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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 um X na alternativa escolhida. 

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

 
 

PARTE I - MATEMÁTICA 
 
1) Uma empresa tem como parâmetro de gastos com 

publicidade a equação 00,000.50$15,0 Rfg +=  
onde g = gasto com publicidade/ano e f = 
faturamento esperado. Determine o gasto 
publicitário para um faturamento esperado de 
R$5.000.000,00/ano. 

 
a) R$ 1.500.000,00 
b) R$ 800.000,00 
c) R$ 500.000,00 
d) R$ 80.000,00 
e) n.d.a. 
 
2) Determine o valor de x na equação 

1343 2 −=−x . 
 
a) 3 
b) 9 
c) 6 
d) 12 
e) n.d.a. 
 
3) Um outdoor, de forma retangular, tem área de 

15m2. Sabendo-se que um de seus lados mede 1 
metro a mais que o dobro do outro, conclui-se que 
o maior lado mede: 

 
a) 2,5 metros 
b) 6 metros 
c) 9 metros 
d) 3 metros 
e) n.d.a. 
 
4) Na figura abaixo, cujas medidas estão expressas 

em centímetros, determine o valor do perímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 3 cm 
b) 4 cm 
c) 6 cm 
d) 12 cm 
e) n.d.a. 
 

5) Se , pode-se concluir que  é 
igual a: 

2)32( 2 −=− xxf )1(f

 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 
e) n.d.a. 
 
6) Determine o valor da expressão: 

[ ]{ }
100163

5104)45(125 2

−
−−−×++  

a) 3 
b) 2,2 
c) 4 
d) 5 
e) n.d.a. 
 
7) Uma bem sucedida campanha publicitária, fez com 

que o volume de vendas de uma loja de 
departamentos se elevasse de R$ 200.000,00, no 
ano de 2001, para R$ 280.000,00 em 2002 e R$ 
392.000,00 em 2003. Caso a progressão se 
mantenha, qual o faturamento previsto para o ano 
de 2004? 

 
a) R$ 472.000,00 
b) R$ 504.000,00 
c) R$ 650.000,00 
d) R$ 784.000,00 
e) n.d.a. 
 
8) A tabela de valores para inserções em uma rede de 

televisão foi majorada em 10% no mês de março 
do corrente ano, 20% em abril e no mês de junho 
sofreu redução de 30%. Qual foi a variação 
percentual acumulada no período? 

 
a) 60% 

5

x + 1 

x 

b) não houve variação 
c) 10% 
d) 12% 
e) n.d.a. 
 
9) O valor de  é igual a: 2%)60(
 
a) 120% 
b) 160% 
c) 36% 
d) 360% 
e) n.d.a. 
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10) O valor mínimo da função xxf sen33)( +−=  é: 
 
a) 0 
b) 6 
c) –6 
d) 3 
e) n.d.a. 
 
 
11) Um colecionador de obras de arte tomou um 

empréstimo bancário à taxa de juros de 20%, com 
pagamento no final do período. Com o dinheiro, 
adquiriu uma tela de um famoso pintor, que obteve 
valorização de 50%, no mesmo período do 
empréstimo bancário. Qual o lucro final auferido 
pelo colecionador após a liquidação da dívida? 

 
a) 15% 
b) 25% 
c) 30% 
d) 50% 
e) n.d.a. 
 
 
12) Um contêiner medindo 9,6m de comprimento, 

2,4m de largura e 3m de altura irá transportar 
caixas medindo 0,8m de cada um dos dois lados da 
base e 1m de altura. Qual a capacidade máxima de 
caixas a ser transportada? 

 
a) 92 caixas 
b) 96 caixas 
c) 108 caixas 
d) 124 caixas 
e) n.d.a. 
 
 
13) O valor positivo de x na expressão 49log =x é : 
 
a) 4 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) n.d.a. 
 
 
14) Os números 2x, 4y e 14 estão em progressão 

aritmética. Sabendo-se que  determine o 
valor de x. 

yx += 2

 
a) 5 
b) 3 
c) 4 
d) 2 
e) n.d.a. 
 
 

15) Sabendo-se que as retas  e 43 =− ayx 42 =+ yx  
são perpendiculares, podemos afirmar que o valor 
de “a” é: 

 
a) 6 
b) 

3
1  

c) 3 
d) 

6
1  

e) n.d.a. 
 

