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LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

1. Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 
dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos iniciais. 

 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas 
uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando-a no 
cartão-resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão resposta, pintando 
completamente o quadrinho referente a sua resposta, como no modelo abaixo: 
Ex.:  

 

3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de 
corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra. 

 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas. 

 

5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se 
houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo. 

 

6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza 
entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às 
autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato. 

 

7. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua de cálculo, dicionário, 
máquina de calcular, aparelho celular e outros similares, bem como qualquer outro 
material de consulta. 

 

8. Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o cartão-resposta assinado, que é o único 
documento válido para correção. 

 
9. PROVA OBJETIVA: 

Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, todas com 
04 (quatro) alternativas. Verifique se o caderno está incompleto ou se há imperfeições. 
Nesses casos, informe, imediatamente, ao fiscal. 
 

 

 

A B C D 

LOCAL DE PROVA 
 
 

  
PROVA OBJETIVA DE  
MÚLTIPLA ESCOLHA 

DATA: 30 de junho de 2013 
DURAÇÃO: 03 HORAS 

INÍCIO: 09h    TÉRMINO: 12h 

        

RG INSCRIÇÃO 
 

      

  

 

 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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As questões de 01 a 15 estão relacionadas ao texto I, fragmentos do “Prólogo” do livro constante da 
referência bibliográfica abaixo. 
 

TEXTO I 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Eu sou a Sombra. 
Pela cidade atormentada, eu fujo. 
Pela eterna desolação, corro para escapar. 
Pelas margens do rio Arno, sigo desabalado, ofegante... Viro à esquerda na Via dei Castellani 

e sigo em direção ao norte, abrigando-me nas sombras da Galleria degli Uffizi. 
Mesmo assim eles continuam a me perseguir. 
Então, à medida que me caçam com uma determinação implacável, o som de seus passos vai 

ficando cada vez mais alto. 
Há anos sou perseguido por eles. Sua persistência me manteve na clandestinidade e forçou-

me a viver no Purgatório, agindo embaixo da terra qual um monstro ctônico*. 
Eu sou a Sombra 
[...] 
Eles estão atrás de mim, irredutíveis, cada vez mais perto. 
Não entendem o que está por vir... tampouco o que fiz por eles! 
Terra ingrata! 
[...] 
Queridíssimo Deus, rogo-lhe que o mundo se lembre do meu nome não como um pecador 

monstruoso, mas como o salvador glorioso que o Senhor sabe que na verdade sou. Rogo que a 
humanidade entenda o presente que deixo. 

Meu presente é o futuro. 
Meu presente é a salvação. 
Meu presente é o Inferno. 
Com essas palavras, sussurro amém... e dou o último passo para mergulhar no abismo. 

 
BROWN, Dan. Inferno . São Paulo: Arqueiro, 2013, p. 11 e 13. 

 
* Nota do elaborador da prova: Em mitologia, particularmente na grega, o termo ou ctônico  refere-se aos deuses ou espíritos do 
mundo subterrâneo, por oposição às divindades olímpicas (adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ctónico; acesso em 
13.06.13). 
 

01. Com relação aos elementos que compõem essa narrativa, é correto  afirmar que: 
a) o tempo e o lugar são indeterminados. 
b) o narrador é uma das personagens dessa história. 
c) o clímax dessa narrativa se percebe no quarto parágrafo. 
d) o cenário da história apresenta características explícitas do mundo fantástico. 

 
02. As ações descritas nesse trecho do livro conduzem à conclusão de que: 

a) o narrador está na posição de vilão da história. 
b) o herói e o vilão encarnam o mesmo personagem. 
c) o personagem encontra-se em uma condição de extremado conflito. 
d) o local onde essa situação se passa constitui o antagonista (o opositor). 

 
03. A alusão a termos como “Purgatório” (l. 10), “salvação” (l. 21) e “Inferno” (l. 22) sugere que essa trama 

apresenta: 
a) temas políticos que afetam as relações sociais. 
b) problemas de ordem econômica em países orientais. 
c) assuntos relacionados à religiosidade referente ao cristianismo. 
d) características próprias dos textos de autoajuda e de psicologia. 
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04. As palavras “futuro” (l. 20), “salvação” (l. 21) e “Inferno” (l. 22): 

a) apresentam entre si relações de significado que denotam convergência e oposição. 
b) antecipam ao leitor os vários segmentos os quais a narrativa poderá ter. 
c) demonstram a intenção do autor de ordenar o destino da personagem. 
d) estabelecem entre si uma relação de gradação.  

