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INSTRUÇÕES 

 Todas as questões são objetivas e possuem apenas uma alternativa correta.  

 As respostas devem ser assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA, marcando-se apenas a alternativa escolhida. 

 A marcação de 02 (duas) alternativas, na mesma questão, anulará a questão. 

 
 

PARTE I - MATEMÁTICA 
 
1) Uma certa empresa calcula o Consumo Médio 

Mensal de seus itens de estoque através de uma 
Média Ponderada que leva em consideração os 
consumos dos três meses imediatamente anteriores 
ao mês cujo Consumo Médio Mensal se deseja 
calcular. Sabe-se que o peso do consumo do mês 
mais recente (o último) é duas vezes maior que o 
peso de cada um dos consumos dos outros dois 
meses que compõem a Média Ponderada. 
Considere a série abaixo, que representa o 
consumo de certo item de estoque da empresa, nos 
meses de janeiro até maio. 

 
Janeiro  200 unidades 
Fevereiro  300 unidades 
Março  700 unidades 
Abril  500 unidades 
Maio  200 unidades  
 
Baseado nesses valores, o Consumo Médio Mensal 
para o mês de junho será de: 

 
a) 467 unidades 
b) 400 unidades 
c) 380 unidades 
d) 500 unidades 
e) 450 unidades 
 
 
2) Projetou-se a construção de 36 metros de muro, 

com 4 pedreiros, sabendo que a obra seria 
entregue após 3 dias de trabalho, ao final do 
expediente do dia 17/01/2005. No momento da 
execução do projeto, verificou-se que o 
comprimento real do muro a ser construído é de 45 
metros e que a obra será feita com somente 3 
pedreiros. Dessa forma, o muro só ficará pronto ao 
final do expediente do dia: 

 
a) 27/01/2005 
b) 18/01/2005 
c) 22/01/2005 
d) 19/01/2005 
e) 20/01/2005 
 
 
3) Considere os números reais a, b e c, tais que a < b e 

b < c. Escolha a alternativa que resulte em um 
número negativo: 

a) (a-b) (c-b) (b-c) 
b) (a-b) (b-c) 
c) (b-a) 
d) (c-b) 
e) (b-c) (c-b) 
 
 
4) Considere o Índice de Massa Corpórea (IMC) 

como sendo a razão entre a massa corpórea de um 
indivíduo e o quadrado de sua altura. Considere, 
ainda, que esse índice é denominado “normal” 
quando seu valor é maior ou igual a 18,5 kg/m2 e 
menor ou igual a 25kg/m2. Sendo assim, a menor e 
a maior massa corpórea que garantem a um 
indivíduo de altura igual a 1,70m um IMC dentro 
da faixa “normal” são, respectivamente: 

 
a) 50,25 kg e 70,43 kg 
b) 53,47 kg e 72,25 kg 
c) 58,40 kg e 68,40 kg 
d) 61,15 kg e 75,23 kg 
e) 55,00 kg e 77,00 kg 
 
 
5) Se as características projetadas para uma sala de 

aula são: 
 

 área total de 1,2 m2 por aluno mais 20m2 para 
o professor; 

 relação largura / comprimento igual a 0,67; 
 

uma sala de aula para 64 alunos terá, em valores 
inteiros, comprimento e largura respectivamente 
iguais a: 

 
a) 10 m e 7 m 
b) 11 m e 7 m 
c) 12 m e 8 m 
d) 15 m e 10 m 
e) 20 m e 13 m 
 
 
6) Segundo dados estatísticos, uma pessoa utiliza, em 

média, 200 litros de água por dia. A caixa d’água 
de uma certa residência tem formato de um 
paralelepípedo retângulo, com área da base igual a 
2,5 m2. Sabendo que essa caixa tem capacidade tal 
que preenche 80% do seu volume com o valor do 
consumo médio de uma família de 5 indivíduos por 
2 dias, pode-se afirmar que sua altura é de: 
(1m3 = 1000 l) 
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a) 1,0 m 
b) 1,2 m 
c) 0,8 m 
d) 2,0 m 
e) 1,5 m 
 