 
 

PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 

 
Para responder às questões 16 e 17, leia o excerto que 
segue: 
 
 

Cortina de fumaça 
... 
 Históricos defensores da elevação do poder de 
compra do mínimo quando na oposição, os 
parlamentares do PT, apoiados por colegas de partidos 
aliados, evocaram estudos diversos em busca de 
argumentos. 
― Baseado em estudo da Previdência, posso afirmar que 
os municípios não suportarão outro valor ― disse um 
deles. 
― Baseado em balanço do Planalto, digo que as contas 
públicas não permitem um reajuste maior ―, emendou 
outro. 
Foram tantas as “bases” que o líder da minoria, José 
Thomaz Nonô (PFL-AL), não agüentou: 
― É tanto baseado nesta Casa que eu não estou 
entendendo mais nada por aqui! 

(Folha de S. Paulo, 11 de junho de 2004, A4) 
  
 
16) O excerto faz referência à postura de defesa que os 

petistas precisaram assumir diante da divulgação, 
pelo governo, do valor de R$ 260,00 para o salário 
mínimo. Nesse contexto, é verdadeiro afirmar que: 

 
a) Na oposição, os petistas sempre defenderam os 

valores estipulados para o salário mínimo, 
independente de seu valor de compra. 

b) Na oposição, os petistas defendiam o reajuste do valor 
do salário mínimo com base em seu poder de compra. 

c) Na oposição, os petistas evocaram estudos diversos 
em busca de argumentos para defender o valor do 
salário mínimo. 

d) Como situação, os petistas precisam aliar as bases 
partidárias para evocar argumentos para defender o 
valor do salário mínimo. 

e) Como situação, os petistas continuam defensores da 
elevação do poder de compra do salário mínimo. 
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17) Na frase de José Thomaz Nonô: “― É tanto 
baseado nesta Casa que eu não estou entendendo 
mais nada por aqui!”; pode-se entender baseado e 
Casa respectivamente como: 

 
a) bases parlamentares e parlamento; 
b) estudos diversos e Previdência; 
c) bases parlamentares e Planalto; 
d) estudos diversos e parlamento; 
e) estudos diversos e Planalto. 
 
 
Para responder às questões 18 e 19, leia o anúncio que 
segue: 
 
EMBARQUE 
NESSA PROMOÇÃO 
E BOA VIAGEM. 
 
PASSE PELA LE POSTICHE, 
PREENCHA UM CUPOM 
E CONCORRA A UM CRUZEIRO 
PELA COSTA BRASILEIRA 
A BORDO DO M.S.C. MELODY. 
 

(Revista da Folha, 16 de novembro de 2003, ano 12, no. 596, p.39) 
 
 
18) A palavra EMBARQUE está com o sentido de: 
 
a) pôr dentro de uma embarcação; 
b) tomar parte; 
c) entrar a bordo de embarcação; 
d) ingressar em uma sociedade; 
e) ser admitido em uma associação. 
 
 
19) A expressão grifada “PASSE PELA LE 

POSTICHE” significa: 
 
a) dirija-se; 
b) registre-se; 
c) transponha; 
d) atravesse; 
e) conduza. 
 
 
Para responder às questões 20 e 21, leia a introdução, 
que segue, de um conto: 

 
O FILME PORNÔ 

 
Adamastor era um sujeito simples. No auge dos seus 40 
anos (“Bem vividos!” – como ele sempre gostou de 
frisar) e com uma saliente barriguinha, nada tinha do 
que reclamar da vida. Morando numa pacata cidade do 
interior (“O paraíso na Terra!” – nas suas próprias 
palavras), ele tinha uma esposa dedicada, dois lindos 
filhos e trabalhava como corretor de seguros, emprego 
que, embora monótono, era tranqüilo. Desde criança que 
ele não se envolvia em coisas perigosas e arriscadas. 

Nunca “puxou fumo” ou fez pegas de carros. “A 
segurança e a tranqüilidade não se compram!” era a sua 
filosofia de vida. 