 
05. O último parágrafo (l. 23) expõe: 

a) que o narrador destruiu os seus antagonistas. 
b) a maneira implacável que os perseguidores aniquilaram o narrador. 
c) a salvação espiritual do personagem diante de seus inimigos de forma explícita. 
d) que o narrador pôs fim à própria vida, contudo o autor o faz com o auxílio da linguagem figurada. 

 
06. As palavras “fujo” (l. 02) e “escapar” (l. 03) são: 

a) sinônimas. 
b) antônimas. 
c) parônimas. 
d) homônimas. 

 
07. Ao se analisar o excerto “o som de seus passos vai ficando cada vez mais alto” (l. 07 e 08), é incorreto  

asseverar que: 
a) o verbo auxiliar ir concorda com o sujeito “som”. 
b) a palavra “passos” não pode ser o sujeito do verbo ir. 
c) só essa forma é admitida pelas regras de concordância verbal. 
d) o termo “passos” pode levar o verbo auxiliar ir também para o plural. 

 
08. Com base no trecho “e forçou-me a viver no Purgatório” (l. 09 e 10), que assertiva é verdadeira ? 

a) A estrutura oracional em análise apresenta sujeito indeterminado. 
b) A palavra “me” exerce a função de sujeito do verbo forçar. 
c) O verbo forçar e o verbo viver não têm o mesmo sujeito. 
d) O sujeito do verbo forçar não é oculto. 

 
09. Na frase “Há anos sou perseguido por eles” (l. 09), o sujeito está na voz: 

a) passiva analítica. 
b) passiva sintética. 
c) reflexiva. 
d) ativa. 

 
10. No sétimo parágrafo, existem quantos pronomes? 

a) Há 06 pronomes. 
b) Há 04 pronomes. 
c) Há 07 pronomes. 
d) Há 05 pronomes. 

 
11. O adjetivo “queridíssimo” (l. 17) está no grau: 

a) superlativo relativo de superioridade. 
b) superlativo relativo de inferioridade. 
c) superlativo absoluto sintético. 
d) superlativo absoluto analítico. 

 
12. Em relação ao substantivo constante do segundo parágrafo, é correto  afirmar que: 

a) é composto pelo processo de sufixação. 
b) se forma pelo processo de prefixação. 
c) é um substantivo primitivo. 
d) é derivado de cidadão. 
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13. Com base no fragmento “Não entendem o que está por vir... tampouco o que fiz por eles!” (l. 14), assinale a 

asserção verdadeira . 
a) Não se empregou corretamente a forma verbal “está”; deveria ter sido empregado o infinitivo estar . 
b) A palavra “tampouco” não pode ser substituída pela locução tão pouco , pois ficaria sem sentido. 
c) As formas verbais “está” e estar  podem-se alternar nesse período, sem que haja erro gramatical. 
d) Pode-se utilizar a locução tão pouco  no lugar de “tampouco”, sem prejuízo para o sentido frasal. 

 
14. A preposição “para” (l. 03) expressa o sentido de: 

a) utilidade. 
b) finalidade. 
c) capacidade. 
d) propriedade. 

 
15. Qual é alternativa certa  no tocante aos aspectos fonéticos do excerto “Mesmo assim eles continuam a me 

perseguir” (l. 06)? 
a) Nesse excerto, existem quatro dígrafos, um ditongo e um hiato. 
b) Nesse excerto, existem três dígrafos, dois ditongos e um hiato. 
c) Nesse excerto, existem três dígrafos, um ditongo e um tritongo. 
d) Nesse excerto, existem quatro dígrafos, um ditongo e um tritongo. 

 
 
As questões de 16 a 20 estão relacionadas ao texto II. 
 

TEXTO II 
 

José de Alencar 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Cada ano que passa é uma expansão da glória de José de Alencar. 
Outros apagam-se com o tempo; ele é dos que fulguram a mais e mais, serenamente, sem 

tumulto, mas com segurança.  
São assim as glórias definitivas. 
Na história do romance e na do teatro, para não sair das letras, José de Alencar escreveu as 

páginas que todos lemos, e que há de ler a geração futura.  
O futuro nunca se engana. 

