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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) Um terreno retangular tem área de 150 metros 

quadrados. Sabendo-se que um de seus lados mede 
um metro a mais do que o quádruplo do outro, 
podemos concluir que o maior lado mede: 

 
a) 06 metros 
b) 08 metros 
c) 41 metros 
d) 30 metros 
e) 25 metros 

 
 
2) Na seqüência [5, 10, 40, 320, x] o valor de x 

corresponde a: 
 

a) 640 
b) 5120 
c) 1280 
d) 2560 
e) 1600 

 
3) O valor de  é igual a: 2%)30(
 

a) 300% 
b) 9% 
c) 0,3% 
d) 90% 
e) 60% 

 
4) A equação representa 033 22 =− yx
 

a) uma reta 
b) duas retas 
c) uma parábola 
d) uma elipse 
e) uma circunferência 

 
5) Um cinema, de forma triangular, tem em sua 

primeira fileira 15 poltronas; 18 na segunda; 21 na 
terceira fileira e assim sucessivamente. Qual o 
número de fileiras do cinema, sabendo-se que nele 
há 285 acentos? 

 
a) 6 
b) 12 
c) 19 
d) 10 
e) 8 

6) Uma área retangular de 350 metros quadrados, 
tendo frente de 10 m, necessita ser murada em seu 
perímetro. Quantos blocos de 30 cm de base por 20 
cm de altura serão necessários para concluir a 
tarefa? 

 
a) 600 
b) 1500 
c) 2000 
d) 2500 
e) 3000 

 
7) Se , então f(3) é igual a: 3)1( 3 +=+ xxf
 

a) 30 
b) 3 
c) 6 
d) 12 
e) 11 

 
8) As retas 32 =− yx  e 52 =+ ayx  são 

perpendiculares. Então o valor de “a” é igual a: 
  

a)   4 
b) –4 
c) –1 
d)   1 
e)   2 
 

9) O valor máximo da função xxf sen21)( +−=  é: 
 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) n.d.a. 

 
10) Um veículo parte às 11h, do ponto A rumo ao 

ponto B, a uma velocidade de 60 Km/h. Um 
segundo veículo parte, do mesmo ponto, às 12h, 
fazendo o mesmo percurso, a uma velocidade de 
80Km/h. Em que horário os dois veículos se 
encontrarão? 

 
a) 13h 
b) 14h 
c) 15h 
d) 16h 
e) 17h 
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11) Os números x, 9, y, 4 formam uma seqüência onde 
os três primeiros números estão em PA e os três 
últimos estão em PG. Determine o valor de (x + y). 

 
a) 8 
b) 13 
c) 11 
d) 18 
e) 15  

 
 
12) O custo de fabricação de um produto, cujo valor é 

R$210,00, é composto pela somatória da mão-de-
obra e da matéria-prima nele aplicada. Sabe-se que 
o valor da matéria-prima é 10% menor do que o 
dobro do valor da mão-de-obra. Determine o custo 
da mão-de-obra do produto. 

 
a) 75 
b) 60 
c) 55 
d) 80 
e) n.d.a. 

 
 
13) Um depósito d’água, circular, com altura de 1,8 

metros e diâmetro de 6 metros, necessita ser 
clorado. A proporção ideal de cloro é de 50 gramas 
de cloro para cada 1.000 litros de água. Qual a 
quantidade de cloro que deve ser utilizada? (utilize 
π = 3,1) 

 
a) 2,5 Kg 
b) 1,7 Kg 
c) 2,0 Kg 
d) 3,5 Kg 
e) 0,5 Kg 

 
 
14) No triângulo abaixo, cujas medidas estão expressas 

em metros, determine o valor da somatória dos 
catetos. 

