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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) O valor da expressão  é igual a: 27log64log 32 +
 

a) 9 
b) 6 
c) 3 
d) 2 
e) n.d.a. 

 
 
2) Determine o valor de x na equação 

2523 =−+ x . 
 

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
e) n.d.a. 

 
 
3) A sombra que um edifício de 20 metros de altura 

projeta no chão é de 8 metros. No mesmo horário, 
que sombra projetaria um edifício de 35 metros de 
altura? 

 
a) 8m 
b) 10m 
c) 12m 
d) 14m 
e) n.d.a. 

 
 
4) Um empresário, através de observações, concluiu 

que as vendas de sua empresa obedecem a equação 
, onde q = quantidade/mês e p = 

preço do produto. Assim sendo, a que preço 
deveria vender seu produto para que a quantidade 
vendida fosse de 1680 unidades/ano? 

pq 8,0200 −=

 
a) 1850 
b) 1250 
c) 100 
d) 75 
e) n.d.a 

 
 
5) No ano de 2003 um fazendeiro utilizou 20 pessoas 

para o plantio de tomates, cada uma delas 
trabalhando 60 horas por semana. Para o ano de 

2004, a legislação reduziu a carga horária para 40 
horas semanais. Quantas pessoas devem, agora, ser 
utilizadas no plantio, sabendo-se que a área 
cultivada foi elevada em 80%? 

 
a) 24 pessoas 
b) 30 pessoas 
c) 50 pessoas 
d) 60 pessoas 
e) n.d.a. 
 
 

6) Uma piscina de 6 metros de comprimento, 4 
metros de largura e 2 metros de profundidade terá 
que ser totalmente cheia. Que custo terá o 
proprietário para enchê-la, sabendo-se que cada 
viagem de um caminhão pipa com 6000 litros de 
água custa R$ 100,00? 

 
a) R$ 1000,00 
b) R$ 800,00 
c) R$ 600,00 
d) R$ 400,00 
e) n.d.a. 

 
 
7) O valor de um quadro de um famoso pintor, foi 

cotado nos últimos 3 anos a R$ 120.000,00, R$ 
180.000,00 e R$ 270.000,00. Supondo que a 
progressão dos valores da cotação mantenha sua 
razão, qual será o valor da tela no ano 
subseqüente? 

 
a) R$ 405.000,00 
b) R$ 330.000,00 
c) R$ 360.000,00 
d) R$ 540.000,00 
e) n.d.a. 

 
 

8) O resultado da expressão abaixo é: 
 

  

( )[ ]{ }
1692

2043122830
−

+×+−−

 
  

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) n.d.a. 
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9) Em uma sala de aula, quadrada, de área igual a 
64m2, a primeira fileira de carteiras ficará afastada 
2 metros da parede, para movimentação do 
professor. Sabendo-se que para cada aluno é 
reservada uma área de 1,5m2, qual a quantidade 
máxima de alunos na sala? 

 
a) 32 
b) 36 
c) 42 
d) 50 
e) n.d.a. 

 
10) Os números ;  e estão em 

progressão aritmética. Determine o valor de x, 

sabendo-se que 

( )yx + 12 ( yx −11 )

yx
3
2

= . 

 
a) 2

1  

b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) n.d.a. 
 

11) Determine a área do retângulo abaixo. 
x + 2 

 
 
          3   2x +1 

 
 
 

a) 2 
b) 4 
c) 8 
d) 12 
e) n.d.a.  

 
 
12) Calcule o resto da divisão de  por 

. 
324 2 +− xx

12 −x
 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) n.d.a. 

 

13) O domínio da função 5)( += xxf  é: 

 
a)  5≤x
b)  5≥x
c)  0≥x
d)  0≠x
e) n.d.a. 

14) A lista de preços de uma empresa, em 2003, foi 
majorada em 10% no mês de março, 25% em julho 
e 20% em dezembro. Qual foi a elevação de preços 
no ano? 

     
a) 165% 
b) 55% 
c) 65% 
d) 70% 
e) n.d.a. 

 
 
15) Um jogo de dominó com 28 peças, com dimensões 

de 6 cm x 3 cm x 1,5 cm cada uma, necessita ser 
acondicionado em uma caixa com as características 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 

 
 
Determine o tamanho do lado maior (x) da caixa. 

 
a) 21 cm 
b) 27 cm 
c) 18 cm 
d) 24 cm 
e) n.d.a. 