 
(In http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/cronica/macr18.pdf. Acesso em 16/06/13.) 

 
16. O propósito comunicativo de Machado de Assis, ao escrever esse texto, foi: 

a) destacar a virtuosa vocação de todos os escritores brasileiros, especialmente José de Alencar. 
b) buscar equiparar-se, em termos de sucesso profissional, ao escritor cearense. 
c) tecer elogios ao talento literário do escritor cearense José de Alencar. 
d) ironizar o grande sucesso que José de Alencar teve à época. 

 
17. De acordo com esse texto, pode-se afirmar que Machado de Assis: 

a) considerava que o escritor cearense teria um sucesso meteórico. 
b) previu o prestígio que José de Alencar teria como escritor durante muito tempo. 
c) defendia que José de Alencar deveria continuar a escrever apenas para as futuras gerações. 
d) cria que o talento do escritor cearense não se igualava ao de tantos outros escritores de sua época. 

 
18. Com base no texto, é incorreta  que assertiva? 

a) Os outros escritores, contemporâneos de José de Alencar, fizeram sucesso por pouco tempo. 
b) O sucesso do escritor cearense José de Alencar aconteceu de forma progressiva. 
c) A produção literária de José de Alencar se dava de modo tranquilo e contínuo. 
d) José de Alencar conquistou prestígio e fama apenas no fim de sua vida. 
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19. Em “Outros apagam-se” (l. 02), o termo “se” exerce a função de: 

a) índice de indeterminação do sujeito. 
b) pronome apassivador. 
c) pronome reflexivo. 
d) objeto indireto. 

 
20. Analisando as orações “que passa” (l. 01) e “que todos lemos” (l. 06), qual asserção é inexata ? 

a) Na primeira oração, o pronome relativo “que” exerce a função de sujeito. 
b) O pronome “que”, na segunda oração, tem a função de objeto direto. 
c) Apresentam funções sintáticas distintas os dois pronomes relativos. 
d) Os dois pronomes relativos exercem a mesma função sintática. 

 
 

21.  As Invasões Holandesas ao Brasil, ocorridas no século XVII, foram o maior conflito militar do Período Colonial. 
Elas fizeram parte das relações internacionais da época,  podendo ser classificadas como um movimento 
nativista; mas ainda estava longe a existência de uma identidade separada de Portugal. Sobre essas 
invasões, é correto afirmar: 

a) Elas ocorreram principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil; 
b) As invasões se tornaram possíveis após a criação da Companhia Holandesa das Índias 

Orientais; 
c) Os holandeses chegaram a dominar, além de Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte 

e o Ceará; 
d) Por serem protestantes, os holandeses foram extremamente intolerantes com os católicos 

brasileiros. 
 
 

22. Em 1850, o Estado Brasileiro anunciou uma medida de impacto: o fim do tráfico de escravos. Isso, no entanto, 
não representou o encerramento definitivo da escravidão negra no País, que só se daria em 1888, com a Lei 
Áurea. Tendo em vista isso, assinale, entre os itens abaixo, a afirmativa correta sobre a Abolição da 
Escravidão no Brasil: 

a) Com o fim do tráfico, grande número de escravos veio do Sudeste para o Nordeste, a fim de 
trabalhar nos engenhos; 

b) O fim do tráfico provocou um relativo barateamento da mão-de-obra escrava; 
c) O fim da escravidão no Brasil só foi possível após um longo e sangrento conflito armado entre 

abolicionistas e grandes proprietários de terras; 
d) O projeto das elites dirigentes era abolir a escravidão de forma lenta e gradual. 