(Orivaldo Leme Biagi, in I Antologia literária atibaiense. Academia 
Literária Atibaiense, 2003, p.83) 

 
20) Adamastor considera a cidade em que mora “O 

paraíso na Terra!”, tendo em vista: 
I - ser uma pacata cidade do interior; 
II - ser monótona e tranqüila; 
III - não ter perigos nem riscos. 

 
a) I, II e III são verdadeiros. 
b) I e II são verdadeiros. 
c) I e III são verdadeiros. 
d) II e III são verdadeiros. 
e) I e II não são verdadeiros. 
 
 
21) A filosofia de vida de Adamastor era: “A 

segurança e a tranqüilidade não se compram!”. 
 
a) No entanto, ele vivia numa cidade pacata do interior. 
b) Se bem que ele tivesse esposa dedicada e dois lindos 

filhos. 
c) Ainda que nunca tivesse se envolvido em coisas 

perigosas e arriscadas. 
d) Apesar de trabalhar como corretor de seguros. 
e) Embora monótono, seu emprego era tranqüilo. 
 
 
Para responder às questões 22, 23 e 24, leia a notícia 
que segue: 
 

Frota triplica, mas Polícia Rodoviária encolhe 32% 
 
O efetivo da Polícia Rodoviária Federal teve redução de 
32% nos últimos 30 anos, período em que a frota de 
veículos no Brasil triplicou e a malha viária federal 
ganhou cerca de 5.000 quilômetros. 
Há 6.172 patrulheiros trabalhando em 71.688 km de 
rodovias federais, pelos quais passam 60% das armas que 
entram ilegalmente no Brasil. A corporação apreendeu 
2.121 armas de fogo em 2003. No período, só a Polícia 
Civil do Rio apreendeu 15.615. 

(Folha de S. Paulo, 11 de junho de 2004, A1) 
 
 
22) É correto afirmar que: 
 
a) 66.688 km eram a malha rodoviária federal, há 30 

anos. 
b) 60% das armas que entram ilegalmente no Brasil vão 

para o Rio de Janeiro. 
c) 2.121 armas de fogo correspondem a 60% das que 

entram ilegalmente no Brasil. 
d) 6.172 patrulheiros correspondem a 32% a menos do 

efetivo da Polícia Rodoviária Federal. 
e) 15.615 armas de fogo apreendidas no Rio 

correspondem a 60% das que entram ilegalmente no 
Brasil. 
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23) No trecho: “O efetivo da Polícia Rodoviária 
Federal”; em linguagem militar, efetivo significa: 

 
a) adequado; 
b) permanente; 
c) batalhão; 
d) fixo; 
e) eficaz. 
 
 
24) Pode-se entender a afirmação: “Frota triplica, mas 

Polícia Rodoviária encolhe 32%”; como: 
 
a) A triplicação da frota de veículos está diretamente 

relacionada ao aumento da malha viária federal, o que 
acarretou o encolhimento da Polícia Rodoviária. 

b) O encolhimento da Polícia Rodoviária está 
diretamente relacionado com o aumento da malha 
viária federal, o que beneficiou a triplicação da frota 
de veículos. 

c) O encolhimento da Polícia Rodoviária está em 
proporção direta ao aumento da frota de veículos e da 
quilometragem da malha viária federal. 

d) O aumento da malha viária federal proporcionou a 
triplicação da frota de veículos e o encolhimento da 
Polícia Rodoviária. 

e) O aumento da malha viária federal está na proporção 
direta da triplicação da frota de veículos e do 
encolhimento da Polícia Rodoviária. 

 
 
Para responder às questões 25 e 26, leia o poema que 
segue: 
 

TROVA 
 
Atirei um limão doce 
Na janela de meu bem: 
Quando as mulheres não amam, 
Que sono as mulheres têm! 

 
(Manuel Bandeira, In Estrela da vida inteira. 15 ed. 

Rio de janeiro; José Olympio, 1988, p.312) 
 
 
25) Considerando-se a função poética da linguagem, 

no verso: “Atirei um limão doce”; infere-se que: 
 
a) Limão doce é uma fruta normalmente usada como 

instrumento de tiro em brincadeiras infantis. 
b) Doce atenua o valor agressivo sugerido pelas palavras 

atirei e limão. 
c) Doce é uma caracterização de limão necessária para o 

ato de atirar. 
d) Limão é uma fruta com várias características: azedo, 

doce e amargo; e o verso seleciona o doce por ser 
mais adequado para atirar. 

e) Atirar é uma ação que necessita de um objeto para ser 
atirado; no caso, um limão doce. 
 