 
 
 

PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 

 
Tadeu teve um sorriso lento. Respirou penosamente, de 
boca aberta. E voltou o rosto para o outro lado. “Meu 
Deus”. Apertou os olhos que foram se reduzindo, 
concentrados no vaso de gerânios no peitoril da janela. 
“Eles sabem que nem chegarei a ver este botão 
desabrochar”. Estendeu a mão ávida em direção à 
planta, colheu furtivamente alguns botões. Esmigalhou-
os entre os dedos. Relaxou o corpo. E cerrou os olhos, a 
fisionomia em paz. 

(Extraído de Oito Contos de Amor, por Lygia Fagundes Telles - São 
Paulo: Ática, 1996, p. 35) 

 
16) Os termos ávida e furtivamente, no trecho acima, 

significam, respectivamente: 
 

a) tímida; lentamente. 
b) sôfrega; ocultamente. 
c) cansada; sofregamente. 
d) decidida; violentamente. 
e) triste; debilmente. 

6cm 

6cm 
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17) Ainda com base no texto, o significado da 
expressão cerrou os olhos está expresso na 
alternativa: 

 
a) piscou os olhos. 
b) voltou os olhos. 
c) lacrimejou. 
d) fechou os olhos. 
e) abriu os olhos. 

  
...Nunca mais a vi; não soube nada da vida dela, nem se 
a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha 
miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta 
impressão profunda que cheguei ao hospital, onde 
Marcela entrara na véspera, e onde a vi expirar meia 
hora depois, feia, magra, decrépita. 

(Extraído de Memórias Póstumas de Braz Cubas, por Machado de 
Assis - São Paulo: FTD, 1998, p.192.) 

 
18) Assinale a alternativa que traz sinônimos para as 

palavras coxa, expirar e decrépita, respectivamente, 
no sentido em que aparecem no trecho acima: 

 
a) manca; morrer; caduca. 
b) manca; respirar; caduca. 
c) doente; respirar; revoltada. 
d) doente; morrer; caduca. 
e) doente; vencer; caduca. 

 
Responda as questões de número 19 e 20 baseado na 
reportagem transcrita abaixo: 
 

Superávit fica em 4,32% do PIB e supera meta 
 
O Brasil teve um superávit primário de 4,32% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2003 – pouco acima da meta de 
4,25% do PIB fixada em acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O superávit totalizou 66,2 bilhões 
de reais no ano passado. Os números foram divulgados 
pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira (30/1). 
 
O governo pagou 145,2 bilhões de reais (9,49% do PIB) 
em juros da dívida no período. Em 2002, o total de juros 
pagos foi de 114 bilhões de reais. Mesmo com o superávit 
primário alcançado, o déficit nominal – que inclui na 
conta o pagamento de juros – foi de 79 bilhões de reais 
(5,16% do PIB).  
 
A dívida líquida do setor público totalizou 913,1 bilhões 
de reais em 2003 (ou 58,2% do PIB). No ano passado, a 
dívida aumentou em 2,67 pontos percentuais do PIB. 

(Extraído de Revista Exame, 30 de janeiro de 2004) 
 
19) Pode-se concluir, a partir da reportagem, que: 
 

a) o governo conseguiu evitar o déficit nominal 
graças ao superávit primário. 

b) o déficit nominal em 2003 foi maior que 10% da 
dívida líquida do setor público. 

c) o mesmo superávit primário levou o déficit 
nominal a cair para 2,67 % do PIB. 

d) os juros da dívida excederam o superávit 
primário, resultando um déficit nominal. 

e) o superávit de 4,32% do PIB superou a meta 
fixada no ano passado e, dessa forma, elevou o 
pagamento dos juros. 

 
20) Assinale a alternativa que não está de acordo com 

a reportagem: 
 

a) os juros pagos pelo governo afetam o déficit 
nominal. 

b) a dívida líquida do setor público cresceu em 
2003. 

c) o Brasil não conseguiu cumprir a meta de baixo 
superávit acordada com o FMI, pois a 
ultrapassou. 

d) o Brasil firmou acordo com o FMI, o qual 
envolveu a fixação de meta de superávit primário. 

e) o superávit primário alcançado, isoladamente, não 
garantiu um baixo déficit nominal. 