 
 
     
    
 
 

 
     

a) 2m 
b) 4m 
c) 5m 
d) 6m 
e) 7m 

 
 
15) Um empresário tomou um empréstimo bancário a 

uma taxa de juros de 25% no período, para 
pagamento no final. Com o dinheiro obtido efetuou 

uma aplicação na Bolsa de Valores, obtendo no 
mesmo período um ganho de 30% sobre a 
aplicação. Qual o lucro gerado na transação 
financeira? 

 
a) 5% 
b) 1,5% 
c) 4% 
d) 1% 
e) 0,5% 

 
 

PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 

 
Mário e Cid eram dirigentes históricos do comunismo 
nacional, com sua tradição escolástica, agressiva e 
triunfalista nas palavras, mas quase sempre incruenta 
nas ações. Sua tropa tinha o impulso combativo da 
juventude das demais organizações armadas. 

(Extraído de A Ditadura Escancarada, por Elio Gaspari - São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 410.) 

  
16) A palavra incruenta, no texto acima, significa: 
 
a) Sanguinária. 
b) Crua. 
c) Violenta. 
d) Não sangrenta. 
e) Derrotada. 
 
 
Apenas entrara o compadre, de quem era antiga amiga, e 
a quem não via há muito tempo, começou logo D. Maria 
por dar-lhe parte que aquela antiga demanda com o 
testamenteiro de seu pai ainda não estava acabada, e por 
aí ia já prosseguindo conforme seu costume, quando o 
compadre lhe apresentou o afilhado, e começou também 
a contar a sua história. 

(Extraído de Memórias de um Sargento de Milícias, por Manuel 
Antônio de Almeida - São Paulo: FTD, 1996, p.70.) 

 
17) Em qual das sentenças abaixo, o significado do 

vocábulo demanda é o mesmo do parágrafo 
apresentado acima: 

 
a) Seu estado de saúde demanda cuidados. 
b) A demanda por automóveis no país não justifica a 

construção de novas fábricas. 
c) Preocupa a demanda da Bolívia com o Chile por uma 

faixa de terra litorânea. 
d) Os diagramas de oferta e demanda estão corretos. 
e) O movimento do metrô depende da demanda com a 

incorporação da segunda etapa da obra. 
 
- Preciso falar-lhe amanhã, sem falta; escolha o lugar e 
diga-me. 
Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O 
tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas 
as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não 
hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo 

3+x

2x 

3 
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habitual, certamente lhe deu idéia de uma pessoa nova e 
de uma nova situação. 

(Extraído de Dom Casmurro, por Machado de Assis - São Paulo: 
Gráfica Editora Brasileira, 1961, p.79.) 

 
 
18) Baseado no trecho apresentado acima, pode-se 

afirmar que: 
 
a) O estilo usual do narrador é marcado pelo interrogar, 

pelo pedir e pelo hesitar. 
b) José Dias estranhou o tom imperativo do narrador. 
c) Apesar do estilo usual do narrador ser imperativo, 

desta vez ele receava ter usado palavras infantis. 
d) Ao não interrogar, não pedir e não hesitar, o narrador 

usou de seu estilo habitual. 
e) Ao ouvir o narrador, José Dias lembrou-se de uma 

outra pessoa que conhecera em uma situação recente.  
 
 
O bedel Campos bate as mãos. Todos se levantam. 
Dirigem-se para as diversas oficinas ou para os terrenos 
cultivados.  

(Extraído de Capitães de Areia, por Jorge Amado – Rio de Janeiro: 
Record, 2001, p.203.) 

 
19) Aponte a alternativa em que a profissão de bedel, 

citada no texto acima, tem sua atividade e local de 
trabalho corretamente descritos: 

 
a) Cultiva hortas em sítios e chácaras. 
b) Cuida de turmas de alunos em estabelecimento de 

ensino. 
c) Zela pelos doentes em clínicas e hospitais. 
d) Toca o sino nas igrejas e capelas. 
e) Supervisiona operários e agricultores nas fábricas e 

fazendas. 
 
 
Porão escuro e vil, de mortos carregado, 
Vai minh´alma sulcando oceano fora. Rudo, 
Rebenta o temporal às nuvens agarrado. 
Debalde ao mar o horror dos meus nervos sacudo, 
Debalde ao céu num ai subo aterrorizado. 