26) Nos versos: “Quando as mulheres não amam / Que 
sono as mulheres têm!”; o poeta conclui que: 

 
a) A mulher amada ouviu seu apelo, mas não 

correspondeu porque não o ama. 
b) A mulher amada tem sono profundo e não respondeu 

ao chamado porque não o ama. 
c) A mulher, normalmente, tem sono profundo, 

principalmente quando não ama. 
d) A mulher ilude o homem e depois, para despistá-lo, 

finge que está com sono. 
e) A mulher mal amada, disfarça, fingindo que está 

dormindo.. 
 
Para responder às questões 27 e 28, leia o anúncio que 
segue: 
 
Jogue 
sua revista 
na escola. 
 
Existem atitudes que têm o poder de mudar totalmente 
uma história. 
Doar as revistas que você já leu para uma escola é uma 
delas. 
Das infantis às de assuntos gerais, todas trazem 
informações valiosas. 
E o melhor: seus textos e imagens tornam a sua leitura 
agradável, incentivando o aluno a gostar de ler e a 
descobrir coisas novas. 
Converse com os colégios de seu bairro e doe suas 
revistas. 
72% das escolas de ensino fundamental do Brasil não 
têm bibliotecas, mas se você ajudar terão revistotecas. O 
futuro do Brasil agradece. 

 
A N E R – Associação Nacional de Editores de Revistas 

 
(Ensino Superior, ano 6, no. 68, maio de 2004, p.39) 

 
27) No slogan: “Jogue sua revista na escola.”; a 

presença do verbo jogar deve-se ao fato de: 
 
a) os periódicos serem semanais; 
b) os periódicos serem recusáveis; 
c) os periódicos serem desconsiderados; 
d) os periódicos serem descartáveis; 
e) os periódicos serem desprezados. 
 
 
28) Relacionando as palavras bibliotecas e revistotecas, 

conclui-se que o elemento de composição teca 
significa: 

 
a) etiquetar; 
b) catalogar; 
c) classificar; 
d) ordenar; 
e) guardar. 
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Para responder às questões 29 e 30, leia o comentário 
que segue: 
 
 

“The Economist” destaca postura do Brasil no exterior 
 
A revista britânica “The Economist” desta semana traz 
reportagem na qual diz que o Brasil, antes “um gigante 
gentil e adormecido”, está mudando sua postura no 
cenário internacional. O texto, com o título “Um gigante 
se mexe”, diz que “o Brasil faz um lance pelo status de 
grande potência”. 

(Folha de S. Paulo, 11 de junho de 2004, A7) 
 
 
29) A expressão: um gigante; faz referência à imagem 

do Brasil construída: 
 
a) pelos resultados da economia brasileira no cenário 

internacional; 
b) pelos resultados atuais do crescimento do PIB; 
c) pelo Hino da Independência; 
d) pelos investidores estrangeiros; 
e) pelo Hino Nacional brasileiro. 
 
 
30) No trecho: “o Brasil faz um lance”; pode-se 

entender lance como: 
 
a) monta; 
b) arroubo; 
c) proeza; 
d) lançamento; 
e) jogada. 
 
 
 

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
31) Escolha a alternativa abaixo que indique, 

respectivamente, qual é e onde se localiza a 
principal indústria siderúrgica brasileira. 

 
a) Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em 

Angra dos Reis – Rio de Janeiro; 
b) Companhia Brasileira de Siderurgia, localizada em 

Volta Redonda – Rio de Janeiro; 
c) Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta 

Redonda – Rio de Janeiro; 
d) Companhia Brasileira de Siderurgia, localizada em 

Angra dos Reis – Rio de Janeiro; 
e) Companhia Brasileira de Petróleo e Energia, 

localizada na Guanabara – Rio de Janeiro. 
 