 
7) Escolha a alternativa que apresente, 

respectivamente, as coordenadas das raízes e do 
vértice da função : 910)( 2 +−= xxxf

 
a) (9; 0), (1; 0), (5; -16) 
b) (10; 0), (2; 0), (5; -16) 
c) (9; 0), (1; 0), (5; 16) 
d) (10; 0), (2; 0), (5; 16) 
e) (9; 0), (1; 0), (-5; -16) 
 
 
8) Um jogador é escolhido ao acaso entre os 22 

participantes de uma partida de futebol entre o 
Time A e o Time B. Qual a probabilidade desse 
jogador ser um goleiro ou pertencer ao Time A? 

 
a) 

12
13  

b) 
11

1  

c) 
22

5  

d) 
11

6  

e) 
22

15   

 
 
9) O salário de Paulo cresce a cada ano em 

progressão geométrica, com razão q = 3. O salário 
de Laura cresce a cada ano em progressão 
aritmética, com razão r = 1.500. No ano de 2002, o 
salário de Paulo era de R$200,00. No ano de 1999, 
o salário de Laura era de R$5.700,00.  No ano de 
2006 a diferença entre o valor dos salários de 
Laura e de Paulo será de: 

 
a) R$5.100,00 
b) R$15.988,00 
c) Zero 
d) R$1,00 
e) R$1.000,00 
 
 
10) A equação da reta s que passa pelo ponto H (-1; 3) 

e que é paralela à reta t de equação 072 =+− yx  
está apresentada na alternativa: 

 
a) x – y + 7 = 0 
b) 2x + y + 5 = 0 
c) x – y + 5 = 0 
d) 2x – y – 5 = 0 
e) 2x – y + 5 = 0. 
 

11) Somando-se as medidas da diagonal e de um lado 
de um certo quadrado, encontra-se o valor de 
( )222 + cm. O perímetro e a área desse 
quadrado valem, respectivamente: 

 
a) 4 cm e 8 cm2 
b) 4 cm e 1 cm2 
c) 1 cm e 4 cm2 
d) 12 cm e 9 cm2 
e) 8 cm e 4 cm2 
 
 
12) Uma escada encostada à parede de um edifício 

forma com a horizontal do solo um ângulo de 30º. 
Sabendo que o apoio da escada está a 5 metros de 
distância do prédio e que a tg 30º = 0,57, pode-se 
afirmar que, entre a ponta da escada e o topo do 
edifício, que está a 4,85 metros do solo, existem: 

 
 
 
 
 ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2,2 m 
b) 2 m 
c) 3 m 
d) 2,5 m 
e) 1,5 m 
 
 
13) As retas dadas pelas equações: 
 

062 =+− yx  e  052 =−+ yx
 
a) são paralelas 
b) formam entre si um ângulo de 30º 
c) são perpendiculares 
d) formam entre si um ângulo de 60º 
e) formam entre si um ângulo de 45º 
 
 
14) O 481sen π  é igual a: 
 
a) 22  
b) 23  
c) 

2
1  

d) 23−  
e) 22−  

30º 

4,85m 

5m 

escada 



 
PP RR OO CC EE SS SS OO   SS EE LL EE TT II VV OO   22 00 00 55   

  

PP RR OO VV AA   OO BB JJ EE TT II VV AA  
 

 5

15) Numa prova com duas questões, 55 alunos 
acertaram somente uma das questões, 50 alunos 
acertaram a segunda, 15 alunos acertaram as duas 
e 30 erraram a segunda. O número de alunos que 
fizeram a prova é: 

 
a) 70 
b) 60 
c) 75 
d) 80 
e) 65 

 
 
 

PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 

 
Todas as questões estão relacionadas a textos. Para 
respondê-las, leia-os atentamente. 
 
As questões de 16 a 18 estão relacionadas ao texto 
Amor e sexo, de Rita Lee / Roberto de Carvalho / 
Arnaldo Jabor, em Balacobaco, 2004. 
 

Amor é um livro – Sexo é esporte 
Sexo é escolha – Amor é sorte 
Amor é pensamento, teorema 
Amor é novela – Sexo é cinema 
Sexo é imaginação, fantasia 
Amor é prosa – Sexo é poesia 
O amor nos torna patéticos 
Sexo é uma selva de epiléticos 
Amor é cristão – Sexo é pagão 
Amor é latifúndio – Sexo é invasão 
Amor é divino – Sexo é animal 
Amor é bossa nova / Sexo é carnaval 
.......................................................... 
Sexo vem dos outros e vai embora 
Amor vem de nós e demora 

 
 
16) Em relação ao enfoque dado ao amor e ao sexo, 

respectivamente, qual afirmativa pode ser 
considerada não adequada. 

 
a) duradouro / efêmero; 
b) demorado / fugaz; 
c) frugal / dissoluto; 
d) altivo / submisso; 
e) conjeturado / súbito. 
 