(Extraído do poema Em meio do Caminho, da obra Poesias 
Escolhidas, por Luís Murat – em www.academia.org.br/cads/1/luis2.htm) 
 
20) O advérbio debalde, nos versos acima, significa: 
 
a) Impunemente. 
b) Inutilmente. 
c) Desesperadamente. 
d) Velozmente. 
e) Instintivamente. 
 
 
O Brasil atingiu, em 2003, o maior volume de 
exportações de sua história, com um total superior a 73 
bilhões de dólares. O resultado é 21% maior que o de 
2002. Há duas décadas as exportações não cresciam em 
ritmo tão veloz de um ano para o outro. O saldo 

comercial brasileiro, a diferença entre tudo que o país 
vende ao exterior e o que compra, também bateu recorde 
com um valor positivo de mais de 24 bilhões de dólares. 
Se o PIB do Brasil dependesse apenas das exportações, a 
economia teria crescido 2,7% em 2003, em vez de algo 
em torno de 0%. 

(Extraído de O Salto das Exportações, por Chrystiane Silva, Revista 
Veja, Edição 1836, 14 de janeiro de 2004) 

 
Baseado no texto acima, responda as questões de 
números 21 e 22. 
 
21) A partir das informações do texto, não se pode 

afirmar que: 
 
a) O volume de exportações brasileiras, em 2003, nunca 

fora alcançado antes. 
b) O volume de exportações brasileiras, em 1985, foi 

menor que o de 2003. 
c) O volume de exportações brasileiras, em 2003, foi 

maior que o volume médio anual de exportações da 
década de 90. 

d) O volume de exportações brasileiras, em 2003, 
superou a cifra de US$ 73 bilhões. 

e) O volume de exportações brasileiras em 2003 foi 
maior que o dobro do ano anterior. 

 
 
22) Com base no texto, podemos concluir que: 
 
a) O Produto Interno Bruto brasileiro praticamente não 

cresceu em 2003. 
b) Há duas décadas as exportações brasileiras não 

cresciam. 
c) O saldo comercial brasileiro é diferente do resultado 

de tudo que o país vende ao exterior menos o que 
compra. 

d) Não houve relação entre os resultados do volume de 
exportações e do saldo comercial em 2003. 

e) O volume de exportações brasileiras representa o que 
os demais países vendem ao Brasil. 

 
 
23) A frase relutou antes de aceitar receber tão belicosa 

pessoa pode ser reescrita da seguinte maneira: 
 
a) Brigou muito antes de aceitar receber pessoa tão bela. 
b) Brigou muito antes de aceitar receber pessoa tão 

perigosa. 
c) Resistiu antes de aceitar receber pessoa tão perigosa. 
d) Resistiu antes de aceitar receber pessoa tão aguerrida. 
e) Brigou muito antes de aceitar receber pessoa tão 

aguerrida. 
 
 
24) A expressão a administração estava exultante com a 

concisão e a probidade do novo regulamento pode 
ser entendida como: 

 

http://www.academia.org.br/cads/1/luis2.htm
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a) A administração estava preocupada com a existência 
de lacunas e a dificuldade de entendimento do novo 
regulamento. 

b) A administração estava hesitante com a aprovação e a 
recepção do novo regulamento. 

c) A administração estava hesitante com a existência de 
lacunas e a dificuldade de entendimento do novo 
regulamento. 

d) A administração manifestava muita alegria com a 
brevidade e honestidade do novo regulamento. 

e) A administração estava preocupada com a aprovação e 
a recepção do novo regulamento.  

 
 
Responda as próximas três questões com base no texto 
abaixo: 
 
A distância agora é mínima. Vira-Saia avançou, um 
quase nada. Moleque Nicanor ficou perfeitamente 
imóvel. Vira-saia vem mais para perto. Mais...Pronto! 
Com viva rapidez e simulada displicência, Moleque 
Nicanor jogou o cipó no pescoço do animal. Vira-Saia 
estremeceu, mas queda quieto, porque pensa que já está 
mesmo prisioneiro. É dócil, aceita que Moleque Nicanor 
lhe bata a mão num punhado de crina e lhe passe o cipó 
na boca abotoando-o em barbicacho e deitando uma 
volta furtada ao redor do focinho.  