 

32) Nas últimas décadas, a agricultura brasileira vem 
vivenciando as seguintes alterações: 

 
a) diminuição da produtividade – diminuição da 

concentração fundiária – desinteresse pela 
empresarialidade – diminuição da mão-de-obra 
agrícola; 

b) elevação da produtividade – aumento da concentração 
fundiária – desinteresse pela empresarialidade – 
diminuição da mão-de-obra agrícola; 

c) diminuição da produtividade – diminuição da 
concentração fundiária – surgimento da 
empresarialidade – diminuição da mão-de-obra 
agrícola; 

d) elevação da produtividade – diminuição da 
concentração fundiária – surgimento da 
empresarialidade – diminuição da mão-de-obra 
agrícola; 

e) elevação da produtividade – aumento da concentração 
fundiária – surgimento da empresarialidade – aumento 
da mão-de-obra agrícola. 

 
 
33) Por força da Constituição Federal Brasileira, há 

uma faixa de terras, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, que é 
considerada fundamental para a defesa do 
território nacional. Esta faixa de fronteira tem 
metragem fixada de até: 

 
a) 200 quilômetros de largura; 
b) 150 milhas; 
c) 150 quilômetros de largura; 
d) 200 milhas; 
e) 250 milhas. 
 
 
34) O Brasil é um país no qual predominam os 

planaltos. O planalto mais extenso do Brasil é o 
Planalto Brasileiro, que se subdivide em: 

 
a) Atlântico, Central e Amazônico; 
b) Atlântico, Central e Meridional; 
c) Atlântico, Meridional e Amazônico; 
d) Atlântico, Central e Litorâneo; 
e) Central, Meridional e Litorâneo. 
 
 
35) Ao trabalho de desgaste da superfície da terra, 

pela ação das águas dos rios, dá-se o nome de: 
 
a) erosão fluvial; 
b) erosão pluvial; 
c) abrasão marinha; 
d) erosão glacial; 
e) abrasão pluvial. 
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HISTÓRIA 
 
 
36) O Japão, derrotado na 2ª Guerra Mundial, passou 

por um período inicial de grandes dificuldades e, 
após, ingressou em uma fase de economia 
caracterizada especialmente: 
 

a) por baixo desenvolvimento tecnológico, que limitou a 
produção industrial; 

b) pelo alto desenvolvimento tecnológico, que favoreceu 
o crescimento da indústria; 

c) pelo baixo desenvolvimento da agricultura e da 
indústria, pela falta de uma política econômica 
estruturada; 

d) pelo total desequilíbrio dos setores da indústria e da 
agricultura, pela falta de investimentos em ambos os 
setores; 

e) pelas baixas taxas de desenvolvimento tecnológico, 
que não favoreceram o crescimento industrial. 

 
 
37) Considere as seguintes características: 
 
I) transformação da nação brasileira, de um modelo 
rural, descentralizado, cuja economia tinha como único 
vetor o café, em uma República centralizada, moderna, 
voltada para a urbanização, para a industrialização e 
para proteção dos interesses dos trabalhadores; 
II) desenvolvimento da nação brasileira de forma 
acelerada, em poucos anos, através do chamado “plano 
de metas”; 
III) projetos arrojados, de âmbito nacional, que 
passaram a se concretizar como planos de ação 
governamental e planos nacionais de desenvolvimento; 
IV) inserção da economia brasileira no contexto da 
globalização, substituição do Estado pela iniciativa 
privada como motor desenvolvimentista, com programas 
sociais não paternalistas.  
 
Tais características, apresentadas nos incisos acima, 
envolvem, respectivamente, as propostas dos seguintes 
governos brasileiros: 

 
a) Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek e 

Fernando Henrique Cardoso; 
b) João Goulart, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e 

Fernando Collor de Mello; 
c) Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Governos 

Militares e Fernando Henrique Cardoso; 
d) Olívio Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e 

Fernando Collor de Mello; 
e) Jânio Quadros, Governos Militares, Tancredo Neves e 

Fernando Henrique Cardoso. 
 