 
17) A expansão predicativa de amor e sexo se dá por 

relações: 
 
a) comparativas; 
b) concessivas; 
c) conformativas; 
d) condicionais; 
e) explicativas. 

18) As palavras patéticos e epiléticos significam, 
respectivamente: 

 
a) frios / sacudidos; 
b) sensíveis / descontrolados; 
c) marotos / acanhados; 
d) patetas / despertos; 
e) parvos / reprimidos. 
 
 
 
As questões de 19 a 21 estão relacionadas ao texto Elas 
vestem a camisa, de Fernanda Mello, publicado na 
revista AT, ano 1, edição 1, de 05/dez/2004. 
 
 
Entre as paixões do brasileiro, o futebol é a que mais tem 
conquistado os corações femininos. Apesar de ser quase 
impossível quantificar o ingresso de mulheres, é visível 
que elas andam marcando presença nos estádios, das 
grandes decisões aos campeonatos de várzea, e em várias 
posições. Como jogadoras, árbitras, repórteres, 
comentaristas e, principalmente, na torcida. A medalha 
de prata conquistada este ano pela seleção feminina na 
Olimpíada de Atenas mostrou ao grande público o que 
profissionais da área já sabiam há muito: futebol é sim 
coisa de mulher. 
 
 
19) A expressão Apesar de ser... pode ser substituída 

por: 
 
a) Tampouco seja...; 
b) Caso seja...; 
c) Embora seja...; 
d) Alhures seja...; 
e) Assim que seja... 
 
 
20) É correto afirmar que: 

 
a) Os corações femininos estão entre as paixões dos 

brasileiros. 
b) Os corações femininos foram conquistados pelos 

brasileiros que têm paixão por futebol. 
c) É impossível quantificar os corações femininos 

conquistados pela presença em estádios. 
d) A presença em estádios é impossível de ser 

quantificada em relação aos ingressos vendidos. 
e) O brasileiro tem várias paixões, dentre elas, o futebol. 
 
 
21) A expressão ... em várias posições... significa: 
 
a) em grandes decisões, em campeonatos de várzeas; 
b) goleira, zagueira, atacante, ponta esquerda; 
c) jogadoras, árbitras, repórteres, comentaristas; 
d) em grandes decisões, em campeonatos de várzea, em 

olimpíada; 
e) em estádios, na seleção feminina de futebol. 
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As questões de 22 a 24 estão relacionadas ao texto A 
soma do amor, de Anadir Puga, em I Antologia Literária 
Atibaiense. Atibaia: Academia Literária Atibaiense, 
2003, pág. 11. 
 
 

Se não amamos, nada somos. 
Mas se amamos, esquecemos quem somos. 
Será que vale a pena amar? 
Ou devemos ser somente aquilo que somos? 
....................................................................... 

 
 
22) No verso Se não amamos, nada somos, tem-se duas 

idéias que retratam: 
 
a) condição / condicionado; 
b) comparante / comparado; 
c) explicação / explicado; 
d) conformidade / conformado; 
e) amante / amado. 
 
 
23) A seqüência entre o primeiro e o segundo versos se 

dá por relação de: 
 
a) causalidade; 
b) temporalidade; 
c) finalidade; 
d) adversidade; 
e) condicionalidade. 
 
 
24) A relação entre os dois últimos versos se dá pela 

conjunção ou que denota: 
 
a) inclusão; 
b) exclusão; 
c) especulação; 
d) investigação; 
e) decepção. 
 
 
As questões de 25 a 27 estão relacionadas ao texto Para 
ONU, 45% dos jovens estão na miséria, de Ricardo 
Westin, em Folha de S. Paulo, sexta-feira, 10 de 
dezembro de 2004, C8. 