(Extraído de Sagarana, por Guimarães Rosa – Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1951, p.198.) 

 
25) O texto descreve: 
 
a) uma brincadeira entre amigos. 
b) uma perseguição policial. 
c) uma cena de peça teatral. 
d) a ordenha de um animal. 
e) a enlaçadura de um animal.  
 
 
26) A expressão simulada displicência, no texto, 

significa: 
 
a) forte desleixo. 
b) fingida maldade. 
c) fingido desleixo. 
d) forte maldade. 
e) caprichoso desleixo.  

 
 

27) Uma expressão com o mesmo significado de queda 
quieto está apresentada na alternativa: 

 
a) cai imóvel. 
b) fica imóvel. 
c) corre calmo. 
d) deita imóvel. 
e) revolta-se imóvel. 
 
 
Responda as próximas três questões com base no 
trecho abaixo, retirado do romance O Quinze. 

 
Mas foi em vão que Chico Bento contou ao homem das 
passagens a sua necessidade de se transportar a 
Fortaleza com a família. Só ele, a mulher, a cunhada e 
cinco filhos pequenos. 
O homem não atendia. 
- Não é possível. Só se você esperar um mês. Todas as 
passagens que eu tenho ordem de dar, já estão cedidas. 
Por quê não vai por terra? 
- Mas meu senhor, veja que ir por terra, com esse magote 
de meninos, é uma morte! 
O homem sacudiu os ombros: 
- Que morte! Agora é que retirante tem esses luxos... No 
77 não teve trem para nenhum. É você dar um jeito, que, 
passagens, não pode ser.    

(Extraído de O Quinze, por Raquel de Queiroz – Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1957, p.24.) 

 
28) O texto trata de: 
 
a) um retirante que deseja comprar passagens aéreas para 

a capital do Ceará. 
b) um turista que não deseja ir de carro para Fortaleza. 
c) um retirante que deseja ir de trem para a capital do 

Ceará. 
d) um turista que quer viajar em trem de luxo. 
e) um turista que deseja comprar passagens para a 

família em plena temporada. 
 
 
29) A expressão ir por terra, no texto, significa: 
 
a) ir de automóvel. 
b) ir de trem. 
c) ir de avião. 
d) ir caminhando. 
e) ir de barco. 
  
 
30) A expressão No 77 refere-se: 
 
a) ao número de identificação de um trem. 
b) à quilometragem de uma estrada  
c) ao número de pessoas que procurava passagens. 
d) ao número de identificação de um vôo. 
e) ao ano da seca de 1877. 
 
 
 

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

GEOGRAFIA 
 
31) Levando-se em conta a vegetação mundial, 

correlacione respectivamente as seguintes regiões, 
com a cobertura vegetal predominante: Norte do 
Canadá, Leste Europeu, Saara, Amazônia, Sudeste 
Asiático: 
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a) floresta temperada, desértico, savana, floresta 
equatorial e mediterrâneo; 

b) floresta tropical úmida, savana, desértica fria, floresta 
tropical seca e floresta equatorial; 

c) floresta equatorial, floresta temperada, desértico, 
mediterrânea e floresta tropical úmida; 

d) taiga (floresta de coníferas), floresta temperada, 
desértica, floresta equatorial e floresta tropical úmida; 

e) desértico, taiga (floresta de coníferas), mediterrânea, 
floresta equatorial, savana. 