 
23.  As profundas crises dos primeiros anos da República no Brasil só seriam superadas com o afastamento dos 

militares da política. Durante o governo do paulista Campos Sales (1898-1902), criou-se um novo arranjo 
político que ofereceu a estabilidade que caracterizaria a Primeira República. Acerca da política nesse período 
da História do Brasil, marque o item correto: 

a) Nessa época, os partidos políticos eram de âmbito nacional; 
b) As oligarquias mais poderosas nesse período, as de São Paulo e Minas Gerais, controlavam o 

Governo Federal, o que ficou conhecido como Política do Café-com-Leite; 
c) Foi constante nessa época o revezamento das forças políticas que ocuparam os governos 

estaduais e federal, o que conferiu grande importância às oposições; 
d) Proveniente ainda da época do Império, o Coronelismo foi um fenômeno tipicamente urbano. 
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24. Pouco mais de três anos após ser promulgada a Constituição de 1934, o Golpe do Estado Novo 
frustrou as esperanças de que o Brasil viveria sob um regime democrático. Na noite de 10 de novembro de 
1937, o Presidente Getúlio Vargas anunciou o início de uma nova fase política e a entrada em vigor de uma 
nova Carta Constitucional, elaborada pelo jurista Francisco Campos. A respeito do Estado Novo, assinale a 
proposição correta: 

a) A Constituição de 1937 eliminou a autonomia dos estados e extinguiu o Poder Legislativo em 
todos os níveis; 

b) Foi elaborado um código de Direito do Trabalho, denominado Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), baseado na legislação norte-americana;  

c) Com dinheiro emprestado pela Alemanha, Getúlio construiu a Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em Volta Redonda, no Rio de Janeiro; 

d) Durante a Segunda Guerra, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) combateu na Itália e na 
Alemanha.        
 

25. O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) foi um período de otimismo jamais visto na História do Brasil. 
JK prometia cinquenta anos de desenvolvimento em seus cinco anos de mandato. Seu Plano de Metas 
apontava as áreas prioritárias para o investimento estatal: energia, transporte, alimentação, indústria de base, 
educação e a construção de Brasília. Sobre a economia brasileira no Governo JK, assinale a proposta correta: 

a) A política econômica de JK, denominada Nacional-Desenvolvimentismo, adotava o chamado 
Capitalismo Associado ou Dependente; 

b) Uma das medidas mais polêmicas de JK foi a proibição da Remessa de Lucros das 
multinacionais para suas sedes; 

c) Diante do aumento da inflação, JK adotou severas medidas de contenção de gastos públicos; 
d) O extraordinário desenvolvimento econômico, verificado no governo de JK, favoreceu 

principalmente os operários e camponeses. 
 

26. Pretendendo reduzir as desigualdades sociais e regionais, o Presidente João Goulart (1961-1964) adotou o 
Plano Trienal. Elaborado em 1963 pelo economista Celso Furtado, o Plano pretendia deter a inflação, sem 
diminuir o crescimento econômico. Para tanto, previa-se a adoção das chamadas Reformas de Base, que 
modificariam as estruturas agrária, tributária, administrativa, bancária, eleitoral e educacional. Sobre o 
Governo de João Goulart, é correto afirmar: 

a) O Plano Trienal conseguiu atingir rapidamente seus objetivos; 
b) Enquanto a direita denunciava a esquerdização do País, supostamente provocada pelo 

Governo de João Goulart, a esquerda caracterizava o Presidente como indeciso e vacilante; 
c)  A Juventude Universitária Católica (JUC) e a Juventude Operária Católica (JOC) eram 

movimentos contrários a  Jango, ligados à direita católica; 
d) A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas em São Paulo, 

pretendia solidarizar-se com Jango, cujo mandato estava ameaçado por militares golpistas. 
 

27. No auge da ditadura militar (1970-1973), a queda vertiginosa da inflação e os expressivos índices de 
crescimento do PIB levaram os propagandistas do regime a apontar a existência de um Milagre Brasileiro, 
semelhante ao ocorrido na Alemanha e no Japão, após a Segunda Guerra. Dirigido por tecnoburocratas civis 
e miitares, o Brasil era anunciado pelas campanhas oficiais como prestes a integrar o Primeiro Mundo. Acerca 
do Milagre Econômico Brasileiro, marque a opção correta:  

a) Nessa época, aumentou a tendência à nacionalização da economia, iniciada no Governo JK; 
b) O aumento do poder de compra dos trabalhadores menos qualificados provocou a inclusão 

econômica e social das grandes maiorias; 
c) A expansão do crédito privilegiou a classe trabalhadora, que passou a comprar bens de 

consumo duráveis, como, por exemplo, automóveis. 
d) O grande capital dirigiu-se ao Brasil, atraído pelos baixos custos da mão-de-obra. 
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28. O Plano Real foi o tema mais discutido na campanha presidencial de 1994. O sociólogo e ex-Ministro da 