 
38)  O Presidente da República Federativa do Brasil, 

invocando o poder revolucionário, em 13 de 
dezembro de 1968, editou um Ato Institucional, 
que a ele conferiu bases para decretar o recesso do 

Congresso e desencadear forte ação repressiva, 
para minimizar a avassaladora onda subversiva 
vigente. A este Ato Institucional, sucedido por 
outros Atos que alteraram a Constituição vigente, 
deu-se um número, passando a ser conhecido 
como: 
 

a) Ato Institucional n.o 1 
b) Ato Institucional n.o 3 
c) Ato Institucional n.o 7 
d) Ato Institucional n.o 5 
e) Ato Institucional repressivo 

 
 

39) Após a 1ª Guerra Mundial, eclodiu no Brasil um 
movimento cultural que se tornaria famoso em 
termos de revolução comportamental de artistas, 
chocando e modificando profundamente os mais 
ortodoxos comportamentos da época. Neste 
movimento, popularmente conhecido como 
Semana de Arte Moderna, destacaram-se os 
artistas: 

 
a) Anita Garibaldi e Graça Aranha; 
b) Anita Malfati e Graça Aranha ; 
c) Anita de Gramond e Salvador Dali; 
d) Tarcila do Amaral e Rembrandt van Rinj; 
e) Pagu e Leonardo da Vinci. 
 
 
40) Entre os anos de 1948 e 1994, vigorou na África do 

Sul uma política de segregação racial adotada 
contra negros, mestiços e asiáticos, pelo governo de 
minoria branca, que tornou-se mundialmente 
conhecida como: 

 
a) “thanks given”; 
b) “black power” 
c) biafra; 
d) “new wave”; 
e) “apartheid”. 
 
 
 

ATUALIDADES 
 
 
41) No mês de junho de 2004, o cenário político 

brasileiro conviveu com um curioso conflito entre 
interesses partidários, envolvendo o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo Federal. Através 
de ato normativo próprio, o Poder Executivo fixou 
o valor do salário mínimo em R$ 260,00 (duzentos 
e sessenta reais). Na esfera do Poder Legislativo, a 
Câmara Federal aprovou o ato do Poder Executivo 
e manteve o mesmo valor para o salário mínimo. 
No Senado Federal, contudo, houve deliberação 
diferente e os Senadores deliberaram fixar o valor 
do salário mínimo em: 
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a) R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 
b) R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 
c) R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais); 
d) R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); 
e) R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 
 
 
42) Faleceu, recentemente, nos Estados Unidos da 

América, um dos Ex-presidentes americanos, que 
se tornou notável por exercer a Presidência e, 
também, por ter sido ator de cinema. Trata-se do 
Ex-presidente americano: 

 
a) Arnold Schwarzenegger; 
b) James E. Carter; 
c) George Foreman; 
d) William J. Clinton; 
e) Ronald W. Regan. 
 
 
43) Realizou-se no Brasil, no mês de junho deste ano 

de 2004, a Unctad – Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. O 
evento atraiu a grande mídia e mobilizou o cenário 
político, econômico e social, bem como deslocou 
contingentes das Forças Armadas para garantia da 
segurança dos participantes da Conferência, 
oriundos do mundo inteiro. O Secretário-geral da 
Unctad é o Embaixador brasileiro: 

 
a) Rubens Ricupero; 
b) Edson Arantes do Nascimento; 
c) Aloizio Mercadante; 
d) João Paulo Cunha; 
e) Renato Aragão. 
 
 
44) A ONU – Organização das Nações Unidas é uma 

entidade de âmbito internacional, com livre 
trânsito em nível mundial, respeitada por todos os 
Estados, no mundo inteiro, pelo trabalho 
desenvolvido em defesa dos interesses de todos os 
povos, mundialmente. A sede da ONU localiza-se 
em: 

 
a) Londres, na Inglaterra; 
b) Madrid, na Espanha; 
c) Berlim, na Alemanha; 
d) Nova Iorque, nos Estados Unidos; 
e) A ONU não tem país sede, por tratar-se de entidade de 

livre trânsito internacional. 
 
 
45) O Papa João Paulo II é Polonês e sucedeu o Papa 

João Paulo I. Os verdadeiros nomes de ambos os 
Papas, respectivamente, são: 

 
a) Karol Wojtyla e Luciano Pavarotti; 
b) Karol Wojtyla e Albino Luciani; 

c) Albino Luciani e Karol Wojtyla; 
d) Luciano Pavarotti e Karol Wojtyla; 
e) Anton Wojtyla e Albino Luciani. 
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