PORTUGUÊS
Texto
Ao próximo presidente, seja quem for
JEFFERSON PÉRES

Se considerarmos apenas as experiências mais recentes de desenvolvimento,
ocorridas na segunda metade do século 20, facilmente constatamos a existência de dois
padrões nitidamente diferenciados.
O primeiro prevalece na América Latina em geral, com destaque para os três países
de maior grau de industrialização: Brasil, México e Argentina. Duas características os
distinguem negativamente. Uma, a descontinuidade, ao alternarem períodos de rápido
crescimento com fases de crescimento lento ou mesmo de estagnação; outra, a tendência à
concentração da renda, perpetuadora da miséria.
O segundo padrão prevalece no Leste Asiático, de êxito comprovado porque se
estende, há décadas, por três gerações de países. Teve como pioneiro o Japão, potência
industrial e militar já no final do século 19, mas que só alcançou o pleno desenvolvimento
após a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, vieram os chamados tigres asiáticos - Coréia,
Taiwan, Hong Kong e Cingapura -, que deram um salto espetacular em pouco mais de 20
anos. Finalmente, como retardatário, emergiu o dragão chinês, a partir dos anos 90, após se
libertar das insanidades do maoísmo. Muito diferente do latino-americano, o padrão asiático
mostra características opostas. O crescimento rápido ocorre de modo contínuo, quase sem
interrupção, salvo em anos atípicos, e, mais importante, com simultânea distribuição de renda
e redução da pobreza.
A pergunta que deveria acicatar a cabeça dos nossos políticos, em particular dos
candidatos à Presidência da República, é: Por quê? Por que eles conseguiram, e nós, não?
Pergunta importantíssima, já que as respostas, ao clarear suas mentes, os ajudarão a
desvendar o enigma brasileiro e latino-americano.
Vou tentar responder, em um gigantesco esforço de síntese. Preliminarmente,
assinale-se que os asiáticos não se encaixam em perfis ideológicos e demonstram que o
desenvolvimento decorre de políticas acertadas, independentemente de ideologias. Pois não
adotam um modelo político-econômico uniforme. São seis países e seis modelos diferentes,
em um amplo arco que vai do híbrido socialismo capitalista da China até o ultraliberalismo de
Hong Kong. Se eles se enquadram, coletivamente, em algum "ismo", será talvez em apenas
um: o pragmatismo.
Mas, afinal, por que eles conseguiram, e nós, não? A resposta se torna fácil se
identificarmos o conjunto de fatores que, por um lado, são comuns a todos os asiáticos e, por
outro lado, estão ausentes nos latino-americanos. Um exercício elementar de lógica levará à
conclusão de que aí está a resposta.
E existem esses fatores comuns? A mim, pelo menos, um minucioso estudo
comparativo tornou evidente que sim. São quatro políticas públicas presentes nos asiáticos,
sem exceção, e ausentes ou adotadas erraticamente pelos latino-americanos. Nestes, a
exceção é o Chile, o único de padrão asiático, com os resultados conhecidos. Mas vejamos
quais são essas linhas mestras.
Primeira, a extroversão econômica. O traço marcante deles todos tem sido a ênfase
nas exportações, com a busca incessante de inserção competitiva no mercado internacional.
Algo que só descobrimos recentemente, depois de perdermos um tempo enorme na
discussão equivocada sobre o falso conflito mercado interno X mercado externo.
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Segunda, a estabilidade monetária. Eles sempre mantiveram a inflação baixa, salvo
em períodos muito curtos. Nós vivemos décadas de inflação galopante, que somente há
pouco tempo conseguimos controlar.
Terceira, a carga tributária. Eles possuem sistemas tributários simplificados, com
cargas um pouco acima de 20% do PIB. Nós vivemos em uma esbórnia fiscal, com gastos de
má qualidade e uma carga tributária obscena.
Finalmente, quarta, a revolução educacional. Eles a fizeram desde cedo, investindo
maciçamente e bem na massificação do ensino de boa qualidade, do pré-escolar à pósgraduação. Nós também gastamos muito, mas gastamos mal, errando na escolha de
prioridades e falhando na melhoria da qualidade, com as terríveis conseqüências do
conhecimento de todos.
Para concluir, a exposição acima resume o que me parece necessário para alavancar
o Brasil: fazer o que eles fizeram de básico, sem prejuízo de outras políticas públicas
específicas para as respectivas áreas.
Era o que eu faria se fosse presidente da República. Mas, convicto de que não serei,
como gostaria, meu espírito público me anima a, quixotescamente, dar ao próximo eleito, seja
quem for, conselhos que não me pediu, mas que dou assim mesmo.
Tenha grandeza e descortino; mire-se no Leste Asiático e na exceção do Chile, para
não repetir os erros da América Latina; livre-se dos ideólogos; adote tolerância zero com
desvios éticos; inaugure uma nova forma de governar; isole a banda podre da política; seja
um conciliador e busque um entendimento de alto nível com seus adversários, em torno de
pontos consensuais que permitam iniciar a construção de um grande projeto de nação.
Faça isso e tenha certeza de que, aí, sim, nos próximos quatro anos e seguintes,
ninguém segura este país!
Disponível em www.folha.com.br, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2006.

Questão 1
O título do texto refere-se:
a)
b)
c)
d)
e)

ao conselho que o autor dá ao próximo presidente.
ao plano de governo do próximo presidente.
às críticas que fez o autor sobre a administração do Brasil.
às sugestões de políticas públicas baseadas no sucesso da China.
às sugestões de políticas públicas baseadas nos governos asiáticos.