Fazenda do Governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (FHC), lançou-se candidato pelo PSDB, 
obtendo a vitória no primeiro turno. Em janeiro de 1995, FHC subiu a rampa do Palácio do Planalto como 
Presidente. Sobre os primeiros anos do governo FHC (1995-1998), é correto afirmar: 

a) FHC estabeleceu uma aliança com partidos de centro-esquerda, como o PFL; 
b) Nesse período, houve diminuição da renda per capita e aumento da concentração de renda; 
c) O Presidente estabeleceu como meta uma série de reformas, com o objetivo de aumentar a 

participação do Estado na economia, reduzindo assim o déficit público; 
d) No final desse período, o Governo conseguiu aprovar uma emenda constitucional que permitiu 

a reeleição do Presidente da República e dos Governadores. 
 

29.  “Em março de 1889, acontecia, pela primeira vez em público  o “Milagre de Juazeiro”. A hóstia transmutava-
se em sangue quando a beata Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo (1863-1914) recebia a comunhão 
da missa celebrada pelo Padre Cícero. A partir de então, os sertanejos começaram a alimentar crenças sobre 
o poder miraculoso do Padre Cícero.” (LOPES, Régis. ”Juazeiro e Caldeirão”. In: SOUZA, Simone de (org.). 
Uma nova história do Ceará. Fortaleza: Editora Demócrito Rocha, 2000). A respeito do Padre Cícero e do 
“Milagre de Juazeiro”, assinale a proposição correta: 

a) Obedecendo prontamente às ordens do Bispo do Ceará, o Padre Cícero providenciou a 
imediata transferência da beata Maria de Araújo para o Crato; 

b) A Congregação do Santo Ofício, em Roma, afirmou ser possível ter havido o “Milagre de 
Juazeiro”, o que aumentou ainda mais as peregrinações ao local; 

c) Após sua viagem a Roma, o Padre Cícero liderou, juntamente com a beata Maria de Araújo, 
uma campanha de divulgação do suposto milagre, percorrendo quase todos os Estados 
nordestinos; 

d) À medida que Juazeiro se tornava um centro de romarias e crescia economicamente, o Padre 
Cícero assumia a condição de poderoso dono de terras, conquistando grande prestígio político. 

 
30. Sobre os “Governos das Mudanças” no Ceará (1987-1994), marque o item correto: 

a) Na primeira gestão de Tasso Jereissati, foi adotada uma política de austeridade, sem a 
preocupação de buscar o apoio da classe política, gerando uma imagem de isolamento do 
governo; 

b) Durante seu mandato de governador, Ciro Gomes deu seguidas declarações públicas em que 
elogiava a classe política brasileira; 

c) Ciro é filho de um ex-prefeito de Juazeiro do Norte; 
d) Com sua saída do PSDB, em meados da década de 1990, Ciro rompeu a relação de fidelidade 

que mantinha com Tasso. 
 

31. Acerca da Geografia Humana e Econômica da Região Nordeste, assinale a opção correta: 
a) O minério da Serra dos Carajás, no Pará, é transportado pela Estrada de Ferro Carajás para o 

Piauí, de onde é exportado; 
b) Desde o início da colonização, o Nordeste tem sido uma região de repulsão da população; 
c) Fortaleza destaca-se como centro diretor da vida econômica e social do Sertão; 
d) No Agreste, prevalece a grande propriedade rural, na qual se pratica a monocultura do açúcar. 

 
32. Sobre a Geografia Humana e Econômica da Amazônia Brasileira, é correto afirmar: 

a) Estudos recentes descartaram totalmente a possibilidade de existir petróleo na Amazônia; 
b) A pecuária, geralmente intensiva, teve grande crescimento nos anos 1970, quando se 

intensificou a derrubada da floresta para plantação de capim, visando à criação de gado 
leiteiro; 

c) Criada na década de 1960, a Zona Franca de Manaus é uma área de livre-comércio, onde os 
produtos industrializados importados não pagam tarifas alfandegárias; 

d) Com o aumento da ocupação humana nas últimas décadas, a Amazônia deixou de ser a região 
brasileira com menor densidade demográfica. 
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33. Compositor cearense que foi parceiro de Luiz Gonzaga na música “Asa Branca”:  
a) Raimundo Fagner; 
b) Humberto Teixeira; 
c) Luiz Assunção; 
d) Lauro Maia. 