 
Relatório do Unicef divulgado ontem aponta que, no 
Brasil, a pobreza é a maior ameaça a crianças e 
adolescentes. 
.............................................................................................. 
Segundo o relatório “Situação Mundial da Infância 
2005”, 45% das crianças e dos adolescentes do Brasil 
vivem abaixo da linha da pobreza. Isso significa que de 
todos os 60,3 milhões de brasileiros com menos de 18 
anos, 27,4 milhões vêm de famílias em que cada membro 
sobrevive com menos de R$ 4,33 por dia (menos de meio 
salário mínimo por mês). 
.............................................................................................. 

25) É correto afirmar que: 
 
a) 45% dos 27,4 milhões de famílias brasileiras vivem 

com menos de meio salário mínimo por mês; 
b) 27,4 milhões de famílias que vivem com menos de 

meio salário mínimo correspondem a 45% do total de 
famílias brasileiras; 

c) 60,3 milhões de brasileiros com menos de 18 anos 
pertencem a 27,4 milhões de famílias que 
correspondem a 45% das famílias brasileiras; 

d) 60,3 milhões totalizam crianças e adolescentes do 
Brasil que vivem com menos de R$.4,33 por dia 
(menos de meio salário mínimo por mês); 

e) os brasileiros com menos de 18 anos, num total de 
60,3 milhões, correspondem a 100% das crianças e 
dos adolescentes; sendo que, desse total, 27,4 milhões 
correspondem a 45% dos que vivem abaixo da linha 
de pobreza. 

 
 

26) Não é correto afirmar que: 
 
a) são consideradas, pelo Unicef, crianças e 

adolescentes, pessoas com menos de 18 anos; 
b) o relatório anual do Unicef, embora se intitule 

“Situação Mundial da Infância 2005”, inclui também 
estudos sobre a condição dos adolescentes; 

c) nas famílias, que sobrevivem com menos de R$ 4,33 
por dia, incluem-se 45% das crianças e dos 
adolescentes do Brasil; 

d) as famílias em que cada membro sobrevive com R$ 
4,33 por dia correspondem a 45% dos 27,4 milhões de 
crianças e adolescentes dentre os 60,3 milhões de 
brasileiros com menos de 18 anos; 

e) os brasileiros com menos de 18 anos, num total de 
60,3 milhões, correspondem a 100%, dos 27,4 
milhões que equivalem a 45% dos que vivem abaixo 
da linha de pobreza. 

 
 

27) A expressão abaixo da linha da pobreza quer dizer: 
 
a) na miséria; 
b) no limite; 
c) na medida; 
d) na relatividade; 
e) na pobreza. 
 
As questões de 28 a 30 estão relacionadas ao excerto do 
texto O ciclo da eficiência, da seção Carta ao leitor, da 
revista Veja, edição 1882, ano 37, número 48, de 1º de 
dezembro de 2004. 
 
Nos dois primeiros anos de governo, a ineficiência de 
grande parte dos ministros ligados ao PT desafiou a 
paciência do presidente. Em nome da unidade partidária, 
Lula tolerou descalabros ideológicos, inação e ausência 
de resultados. Agora o humor do presidente é bem 
diverso. Lula quer que os próximos dois anos de seu 
mandato sejam cumpridos sob o signo do que chamou de 
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“ciclo da eficiência”. Na semana passada, ele falou na 
“despetização” do governo e informou aos ministros que 
os dois anos iniciais foram mais do que suficientes para 
que eles demonstrassem alguma competência. Em outras 
palavras, o presidente não espera mais nada de quem 
nada fez até agora. 
 
 
28) É correto afirmar que: Nos dois primeiros anos de 

governo, o presidente Lula: 
 
a) não tolerou a unidade partidária; 
b) fez alterações em parte dos ministros do PT; 
c) foi tolerante em relação a parte dos ministros do PT; 
d) foi ineficiente em relação a parte dos ministros ligados 

ao PT; 
e) desafiou a paciência de grande parte dos ministros 

ligados ao PT. 
  
 
29) Não é correto afirmar: Agora o humor do 

presidente é bem diverso porque, nos próximos dois 
anos de seu mandato, quer: 

 
a) eficiência; 
b) descalabros; 
c) competência; 
d) “despetização”; 
e) ação. 
 
 
30) Inação significa: 
 
a) inaptidão; 
b) inacessibilidade; 
c) inaceitabilidade; 
d) inabilidade; 
e) inércia. 
 
