

a) Reformam-se cadeiras de fio e vendem-se cadeiras
reformadas. Fabricamos lixeiras e cesto para colocar roupa
suja. Também se queimam aranhas. Tudo pelo menor
preço. Agradecemos a preferência.
b) Reformamos cadeiras de fio e depois vendemos.
Fabricamos lixeira e cesto para colocar roupa suja.
Queimamos aranhas. Tudo pelo menor preço.
Agradecemos pela preferência.
c) Reformamos cadeiras e vende-se cadeiras reformadas.
Fabricamos lixeiras e cesto para colocar roupa suja.
Queima-se aranhas. Tudo pelo menor preço. Agradece-se
a preferência.
d) Reforma-se e vende-se cadeiras de fio. Fabricamos
lixeiras e cesto para roupa sujos. Queimamos aranhas pelo
menor preço. Agradecemos a preferencial.
e) Reformamos cadeiras de fio para vende-las. Fabricamos
lixeiras e cesto para colocar roupa suja. Também se
queimam aranhas. Tudo pelo menor preço. Agradecemos
a preferência.

j t ZM  ; R O$^ S¼¼$^ S$aO>ZR b¾'S¼$eS ;S$O;×e^ $^g$
[ Tre;U[ ZS>TUS$O S M

j L M¿( g$STv$%bS$'SvXU$TU%YZR Wcg$S%R O>SUO$S>;Ue^ [  M
 $R O$^ Sii^ S$aO aR biSc[;aS>e'Og$S`iS$^  M
a)
b)
c)
d)
e)

Assíndeto.
Polissíndeto.
Elipse.
Prosopopéia.
Assonância.

a) segundas-feiras / beija-flores
mudos
b) segunda-feiras / beija-flores
mudos
c) segundas-feiras / beija-flores
mudos
d) segunda-feiras / beijas-flores
mudos
e) segundas-feiras / beija-flores
mudos

/ bananas-maçãs / surdos/ bananas-maçã / surdo/ banana-maçãs / surdos/ bananas-maçãs / surdos/ bananas-maçã / surdos-
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j  Mi $R O$^ Sii^ SaO>ZR bUR O[;aVS  M
a)
b)
c)
d)
e)

O presidente Lula se mostrou a favor da condenação de
seus ex-colegas na ação penal do mensalão instaurada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Entre os réus da ação, podemos citar o ex-ministro da
casa civil, José Dirceu, Delúbio Soares, Roberto Jefferson
e Professor Luizinho.
Em síntese, pode-se afirmar que o escândalo do
mensalão consistiu na compra de apoios no Congresso
Nacional pelo Partido dos Trabalhadores.
O relator do Mensalão foi o ministro Joaquim Barbosa.
O mensalão foi um dos escândalos que mais desgastou o
governo Lula.

j  MU2 '\S¹TUR )[R gS$O;S;w$S¹\ $R ^ SR g$S j ·· _
$O$^ R SM $¾R SO;SWR FS ;R O$^ S$^ SZO>ZR b
[;aS>
 MØ# TÓTv >c$eS$O U;heS; ;UScS; b$T]O
M
  M">bR d[fOR gS$rTO;SvrTSUO;b$S$^O;bvgS$Jv$;T»[R gx,S$SO;$SR O$Wg$ E ^$Sk$TKÅ 
 S;W$[$_[;O;S;[R g*O  Tv Ë ÚOR f[ TDTv Sfg$S
Lt
  M
   M heZRWS>ST×
( '   ^ S;W'gS lbM $ÚÄSl[^ TrR OsO1;[R g$SOSFS$
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Todos estão incorretos.

j { MU2 '\Sff>Z$^$$R a;m d;3g$ Ô SOS>ËS$^ _O$^ R SDJR S$O;
`SWR S` ;R O$^ Si`$^ S$aO R bU[ ZS> M
 MÛ" O$TUS½Y R [R $^g$ Ô S$OS>ËS$^ Üw  Se y \^ R [ 
0 STv[X>ZR [  g Ô SOS>ËS$^  S S$^  S ;X
[ ^ R Ë g`fOVSigfx>R ^ M
  M"WS;WS'R%>ÀYZR [>$O TUS5 O;$Sa^U$^ Q
e$OPe$S;gR ]eKS
& W 5 X>bS Ë¾S[>g$$ ^  ;$S¹
e$ÎÃTUS $TvS
[Tv;gQg$ SH|Y;[M R ;~)KS>zeSTrR ÒÄg$  $e$O_
   M1À& $Ww ¸ 5 $aRX b$S>ËvË;'\O$;S>bSD$T»|Od;~c[ TvJS $e$$ r;
e^ S$\R [R ÛSÜ^ SÝg$$aR Þ$O; ÜTUO$g$> 
'R ;S; S M