 
 
21) Na frase a despeito da riqueza do chefe, os 

funcionários viviam na miséria, o significado da 
locução a despeito é: 

 
a) por efeito. 
b) por inveja. 
c) apesar. 
d) por causa. 
e) antes. 

 
 
Responda as questões de número 22, 23 e 24 baseado 
no trecho abaixo: 
 
Entraram: tudo escuro, mas do altar-mor vinha um 
bruxuleio de luz mortiça. Pé ante pé, o vigário à frente, 
de crucifixo na mão e, de faca em punho, o inspetor 
flanqueado pelo descobridor do delito. 

(Extraído de Becos, Lendas & Casos Pitorescos, por José de Anchieta 
Loriano  - Atibaia: Degáspari, 2003, p.83.) 

 
22) O trecho trata de: 
 

a) Um padre e um inspetor que, sozinhos e 
lentamente, adentram um ambiente escuro. 

b) Um bruxo que assusta um padre e um inspetor em 
uma igreja escura. 

c) Um inspetor que mata a facadas o autor de um 
delito. 

d) Um velório. 
e) Três homens que adentram um ambiente escuro. 

 
23) A partir do trecho, não se pode afirmar que: 
 

a) o padre levava um crucifixo e uma faca à mão. 
b) o descobridor do delito ladeava o inspetor. 
c) os homens andavam lentamente. 
d) a luz no ambiente era fraca. 
e) a luz vinha do altar-mor. 
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24) A alternativa que melhor representa o sentido da 
expressão bruxuleio de luz mortiça é: 

 
a) bruxaria de luz mortal. 
b) bruxaria de luz tenebrosa. 
c) brilho forte de luz tenebrosa. 
d) tremeluzir de luz tenebrosa. 
e) tremeluzir de luz morrediça. 

 
 

Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 

Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
(Extraído da poema Vaidade, por Florbela Espanca – em 

www.alentejodigital.pt/a_margem/poetas/Florbela%20Espanca.htm) 
 
25) O vocábulo deleita, no verso acima, significa: 
 

a) espanta. 
b) impressiona. 
c) incomoda. 
d) delicia. 
e) desperta. 

 
 
As questões de números 26 até 28 devem ser 
respondidas com base nos trechos da reportagem, 
transcritos abaixo: 
 

24% dos paulistanos admitem a tortura 
 
Quase um quarto dos paulistanos - ou exatos 24% - 
admite a prática de tortura para que pessoas suspeitas 
confessem crimes. É o que revela pesquisa do Datafolha 
realizada na capital com 4.509 pessoas maiores de 16 
anos, para quem a tortura física deve ser sempre 
utilizada pela polícia para obter a confissão de culpa por 
parte de suspeitos (7% do total) ou deve ser aplicada às 
vezes, dependendo da situação (17%). 
... 
Há seis anos, a quantidade de pessoas para quem 
suspeitos nunca deveriam ser torturados chegava a 78% 
do total de entrevistados pelo Datafolha, ao passo que 
15% diziam que a tortura poderia ser utilizada às vezes, e 
5%, sempre que se quisesse obter a confissão de um 
crime. 
Esses números só encontram paralelo em levantamento 
realizado há quase dez anos, quando 27% dos 
paulistanos admitiam algum tipo de tortura e 71% se 
manifestaram contra. 

(Extraído de 24% dos Paulistanos Admitem a Tortura, por Luiz 
Caversan e Gilmar Penteado, Folha de São Paulo , 01 de fevereiro de 

2004) 
 
26) Baseado no resultado da pesquisa, é possível 

afirmar que: 
 

a) a totalidade dos  paulistanos não admite a tortura 
para confissão de crimes. 

b) a maior parte dos paulistanos admite a tortura 
para a confissão de crimes. 

c) a maior parte dos paulistanos não admite a tortura 
para a confissão de crimes. 

d) a minoria dos paulistanos não admite a tortura 
para a confissão de crimes. 

e) a maior parte dos paulistanos admite que a tortura 
seja aplicada às vezes, para confissão de crimes, 
dependendo da situação. 

 
27) Segundo a reportagem: 
 

a) Os números revelados na pesquisa atual só 
encontram paralelo na pesquisa realizada há 
quase dez anos. 

b) Os números apurados há seis anos só encontram 
paralelo na pesquisa realizada há quase dez anos. 

c) Os números revelados na pesquisa atual só 
encontram paralelo na pesquisa realizada há seis 
anos. 

d) Há dez anos os paulistanos revelavam menor 
tolerância para com a prática de tortura para 
confissão de crimes. 

e) Há seis anos os paulistanos revelavam maior 
tolerância para com a prática de tortura para 
confissão de crimes. 