 
 
32) O Processo de industrialização, que ocorre em 

certos países não desenvolvidos, como Taiwan, 
Coréia do Sul e Cingapura, difere do tradicional 
modelo vigente nos países ocidentais. Esse processo 
se caracteriza por: 

 
a) Existência de empresas multinacionais com mão de 

obra qualificada; 
b) Essencialmente agrícola com grande investimento 

Norte Americano; 
c) Dependência do capital externo voltado para 

exportação, com mão de obra barata; 
d) Atenção voltada basicamente ao mercado interno; 
e) Indústrias de bens de consumo, voltadas para o 

mercado interno, proporcionando alta qualidade de 
vida para o operariado. 

 
 
33) Após a segunda Guerra Mundial, vários fatores 

contribuíram para concentração da infra-estrutura 
industrial nos arredores de São Paulo. Identifique, 
entre outros fatores, os que mais foram 
determinantes para o sucesso da investida  
industrial e urbanística em São Paulo. 

 
a) existência de mercado consumidor, acúmulo do 

capital decorrente da exploração cafeeira e existência 
de riquezas minerais; 

b) diminuição da dependência do capital externo devido 
à atitude conservadora militarista; 

c) sindicatos operários bem estruturados que 
reivindicavam constantemente seus direitos; 

d) atenção especial ao pequeno agricultor e a propriedade 
familiar; 

e) exploração cafeeira e menor intervenção do Estado na 
economia, incentivando a iniciativa privada.    

 
 
34) O Brasil, por sua diversidade natural, com 

reservas biológicas extensas e abundantes, teve a 
possibilidade de obter diversos tipos de fontes 
energéticas, para incrementar e otimizar o seu 
parque de desenvolvimento industrial.  Indique a 
alternativa que contém, em ordem decrescente, 
quais recursos foram mais largamente utilizados: 

 
a) petróleo, água (hidrelétrica), carvão mineral e vento 

(energia eólica); 

b) água (hidrelétrica), energia nuclear e biomassa 
(termoelétrica) e gás natural; 

c) energia nuclear, petróleo, biomassa (termoelétrica) e 
vento (energia eólica); 

d) biomassa (termoelétrica), vento (energia eólica), 
carvão mineral e água (hidrelétrica); 

e) água (hidrelétrica), petróleo, biomassa (termoelétrica) 
e energia nuclear. 

 
 
35) É possível comparar o potencial hidrelétrico 

aproveitado das bacias hidrográficas do Brasil, 
com a densidade demográfica do respectivo local 
em que elas se encontram.  Sendo assim, assinale a 
alternativa que contenha a bacia com o maior 
potencial hidrelétrico estimado e menos utilizado; e 
a bacia com o segundo maior potencial hidrelétrico 
estimado e com maior potencial utilizado: 

 
a) Bacia Amazônica e Bacia do Paraná; 
b) Bacia Sudeste-Leste e Bacia do Tocantins; 
c) Bacia Amazônica e Bacia do São Francisco; 
d) Bacia do São Francisco e Bacia do Paraná; 
e) Bacia do Tocantins e Bacia do São Francisco. 

 
 

 
HISTÓRIA 

 
36) Pode-se dizer que a Revolução Francesa, 

envolvendo um ataque do Terceiro Estado contra o 
clero e a nobreza, buscava: 
 

a) abertura dos portos franceses para os produtos dos 
países dos quais os integrantes do Terceiro Estado 
provinham, visando, assim, o desenvolvimento desses 
países, que se encontravam subdesenvolvidos; 

b) igualdade de condições sociais e espaço político para 
os membros do Terceiro Estado; 

c) a unificação da região de Toulouse com a região de 
Versailles, pois detinham a produção dos mesmos 
produtos agrícolas; 

d) o fim da Igreja Católica, que dava privilégios para os 
membros da nobreza, desprezando o Terceiro Estado 
nos cultos e festas religiosas; 

e) a divisão das terras da igreja entre os membros do 
Terceiro Estado, já que, com o fim da hegemonia da 
Igreja Católica, as terras estavam sendo dividas 
apenas entre os membros da nobreza. 