 
34. Escritora cearense, autora de romances de caráter histórico-biográfico, que se tornou uma das melhores 

revelações na Literatura Brasileira nos últimos tempos: 
a) Ana Miranda; 
b) Raquel de Queirós; 
c) Dinah Silveira de Queirós; 
d) Lygia Fagundes Telles. 

 
35. Cartunista cearense, conhecido nacionalmente, que foi ligado ao grupo do jornal “O Pasquim”, na época da 

Ditadura Militar: 
a) Ziraldo; 
b) Angeli; 
c) Mino; 
d) Jaguar. 

 
36. A respeito dos equipamentos culturais de Fortaleza, marque a opção certa: 

a) O Museu de Arte Universitário (Mauc) pertence à Universidade de Fortaleza ( UNIFOR); 
b) A Biblioteca Pública Menezes Pimentel situa-se no Polo Cultural do Benfica; 
c) O Museu da Imagem e do Som localiza-se em frente ao Palácio da Abolição; 
d) Localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Museu do Ceará possui um rico 

acervo sobre a História cearense. 
 

37. Em fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo com o anúncio de sua renúncia. Segundo 
analistas, o gesto do Pontífice se deveu ao vazamento de informações sigilosas do Vaticano. Após a escolha 
de seu sucessor, o Papa Francisco, Bento XVI passou a ser chamado de Papa Emérito. Sobre o Pontificado 
de Bento XVI, considere as afirmações abaixo: 

  I – Bento XVI convocou o Concílio Vaticano II, que estabeleceu o diálogo da Igreja Católica 
com o mundo moderno; 

 II – Bento XVI deu total apoio à Teologia da Libertação na América Latina, e a seus líderes, 
como o brasileiro Leonardo Boff; 

III – Durante o Pontificado de Bento XVI, as relações entre a Igreja Católica e as demais Igrejas 
e Religiões melhoraram sensivelmente; 

IV – Também durante seu Pontificado, o número de mulheres que se tornaram freiras 
apresentou um expressivo aumento; 

V – O nome de batismo de Bento XVI é Joseph Ratzinger e sua nacionalidade é alemã, tendo 
ele participado da Juventude Hitlerista quando moço. 

 
Das afirmativas acima, são corretas: 
a)  Apenas I; 
b)  Apenas V; 
c)  I, IV e V; 
d)  II, III e IV. 

  
38. Em 2013, morreu, vitimado por um câncer, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Acerca de seu longo 

e polêmico governo, é correto afirmar: 
a) Hugo Chávez adotou uma política econômica nacionalista que muito agradou os Estados 

Unidos; 
b) Chávez era um advogado militante de ideias neoliberais; 
c) Hugo Chávez teve sérios atritos com os setores de esquerda da Imprensa venezuelana; 
d) Em seu governo, Chávez enfatizou as políticas públicas, conseguindo praticamente erradicar o 

analfabetismo em  seu país. 
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39. A ex-primeira ministra britânica, Margaret Thatcher, faleceu em 2013. Apelidada de “Dama de Ferro”, 
Thatcher foi interpretada no cinema pela premiada atriz Meryl Streep. Sobre o governo de Margaret Thatcher, 
marque a alternativa INCORRETA: 

a) Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra pelo Partido Trabalhista; 
b) Thatcher foi acusada de prejudicar o bem-estar da classe trabalhadora britânica; 
c) No final da década de 1970, Thatcher tornou-se a primeira chefe de governo no mundo a 

adotar o Neoliberalismo, política econômica que procura instaurar o Estado Mínimo; 
d) A política de Thatcher foi logo imitada pelo então Presidente dos Estados Unidos, Ronald 

Reagan. 
 

40. Cidade norte-americana em que, no corrente ano, ocorreu um atentado à bomba que deixou três mortos e 
mais de cem feridos: 

a) Los Angeles; 
b) Boston; 
c) Toronto; 
d) Manchester. 

 
                                                               
 

 