 
28) Ainda baseado nos resultados apresentados pela 

reportagem e sabendo também que a prática de 
tortura é classificada pela legislação em vigor como 
crime hediondo e que expõe seu praticante a penas 
de prisão de dois a oito anos, sem direito a fiança 
(no caso de o torturador ser funcionário público e 
o torturado morrer, a pena pode ser agravada), é 
de se esperar que: 

 
a) a maior parte dos paulistanos discorde da 

existência de algum tipo de punição para a prática 
de tortura de suspeitos. 

b) a existência de algum tipo de punição para a 
prática de tortura de suspeitos venha ao encontro 
da opinião da maior parte dos paulistanos. 

c) com relação aos números apurados há seis anos, 
esteja crescendo, hoje, a porcentagem de 
paulistanos que concorda com a existência de 
algum tipo de punição para a prática de tortura de 
suspeitos. 

d) há dez anos, somente 27% dos paulistanos 
concordasse com a existência de algum tipo de 
punição para a prática de tortura de suspeitos. 

e) nenhum paulistano concorde com a existência de 
algum tipo de punição para a prática de tortura de 
suspeitos. 

 
 
29) Ao término de esperada reunião com a alta 

administração de um importante cliente, coube a 
você preparar um relatório das decisões tomadas. 
Tendo por base as resoluções do encontro, os 
executivos presentes consideraram o relatório final 

http://www.academia.org.br/cads/1/luis2.htm
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bastante fidedigno, ainda que prolixo e redundante. 
Para o sucesso de um próximo relatório, você 
cuidará de: 

 
a) fazê-lo mais detalhado e mais fiel às decisões da 

reunião. 
b) fazê-lo mais curto e conciso. 
c) fazê-lo mais fiel às decisões da reunião e mais 

conciso. 
d) fazê-lo mais curto e mais fiel às decisões da 

reunião. 
e) fazê-lo mais longo e detalhado.       

  
 
A S. Joaneira, no entanto, mexendo-se pela sala, ia 
admirando o pároco, que, com a cabeça sobre o prato, 
comia em silêncio o seu caldo, soprando a colher. 
Parecia bem feito; tinha um cabelo muito preto, 
levemente anelado. O rosto era oval, de pele trigueira e 
fina, os olhos negros e grandes, com pestanas compridas. 

(Extraído de O Crime do Padre Amaro, por Eça de Queiroz - Porto: 
Lello & Irmão, 1946, p.27.) 

 
 
30) A palavra trigueira, no texto acima, significa: 
 

a) branca. 
b) negra. 
c) clara. 
d) rósea. 
e) morena. 

 
 
 

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

GEOGRAFIA 
 
31) Complete as lacunas da frase, com uma das 

alternativas: “Considerando os fusos horários 
existentes no Brasil, que são em número de ..........; 
e, ainda, considerando que você se encontra em 
Fernando de Noronha, às 19 horas, em Manaus, no 
mesmo instante, são .......... ”. 

 
a) 4 e 21 horas; 
b) 3 e 20 horas; 
c) 3 e 18 horas; 
d) 4 e 17 horas; 
e) 2 e 19 horas. 

 
 
32)  Considere o mundialmente conhecido conflito 

existente entre israelenses e palestinos e assinale a 
alternativa correta. 

 
a) trata-se de conflito que envolve questões 

territoriais e, na sua essência, especialmente, 
questões religiosas, caracterizando-se pela 

existência de grupos não radicais contrários aos 
avanços das negociações de paz; 

b) trata-se de conflito que envolve reações dos 
palestinos e israelenses, contra a manutenção da 
hegemonia americana na região; 

c) trata-se de conflito que envolve questões 
exclusivamente religiosas, caracterizando-se pela 
existência de grupos radicais contrários aos 
avanços das negociações de paz; 

d) trata-se de conflito que envolve questões 
exclusivamente territoriais, caracterizando-se pela 
existência de grupos radicais contrários aos 
avanços das negociações de paz; 

e) trata-se de conflito que envolve questões 
religiosas e, na sua essência, especialmente, 
questões territoriais, caracterizando-se pela 
existência de grupos radicais contrários aos 
avanços das negociações de paz. 