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
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a)
b)

c)

d)

e)

O excerto se refere ao candidato Nicolas Sarzoki, que
derrotou a candidata Segolène Royal nas últimas eleições
francesas.
O que o presidente eleito alegava era que em nenhum
lugar da declaração universal dos direitos humanos
aparece a garantia de emprego eterno – e com mínimo
esforço – ou de aposentadoria integral aos 50 anos.
A proposta revolucionária do presidente eleito foi
“trabalhar mais para ganhar mais”, o que nos remete a um
dos preceitos da revolução francesa em que se lutava
pela idéia de acabar com os privilégios conferidos pela
origem social e implantar a meritocracia, em que as
pessoas devem ser julgadas pelo que fazem e não pela
classe social a qual faz parte.
A França é criticada até hoje por setores da sociedade
norte-americana e portuguesa por ter dito não à
constituição única da União Européia e ter ficado a favor
dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU,
em 2004, na guerra americana de agressão ao Iraque.
Sarkozy, desde o período eleitoral, se mostra em uma
postura pró-americana no tocante dos grandes problemas
contemporâneos.
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Coréia do Sul.
Japão.
Estados Unidos.
França.
Inglaterra.
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Aplicado ao contexto social carioca, a charge ironizaria
perfeitamente a incerteza constante que faz parte de seu
cotidiano, sobretudo para o de baixa renda, em que a
organização de sua vida se limitaria não apenas em viver
e, sim, sobreviver.
No contexto mundial, a charge retrataria perfeitamente a
situação de caos que se vive no oriente médio no que
concerne, mais especificamente, ao Hamas e o Fattah,
movimentos guerrilheiros que lutam em união com o
objetivo de retomar as terras perdidas para os judeus
desde a criação do Estado de Israel.
Na conjuntura socialismo x capitalismo, a charge
ironizaria perfeitamente a atual situação dos dois
principais representantes de tais sistemas econômicos
(Estados Unidos e Cuba, respectivamente), em que,
devido ao praticamente igualável nível bélico, o que na
verdade se organizaria seria a estratégia de guerra e
embargos econômicos para que apenas uma das nações
pudesse sobreviver, tendo em vista a atual
impossibilidade de coexistência pacífica.
A charge retrataria perfeitamente o perfil do pensamento
de todos os jovens contemporâneos, tendo na
personagem de Mafalda a personificação dos pais dos
adolescentes que vivem na eterna cobrança de decisões
e maturidade e, no personagem de Miguelinho a atitude
dominante entre os mesmos: viver intensamente cada dia
como se fosse o último, o que atualmente pode ser
provado pelo número de adolescentes dependentes
químicos e portadores do vírus da Aids.
A charge retrata a impossibilidade de planejamento a
longo prazo devido as constantes transformações sociais
que assolam a sociedade atual, como a nova postura da
mulher em relação ao mercado de trabalho, as
transformações no campo e as novas descobertas
científicas.
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Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
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Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Apenas I está correto.
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Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
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“Trânsito informal”.
“Êxodo Rural”.
“Inclusão Social”.
“Solução alternativa”.
“Migração Pendular”.
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Atualmente, o meio de transporte mais viável
economicamente no Brasil é o rodoviário, uma vez que, a
abundância de vias terrestres brasileiras propicia essa
tendência.
O transporte aéreo tem sofrido uma transição
momentânea em virtude das falhas que vêm ocorrendo
principalmente no tocante da aviação civil. O gráfico que
representaria tal transição seria composto por dois
segmentos de retas que, em um primeiro momento seria
crescente, representando a facilidade na forma de
pagamento das passagens e, em um segundo momento
decrescente, representado a situação por qual passa a
aviação civil atualmente: crises e redução na procura.
O transporte ferroviário teve efeitos duradouros em
grande parte do processo econômico dos produtos
manufaturados brasileiros, no entanto, o setor sofreu um
acentuado declínio tendo em vista o progresso
tecnológico e a consideração de novas variáveis
econômicas globais.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
atua na regulação e fiscalização de transportes nos ramos
rodoviários, ferroviários e dutoviários.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é uma
agência reguladora federal e é vinculada ao Ministério da
Defesa.
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afastamento de Antônio Palocci.
afastamento de Severino Cavalcanti.
afastamento de Renan Calheiros.
afastamento de José Dirceu.
afastamento de professor Luisinho.
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Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
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Ministério das Relações Exteriores.
Ministério das Comunicações.
Ministério do Turismo.
Ministério da Educação.
Ministério do Planejamento.
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A Bahia é o estado brasileiro com maior número relativo
de negros e mulatos e o que possui maior influência da
cultura africana: a música, culinária, religião e o modo de
vida de sua população apresentam grande contribuição
dos escravos africanos.
Carlismo é o nome que se deu à corrente política dos
seguidores de Antônio Carlos Magalhães. Apesar da
definição ser informal, a expressão é muito popular e foi
transformada no sinônimo do mais influente político
baiano.
A maior derrota do carlismo ocorreu em 2006, quando o
candidato Paulo Souto perdeu para Jaques Wagner, do
PT.
Antônio Carlos Magalhães foi o maior e mais tradicional
adversário do PT. Assim, com a entrada no governo do
presidente Luís Inácio Lula da Silva, ACM perdeu toda a
influência que possuía no governo Fernando Henrique
Cardoso.
Apenas de não haver nenhuma influência de ACM,
diversos movimentos revoltosos tiveram na Bahia o seu
epicentro, como é o caso da Conjuração Baiana, Revolta
dos Malês e Guerra de Canudos.