 
 
37) Eleito Presidente dos Estados Unidos da América, 

Franklin Delano Roosevelt governou o país de 1933 
a 1945. A plataforma eleitoral e governista do 
Presidente Roosevelt era baseada em um programa 
de recuperação da economia, com abertura de 
novas frentes de trabalho para os desempregados, 
consistindo em uma nova repartição da renda 
nacional e a garantia do poder de compra do 
consumidor norte-americano. Esse programa de 
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recuperação da economia americana foi chamado 
de: 
 

a) nihil obstat; 
b) know how; 
c) savoir faire; 
d) new program; 
e) new deal. 
 
 
38) O desencadeamento da II Guerra Mundial, teve 

como um de seus precursores a intenção de Adolf 
Hitler de obter um corredor de terras, 
estrategicamente identificado, para seccionar a 
Alemanha em duas partes. Em agosto de 1939, 
firmou-se o chamado Pacto de Não-agressão 
Germano-soviético. Tal pacto envolveu um acordo 
que livrou as mãos de Hitler para atacar o 
território de um país, que constituía tal corredor 
de terras, sem o risco de abrir uma frente de 
guerra no Oriente. Em 1º de setembro de 1939, sem 
declaração formal de guerra, tropas alemãs 
promoveram o ataque e invadiram este país, que é: 
 

a) a Polônia; 
b) a Inglaterra; 
c) a França; 
d) a Alemanha; 
e) a Itália. 

 
39) A partir do ano de 1922 eclodiu no Brasil, no plano 

das artes, uma insatisfação com as tradições. Tal 
insatisfação consistia, basicamente, na exigência 
por renovação. Este modernismo representou a 
assimilação de movimentos de vanguarda 
europeus, como o futurismo, cubismo, dadaísmo, 
entre outros. Inúmeros artistas novos se 
destacaram no movimento, entre os quais, 
inclusive, mulheres. O movimento e uma das 
principais artistas que se destacaram, são: 

 
a) Semana de Arte Bienal e Lina Bobardi; 
b) Semana de Arte Contemporânea e Anita Malfati; 
c) Semana de Arte Modernista e Lina Bobardi; 
d) Semana de Arte Moderna e Anita Malfati; 
e) Semana de Arte Moderna e Anita Garibaldi. 
 
 
40) Durante anos vigorou no Brasil o chamado regime 

militar. Esse regime se caracterizou pela atuação 
de militares no comando dos destinos da nação. 
Caracterizam o período: 

 
a) investimentos na indústria de base, criação de 

empresas através de investimentos estrangeiros, 
mínima intervenção do Estado na economia, liberação 
da censura e máxima liberdade dos indivíduos, prisões 
de pessoas acusadas de subversão; 

b) corte de investimentos na indústria de base, vedação 
de entrada de capitais estrangeiros, máxima 

intervenção do Estado na economia, censura e mínima 
liberdade dos indivíduos, prisões de pessoas acusadas 
de subversão; 

c) investimentos na indústria de base, criação de 
empresas através de investimentos estrangeiros, 
máxima intervenção do Estado na economia, censura 
e mínima liberdade dos indivíduos, prisões de pessoas 
acusadas de subversão; 

d) investimentos na indústria de base, criação de 
empresas através de investimentos estrangeiros, 
mínima intervenção do Estado na economia, mínima 
censura e máxima liberdade dos indivíduos, exílio de 
pessoas acusadas de subversão, em especial artistas, 
cantores e compositores de música popular brasileira; 

e) investimentos na indústria de base, criação de 
empresas através de investimentos com capital 
exclusivamente nacional, mínima intervenção do 
Estado na economia, mínima censura e máxima 
liberdade dos indivíduos, com prisões apenas de 
pessoas acusadas de subversão, em especial artistas, 
cantores e compositores de música popular brasileira. 