 
 
33) O grupo fundamentalista Islâmico, conhecido 

como Hisbolah, que atua no Oriente Médio, agindo 
contra Israel, tem sua origem: 

 
a) no Líbano; 
b) na Arábia Saudita; 
c) na Jordânia; 
d) no Iraque; 
e) na Síria. 

 
 
34) Entre os sistemas de desenvolvimento 

agropecuário existentes no mundo, destaca-se o 
praticado em Israel, pelas tecnologias de ponta e 
pela excelente produtividade. Trata-se de um 
sistema amparado pelo Estado, no qual prevalece o 
controle do homem sobre as condições naturais 
adversas. Este sistema agropecuário, desenvolvido 
em Israel, é nominado de: 

 
a) israel´s farm; 
b) agricultura israelense; 
c) kibutz; 
d) agricultura e jardinagem tecnológicas; 
e) farm of plantations. 

 
 
35) A aproximação entre as duas Alemanhas 

(Ocidental e Oriental) iniciou-se ainda nos anos 70. 
Porém, a reunificação da Alemanha Oriental à 
Ocidental, por fim, somente avançou 
significativamente em outubro de 1989, com a 
queda do historicamente conhecido “Muro de 
Berlim”. O chamado “Muro de Berlim”, era 
localizado: 

 
a) nos limites da cidade de Berlim, circundando e 

isolando a cidade, que localizava-se dentro do 
território da Polônia; 
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b) na cidade de Berlim, que localizava-se dentro do 
território da Tchecoslováquia; 

c) na cidade de Berlim, dividida em Berlim 
Ocidental e Berlim Oriental, localizada dentro do 
território da Alemanha Ocidental; 

d) nos limites da cidade de Berlim, circundando e 
isolando a cidade, que localizava-se dentro do 
território da Alemanha Ocidental; 

e) na cidade de Berlim, dividida em Berlim 
Ocidental e Berlim Oriental, localizada dentro do 
território da Alemanha Oriental. 

 
 

HISTÓRIA 
 
36) O Renascimento é considerado um marco que 

separa a Idade Média da Época Moderna. Foi uma 
verdadeira revolução no pensamento da época. 
Algumas características do Renascimento, que 
romperam com o pensamento vigente na Idade 
Média são: 

 
a) a criação das manufaturas e crescente 

desenvolvimento da Indústria de lã na Inglaterra, 
rompendo com o modelo rural estabelecido na 
Idade Média; 

b) a forte influência dos proprietários de terras, que 
procuravam criar um novo pensamento na 
sociedade da época, trazendo influências 
européias que rompiam com tudo o que era ligado 
ao homem e a tudo o que era material, visando o 
espiritual e o pensamento religioso; 

c) o surgimento do Humanismo e do 
Antropocentrismo, juntamente com uma grande 
revolução no pensamento religioso e com o 
surgimento do Calvinismo e do Luteranismo, em 
oposição ao regime autoritário até então adotado 
pela Igreja Católica; 

d) a grande influência da Igreja Católica e registro 
de grandes abusos por parte da Inquisição e dos 
altos membros do clero, em oposição à liberdade 
de pensamento e à liberdade religiosa; 

e) o surgimento de movimentos literários 
importantes, que renunciavam ao pensamento 
vigente na Idade Média, como o Trovadorismo e 
o Barroco. 

 
37) A Pré-História é dividida em diferentes períodos. 

Eles estão cronologicamente listados na 
alternativa: 

 
a) período paleolítico, período mesolítico, idade dos 

metais e período neolítico; 
b) período paleolítico, período mesolítico, período 

neolítico e idade dos metais; 
c) período mesolítico, período neolítico, período 

paleolítico e idade dos metais; 
d) idade dos metais, período mesolítico, período 

paleolítico e período neolítico; 

e) período neolítico, período mesolítico, período 
paleolítico e idade dos metais. 

 
38)  No ano de 1890, o então Ministro da Fazenda do 

Brasil, Rui Barbosa, executou uma grande reforma 
financeira, que autorizava a chamada 
pluriemissão, consistente na possibilidade de que 
vários bancos emitissem dinheiro, objetivando 
suprir a falta de numerário no país. Os resultados 
dessa reforma implicaram em inflação, 
desvalorização da moeda, jogo desenfreado na 
bolsa de ações e inúmeras falências. Tais resultados 
ficaram conhecidos como: 

 
a) encilhamento; 
b) estancamento; 
c) crise fiscal; 
d) encravamento; 
e) estilhamento. 