b)
c)
d)

A viagem do Papa foi marcada assim que o vaticano
reconheceu os milagres de frei Galvão, sendo o motivo
principal da vinda, a canonização do referido beato.
Apesar da tendência liberalista da sociedade em pleno
século XXI, o Papa ainda condena práticas contraceptivas
como o uso da camisinha e do DIU.
O antecessor de Bento XVI foi o Papa João Paulo I.
A nacionalidade de Bento XVI é polonesa e seu nome de
batismo é Joseph Ratzinger.
O motivo principal alegado pela imprensa pela quebra de
expectativa no que concerne ao número de fiéis que
acompanhariam Bento XVI em suas atividades pelo Brasil
foi a falta de carisma do mesmo.
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Yasser Arafat
Saddan Hussein
Koffi Annan
Mahmoud Ahmadinejad

Jalal Talabani
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O rombo no sistema previdenciário brasileiro é considero
o responsável o maior fator de desequilíbrio das contas
públicas brasileiras.
Um dos fatores atenuante do rombo previdenciário é o
excesso de trabalhadores na informalidade, ou seja,
possuem renda e, mesmo sendo obrigatoriamente
segurados, não contribuem.
A elevação do período de contribuição é uma alternativa
para driblar os danos negativos dos trabalhadores
informais, no entanto, não foi levantada a possibilidade de
igualar o tempo de contribuição entre homens e mulheres.
Apesar de haver inúmeras soluções, não há quem as
coloquem em prática por motivos meramente políticos,
uma vez que, quem se arriscasse na implantação estaria
sujeito a perda de inúmeros votos.
A Receita Federal do Brasil teve seu nome assim alterado
pela fusão da Secretaria da Receita federal com a
Secretaria da Receita previdenciária.
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O chamado “estresse-hídrico” é a relação entre a
disponibilidade natural e os diversos usos que o homem
faz da água, como a produção de alimentos, o
abastecimento público, a geração de energia, a diluição
de esgotos, dentre outros.
Um fator positivo a questão da água é algumas cidades já
se preocupam com a proteção de suas fontes de água e
outras sempre estiveram atentas, como Japão e
Inglaterra.
Um dos maiores troféus do Brasil no que concerne ao
meio ambiente é o Aqüífero Guarani, maior reserva de
água doce subterrânea do mundo
Apesar do lixo, enchentes, contaminação dos mananciais,
água e, tratamento as internações na rede pública de
saúde envolvendo a contaminação pela água no Brasil é
pífia.
Ao lado do aquecimento global, o abastecimento de água
será um dos principais desafios deste século.
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Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todas estão incorretas.
Todas estão corretas.
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Cidade dos Homens.
O Céu de Suely.
Tropa de Elite.
O ano em que meus pais saíram de férias.
Batismo de Sangue.
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Brasil
Cuba
Estados Unidos
Argentina
Chile
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Thiago Pereira.
Rebeca Gusmão.
Jade Barbosa.
Edinanci Silva.
Diego Hypólito.
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Por um acidente que ocorreu no estádio.
Por uma vaia.
Pela queda de energia.
Por um incêndio no ginásio.
Pela queda do palco.
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