 

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

GEOGRAFIA 
 
31) Entre os fatores que provocaram a concentração 

de indústrias na região sudeste brasileira, tem-se: 
 
a) a acumulação de renda resultante da produção e 

exportação de café; 
b) o clima e o solo que favorecem a produção de matéria 

prima para a indústria; 
c) a concentração da mão-de-obra oriunda da libertação 

da escravatura; 
d) a localização da região; 
e) a concentração de investimentos governamentais, em 

especial na produção de óleo e de energia. 
 
 

32) As planícies distinguem-se dos planaltos porque 
são áreas: 

 
a) geralmente com maiores saliências e basicamente 

formadas por rochas não sedimentares, com alturas 
inferiores e sem apresentação de escarpas; 

b) geralmente sem maiores saliências e basicamente 
formadas por rochas sedimentares, com alturas 
inferiores e sem apresentação de escarpas; 

c) geralmente sem maiores saliências e basicamente 
formadas por rochas sedimentares, com alturas 
superiores e com apresentação de escarpas; 

d) geralmente sem maiores saliências e basicamente 
formadas por rochas não sedimentares, com alturas 
superiores e com apresentação de escarpas; 

e) geralmente sem maiores saliências e basicamente 
formadas por rochas sedimentares, com alturas 
superiores e sem apresentação de escarpas. 

 
 
33) Os movimentos de alternância de gelo e degelo das 

geleiras provocam o desgaste do relevo através da 
fragmentação das rochas. Esses fragmentos se 
acumulam nas geleiras e são conhecidos pelo nome 
de: 

 
a) estalagmites; 
b) estalactites; 
c) icebergs; 
d) glacibergs; 
e) morainas. 
 
 
34) A obtenção de petróleo depende de procedimentos 

e fases diversas. A primeira etapa é a chamada 
prospecção, que corresponde à busca do produto. 
Modernamente, um dos mais perfeitos métodos de 
sondagem, é o da sismografia, que consiste: 

 
a) na perfuração, através de brocas de diamante, para 

que, através da profundidade, seja localizada a 
presença de camadas de petróleo; 

b) na detonação de cargas a uma certa profundidade, para 
que, através dos geofones, registre-se o 
comportamento do som, que vai identificar a presença 
de camadas de petróleo; 

c) na perfuração, através de brocas de diamante, na ponta 
das quais existem câmeras de filmagem capazes de 
identificar a presença de petróleo; 

d) na perfuração, através de brocas de aço, para que, 
através da profundidade, seja localizada a presença de 
camadas de petróleo; 

e) na emissão, na superfície da terra, de sons diversos, 
para que, através de equipamentos de informática, seja 
identificada a presença de camadas de petróleo. 

 
 
35) O mais extenso dos Oceanos do mundo é o Oceano 

Pacífico, que possui um grande número de ilhas e 
arquipélagos e apresenta-se bastante aberto, mais 
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amplo na parte sul e mais fechado ao norte, onde 
se comunica com o Oceano Glacial Ártico, através 
do: 

 
a) Estreito de Bering; 
b) Canal de Gibraltar; 
c) Estreito de Gibraltar; 
d) Canal da Mancha; 
e) Canal do Panamá. 

 
 

HISTÓRIA 
 
36) Na Roma antiga o poder foi exercido através de 

triunviratos. O primeiro triunvirato, em Roma, era 
composto por: 
 

a) Cáio, Lépido e Marco Antônio; 
b) César, Pompeu e Marco Antônio; 
c) César, Marco Antônio e Cáio; 
d) César, Marco Antônio e Crasso; 
e) César, Pompeu e Crasso. 
 
 
37) Após a morte de Lênin no ano de 1924, travou-se 

uma luta pelo poder na antiga União Soviética, 
entre Trótski e Stálin, especialmente em função: 
 

a) do interesse em ceder a pressões do mundo capitalista, 
para liberação das fronteiras da União Soviética, em 
especial para alguns produtos essenciais e não 
produzidos no leste europeu; 

b) do interesse em dar autonomia para as forças armadas; 
c) do interesse de expandir ou não a revolução socialista, 

para consolidação do regime vigente, em nível 
internacional; 

d) do interesse em convocar uma assembléia constituinte 
para votar uma nova Constituição para a União 
Soviética; 

e) do interesse em convocar eleições diretas para escolha 
do novo governante da União Soviética. 