 
39) A primeira Constituição republicana do Brasil, foi 

elaborada por um Congresso Constituinte ou seja, 
por representantes escolhidos pelos eleitores. O 
Congresso Constituinte iniciou seus trabalhos em 
1890. A primeira Constituição da República foi 
promulgada em: 

 
a) 1899; 
b) 1890; 
c) 1892; 
d) 1891; 
e) 1893. 

 
40) O sistema de governo vigente no Brasil é, 

atualmente, o Presidencialismo. No Brasil, porém, 
já vigorou o sistema Parlamentarista, no ano de 
1961. Depois de um curto período, voltou a viger 
no país o sistema Presidencialista. Durante o 
Parlamentarismo e, posteriormente, com a volta do 
sistema Presidencialista, exerceram, 
respectivamente, o governo do Brasil: 

 
a) Jânio Quadros e João Goulart; 
b) Getúlio Vargas e Jânio Quadros; 
c) João Goulart e Tancredo Neves; 
d) Tancredo Neves e João Goulart; 
e) Juscelino Kubitschek e João Goulart. 

 
 

ATUALIDADES 
 
 
41) Nos últimos anos, os Estados Unidos da América, 

através de conflito bélico, agiram contra um 
ditador e um terrorista mundialmente conhecidos, 
invadindo territorialmente dois países no Oriente 
Médio. Esses personagens e os respectivos países 
por eles até então influenciados são: 
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a) Ariel Sharom – Afeganistão e Yasser Arafat – 
Iraque; 

b) Yasser Arafat – Afeganistão e Ariel Sharom – 
Iraque; 

c) Osama Bin Laden – Afeganistão e Sadam 
Hussein – Iraque; 

d) Sadam Hussein – Iraque e Osama Bin Laden – 
Irã; 

e) Osama Bin Laden – Afeganistão e Ariel Sharom 
– Iraque.  

 
42) No Brasil vigora o regime democrático e o governo 

é exercido por um representante do povo. Através 
do voto, o povo elege um representante que 
governa através do chamado mandato popular. O 
voto, assim, proporciona a participação indireta do 
povo, na condução dos destinos do Estado. A 
Constituição Federal, porém, prevê duas outras 
formas de participação e de consulta direta do 
povo, a respeito dos destinos do Estado, que são: 

 
a) voto indireto e voto eleitoral; 
b) voto eleitoral e voto por correspondência; 
c) plebiscito e voto indireto; 
d) plebiscito e referendo; 
e) referendo e voto indireto. 

 
 
43) Entre as práticas governamentais mais comuns no 

mundo de hoje, as formas de estado, formas de 
governo e sistemas de governo são, 
respectivamente: 

 
a) composto e federal – república e monarquia – 

capitalismo e comunismo; 
b) unitário e composto – república e monarquia – 

presidencialismo e parlamentarismo; 
c) composto e federal – república e monarquia – 

presidencialismo e parlamentarismo; 
d) unitário e composto – monarquia e império – 

presidencialismo e parlamentarismo; 
e) unitário e composto – república e monarquia – 

presidencialismo e absolutismo. 
 
44) A Constituição Federal prevê, em caso de vacância, 

uma seqüência para a substituição do Presidente 
da República. Segundo a Constituição, são 
sucessores do Presidente da República, 
respectivamente: 

 
a) o Vice-Presidente e o Ministro Chefe da Casa 

Civil; 
b) o Vice-Presidente e o Ministro da Fazenda; 
c) o Vice-Presidente e o Presidente do Senado 

Federal; 
d) o Vice-Presidente e o Ministro da Justiça; 
e) o Vice-Presidente e o Presidente da Câmara dos 

Deputados Federais. 
 
 

45) O Vaticano é considerado como a sede da Igreja 
Católica. O Papa, além de ser a autoridade 
máxima da Igreja, também é o Chefe absoluto dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do 
Vaticano. O Vaticano, então, entre as alternativas 
abaixo, é: 

 
a) uma província da Igreja Católica; 
b) uma cidade da Igreja Católica; 
c) um palácio da Igreja Católica; 
d) uma ilha da Igreja Católica; 
e) um país da Igreja Católica. 
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