 
 

ATUALIDADES 
 
 
41) As últimas semanas, no Brasil, foram marcadas 

por fatos interessantes. Sob o fundamento de 
tratamento de reciprocidade e por força de uma 
decisão proferida por um Juiz Federal, os viajantes 
oriundos dos Estados Unidos da América foram 
obrigados a se sujeitar a um procedimento de 
identificação, consistente em tirar fotografia e 
impressões digitais, no desembargue nos 
aeroportos brasileiros. Ao desembarcar no Brasil, 
no dia 14 de janeiro de 2004, a tripulação de uma 
companhia norte-americana foi impedida de 
ingressar regularmente no país, no Aeroporto de 
Cumbica, em São Paulo, pela Polícia Federal, 
conforme amplamente noticiado pela mídia, em 
nível nacional. As causas principais do incidente 
foram: 

 
a) a tripulação americana zombou do procedimento de 

identificação realizado pelo Brasil e todos somente 
foram liberados para ingressar regularmente no país, 
depois de fornecer suas impressões digitais; 

b) a tripulação americana zombou do procedimento de 
identificação realizado pelo Brasil e o comandante da 
aeronave agrediu um funcionário da Receita Federal; 

c) a tripulação americana zombou do procedimento de 
identificação realizado pelo Brasil e o comandante da 
aeronave fez um gesto obsceno quando foi 
fotografado pela Polícia Federal; 

d) a tripulação americana se recusou a fornecer 
impressões digitais e o comandante da aeronave se 
recusou a ser fotografado pela Polícia Federal; 

e) a tripulação americana concordou com o 
procedimento de identificação, aceitou fornecer 
impressões digitais, foi fotografada, foi liberada para 
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ingressar regularmente no país e somente o 
comandante da aeronave se recusou a fornecer suas 
impressões digitais. 

42) Recentemente, quando os Estados Unidos da 
América estavam se preparando para invadir o 
Iraque, o governo de dois importantes países da 
Europa se destacaram por suas posições em 
relação a então iminente declaração de guerra. 
Manifestaram-se contra a intenção dos Estados 
Unidos, de invadir o Iraque: 

 
a) França e Alemanha; 
b) França e Inglaterra; 
c) Alemanha e Inglaterra; 
d) Inglaterra e Itália; 
e) Inglaterra e Polônia. 
 
 
43) O chamado Mercosul consiste em um bloco 

econômico de origem latino-americana, que tem o 
propósito de conciliar interesses relacionados com 
a redução de tarifas alfandegárias, estreitando as 
relações de ordem cultural e social dos países que o 
compõem. São membros deste bloco, 
originariamente, o Brasil, a Argentina, o Paraguai 
e o Uruguai. Recentemente, no entanto, 
ingressaram no bloco, outros dois países da 
América Latina como membros associados. São 
eles: 

 
a) Bolívia e México; 
b) Bolívia e Chile; 
c) Chile, Equador e Peru; 
d) Venezuela, Equador e México; 
e) Venezuela e México. 
 
 
44) O primeiro ano do Governo Lula foi marcado por 

duas significativas providências, que envolveram 
ampla atuação do Congresso Nacional e que 
visavam atender os interesses e as reivindicações 
do povo brasileiro. Ambas as providências 
consistiram em reformas consideráveis na 
legislação. Tais reformas foram amplamente 
divulgadas pela imprensa e foram chamadas de: 

 
a) reforma constitucional e reforma do poder judiciário; 
b) reforma da previdência e reforma constitucional; 
c) reforma tributária e reforma constitucional; 
d) reforma da previdência e reforma tributária; 
e) reforma e aprovação do novo código civil e reforma 

da previdência. 
 
 
45) Os últimos seis brasileiros, que, sucessivamente, 

exerceram a Presidência no Brasil foram: 
 

a) João Figueiredo, Itamar Franco, José Sarney, 
Fernando Collor, Fernando Henrique e Luiz Inácio 
Lula da Silva; 

b) José Sarney, Tancredo Neves, Fernando Collor, 
Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula 
da Silva; 

c) Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor, 
Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula 
da Silva; 

d) João Figueiredo, José Sarney, Itamar Franco, 
Fernando Collor, Fernando Henrique e Luiz Inácio 
Lula da Silva; 

e) João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar 
Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da 
Silva. 
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