 
 
38) O estabelecimento das Justiças Eleitoral, do 

Trabalho e Militar, a continuidade e manutenção 
dos três poderes, independentes e harmônicos 
entre si, a manutenção da federação e do 
presidencialismo e a restrição da autonomia dos 
Estados, facilitando a intervenção federal, com 
instituição dos capítulos relativos à família, à 
educação e cultura, instituindo as bases do que 
viria a ser a legislação trabalhista, são 
características próprias da: 
 

a) Primeira Constituição Republicana, promulgada em 
1889; 

b) Segunda Constituição Republicana, promulgada em 
1934; 

c) Período conhecido como Estado Novo, iniciado com a 
promulgação da Constituição de 1937; 

d) Segunda República, iniciada com a promulgação da 
Constituição de 1946, que pôs fim ao Estado Novo; 

e) Revolução de 1964, que manteve, com algumas 
alterações a Constituição de 1946. 

 
 
39) A vinda da família real portuguesa para o Brasil 

foi um episódio histórico que envolveu, 
principalmente, qual dos seguintes fatos: 

 
a) Decreto editado por Napoleão Bonaparte, de Bloqueio 

Continental e da aliança francesa com a Inglaterra; 
b) Interesse de D. João, Rei de Portugal, pelo Brasil, em 

razão das notícias de que as terras brasileiras eram 
produtivas e proporcionavam grandes riquezas; 

c) O interesse de D. João, em relação ao fato de que 
iniciavam-se os entendimentos com a corte 
portuguesa, para viabilizar a Independência do Brasil; 

d) O interesse da corte portuguesa de participar e de 
colaborar com os propósitos de Napoleão, de 
concretizar e de favorecer o Bloqueio Continental; 

e) O interesse de D. João de promover a aliança de 
Portugal, com a França e com a Inglaterra, para poder 
sair da Europa que estava em guerra. 

 
 
40) O governo de Juscelino Kubitschek foi marcado 

pelo chamado desenvolvimentismo. Neste cenário, 
traduzido pelo conhecido Plano de Metas, 
identificou-se: 

 
a) nenhum capital estrangeiro e investimentos 

exclusivamente oriundos do Estado; 
b) grande entrada de capital estrangeiro e nenhum 

investimento do Estado; 
c) privatização de empresas Estatais e grande utilização 

de capitais privados; 
d) grande entrada de capital estrangeiro e grandes 

investimentos do Estado; 
e) grande restrição nas atividades políticas e inexistência 

de investimentos do Estado. 
 
 

ATUALIDADES 
 
41) Em decisão adotada na última quinzena do mês de 

dezembro de 2004, o Comitê de Política Monetária 
– Copom – do Banco Central decidiu elevar, pelo 
quarto mês consecutivo, a taxa básica de juros – 
Selic – em mais 0,5 ponto percentual. A decisão em 
questão, adotada no mês de dezembro último: 

 
a) confirmou a aposta dominante do mercado financeiro 

e, ao fixar a taxa básica de juros – Selic – em 17,75 %, 
levou os juros ao menor nível desde outubro do ano de 
2001; 

b) confirmou a aposta dominante do mercado financeiro 
e, ao fixar a taxa básica de juros – Selic – em 17,75 %, 
levou os juros ao maior nível desde outubro do ano 
anterior; 
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c) não confirmou a aposta dominante do mercado 
financeiro e, ao fixar a taxa básica de juros – Selic – 
em 17,75 %, levou os juros ao maior nível dos últimos 
4 anos; 

d) confirmou a aposta dominante do mercado financeiro 
e, ao fixar a taxa básica de juros – Selic – em 17,75 %, 
levou os juros ao maior nível dos últimos 20 anos; 

e) confirmou a aposta dominante do mercado financeiro 
e, ao fixar a taxa básica de juros – Selic – em 17,75 %, 
manteve os juros no mesmo nível dos últimos 36 
meses. 

 
 
42) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já no mês 

de dezembro último, anunciou, em reunião com 
sindicalistas, que o salário mínimo seria reajustado 
e que, a partir de 1º de janeiro, a tabela do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF), seria corrigida. 
O valor e o percentual propostos foram divulgados 
pela grande mídia, em âmbito nacional, na última 
quinzena do ano de 2004. O valor do salário 
mínimo em vigor, o valor anunciado pelo 
presidente da República, para vigorar a partir de 
1º de maio e o percentual por ele proposto, de 
reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF), são, respectivamente: 

 
a) R$ 260,00 – R$ 320,00 – 10 % 
b) R$ 260,00 – R$ 300,00 – 15 % 
c) R$ 260,00 – R$ 320,00 – 15 % 
d) R$ 260,00 – R$ 300,00 – 10 % 
e) R$ 280,00 – R$ 320,00 – 10 % 
 
 
43) Nos últimos meses do ano de 2004, fatos 

interessantes e obscuros envolveram as eleições 
presidenciais de um importante país do leste 
europeu. O resultado das urnas eleitorais apontou 
como vencedor o candidato da situação, mas 
inúmeras suspeitas, de fraude eleitoral e de 
atentado contra a vida do candidato da oposição, 
acabaram por exigir uma nona eleição. Os 
estranhos acontecimentos repercutiram em âmbito 
mundial, não somente pelo fato de que o resultado 
das eleições naquele país envolve interesses 
relacionados com questões políticas e econômicas 
no leste europeu, mas também pela suspeita de 
uma estranha forma de atentado contra a vida do 
candidato oposicionista. O país no qual se deram 
tais fatos e o candidato oposicionista, são, 
respectivamente: 

 
a) Ucrânia – Vladimir Putin – envenenamento 
b) Ucrânia – Viktor Yushchenko – atentado à bomba 
c) Ucrânia – Vladimir Putin – atentado à bomba 
d) Ucrânia – Viktor Yushchenko – envenenamento 
e) Bielo-Rússia – Vladimir Putin – envenenamento 
 
 

44) O programa recém instituído pelo Ministério da 
Educação com a denominação de Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) visa a: 

 
a) providenciar vagas nas Instituições de Ensino 

Superior de natureza Pública para os jovens de baixa 
renda egressos da escola pública e para os professores 
da rede pública, respeitando-se a cotas para minorias; 

b) providenciar vagas nas Instituições de Ensino 
Superior de natureza Pública e Privada para os jovens 
de baixa renda egressos da escola pública e para os 
professores da rede pública, respeitando-se as cotas 
para minorias; 

c) providenciar vagas nas Instituições de Ensino 
Superior de natureza Pública e Privada para os jovens 
de baixa renda egressos da escola pública e para os 
professores da rede pública, respeitando-se as cotas 
para minorias; 

d) providenciar bolsa-auxílio que garanta aos jovens de 
baixa renda egressos da escola pública e aos 
professores da rede pública, respeitando-se as cotas 
para minorias, recursos para o transporte e a 
alimentação ao longo do curso universitário; 

e) criar cursos preparatórios para o vestibular, 
promovendo assim o aumento do ingresso de jovens 
de baixa renda egressos da escola pública e 
professores da rede pública, respeitando-se as cotas 
para minorias, nas Instituições de Ensino Superior de 
natureza pública. 

 
 
45) O Congresso Nacional, em dezembro último, 

aprovou a nova Lei de Falências. Destacam-se na 
nova Lei: 

 
a) agilidade e racionalidade do processo falimentar, para 

evitar a dilapidação do patrimônio empresarial, a 
impossibilidade de recuperação judicial e extrajudicial 
das empresas e o fim da concordata; 

b) agilidade e racionalidade do processo falimentar, para 
evitar a dilapidação do patrimônio empresarial, a 
possibilidade de recuperação judicial e extrajudicial 
das empresas e a manutenção da concordata; 

c) agilidade e racionalidade do processo falimentar, para 
facilitar a dilatação do prazo para pagamento de 
dívidas e a dilapidação do patrimônio empresarial, a 
possibilidade de recuperação judicial e extrajudicial 
das empresas e o fim da concordata; 

d) agilidade e racionalidade do processo falimentar, para 
evitar a dilapidação do patrimônio empresarial, a 
possibilidade de recuperação judicial e extrajudicial 
das empresas e o fim da concordata; 

e) agilidade e racionalidade do processo falimentar, para 
facilitar a dilatação do prazo para pagamento de 
dívidas e a lapidação do patrimônio empresarial, a 
possibilidade de recuperação judicial e extrajudicial 
das empresas e a manutenção da concordata. 
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