Questão 2
Os países da América Latina, em
desenvolvimento para o Brasil porque:
a)
b)
c)
d)
e)

geral, não constituem modelo de

não têm seriedade política.
são instáveis e injustos socialmente.
não têm modelo econômico ajustado.
têm, em alguns casos, governos autoritários.
não têm segurança social.
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Questão 3
Para o autor, a saída para o Brasil, em termos de administração governamental, é:

a) adotar as políticas públicas básicas desenvolvidas no Chile, o único país
latino-americano de êxito administrativo.
b) adotar integralmente as políticas públicas desenvolvidas na Coréia, Taiwan,
Hong Kong, China e Chile, para reconstruir o Brasil.
c) adotar as políticas públicas desenvolvidas na Coréia, Taiwan, Hong Kong e
Chile, sem considerar especificidades brasileiras.
d) além de aproveitar o exemplo do leste asiático, abandonar velhos hábitos
latinos e exercer um governo baseado na diplomacia.
e) adotar as políticas públicas básicas desenvolvidas na China e no Chile, pois
ambos são países de êxito administrativo.
Questão 4
O termo "acicatar" empregado pelo autor quer dizer:
a)
b)
c)
d)
e)

aborrecer, desagradar.
desgostar, contrariar.
provocar, instigar.
ofender, magoar.
estimar, melindrar.

Questão 5
O período “Vou tentar responder, em um gigantesco esforço de síntese.” Há um
sintagma elíptico que o leitor recupera no contexto que é o:
a)
b)
c)
d)
e)

predicativo.
objeto direto.
adjunto adverbial.
sujeito.
objeto indireto.

Questão 6
As expressões "tigres asiáticos" e "dragão chinês" representam casos de:
a)
b)
c)
d)
e)

pleonasmo.
metonímia.
catacrese.
metáfora.
hipérbato.
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Questão 7
O trecho “Tenha grandeza e descortino.” é dirigido a dois sujeitos diferentes que
são:
a) o próximo presidente, implícito no uso da segunda pessoa do imperativo do
verbo ter e o próprio autor, implícito na primeira pessoa do presente do
indicativo do verbo descortinar.
b) o atual presidente, implícito no uso da segunda pessoa do imperativo do verbo
ter e o próprio autor, implícito na primeira pessoa do presente do indicativo do
verbo descortinar.
c) o próximo presidente, implícito no uso da segunda pessoa do subjuntivo do
verbo ter e o próprio autor, implícito na primeira pessoa do presente do
indicativo do verbo descortinar.
d) o atual presidente, implícito no uso da terceira pessoa do imperativo do verbo
ter e o próprio autor, implícito na primeira pessoa do presente do indicativo do
verbo descortinar.
e) o próximo presidente, implícito no uso da segunda pessoa do imperativo do
verbo ter e o próprio autor, implícito na primeira pessoa do presente do
subjuntivo do verbo descortinar.
Questão 8
Escolha a alternativa que corrige todas as falhas de linguagem do seguinte
parágrafo:
"Se diz que o Brasil é um país de muita potência mas sem sucesso administrativo.
Aqueles que dizem isso devemos agradecer por que estimulam os debates sobre as
políticas públicas. Jefferson Péres, é um dos autores que contribui, para esse debate."
a) Diz-se que o Brasil é um país de muita potência, mas sem sucesso
administrativo. Àqueles que dizem isso, devemos agradecer, porque estimulam
os debates sobre as políticas públicas. Jefferson Péres é um dos autores que
contribuem para esse debate.
b) Diz-se que o Brasil é um país de muita potência, mas sem sucesso
administrativo. Aqueles que dizem isso, devemos agradecer, por que
estimulam os debates sobre as políticas públicas. Jefferson Péres é um dos
autores que contribuem para esse debate.
c) Diz-se que o Brasil é um país de muita potência, mas sem sucesso
administrativo. Àqueles que dizem isso devemos agradecer, porque estimulam
os debates sobre as políticas públicas. Jefferson Péres é um dos autores que
contribui para esse debate.
d) Se diz que o Brasil é um país de muita potência, mas sem sucesso
administrativo. Àqueles que dizem isso, devemos agradecer, por que estimula
os debates sobre as políticas públicas. Jefferson Péres é um dos autores que
contribui para esse debate.
e) Diz-se que o Brasil é um país de muita potência, mas sem sucesso
administrativo. Aqueles que dizem isso, devemos agradecer, porque estimulam
os debates sobre as políticas públicas. Jefferson Péres é um dos autores que
contribui para esse debate.
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Questão 9
Ao empregar o termo "quixotescamente", no trecho "Mas, convicto de que não
serei, como gostaria, meu espírito público me anima a, quixotescamente, dar ao próximo
eleito, seja quem for, conselhos que não me pediu, mas que dou assim mesmo." o autor
quer dizer que:
a) mesmo seus conselhos parecendo ridículos, ele os oferece ao próximo
governante do Brasil, embora não tenha plena convicção de ser isso o melhor
para o país.
b) mesmo seus conselhos sendo engraçados, ele os oferece ao próximo
governante do Brasil, por ter plena convicção de que isso tornaria o país muito
melhor.
c) mesmo seus conselhos parecendo ridículos, ele os oferece ao próximo
governante do Brasil, por ter plena convicção de que isso tornaria o país muito
melhor.
d) mesmo ninguém levando a sério a sua opinião, ele os oferece ao próximo
governante do Brasil, sem esperança de vê-los aproveitados.
e) mesmo o governo atual não levando a sério a sua opinião, ele os oferece ao
próximo presidente, com esperança de vê-los aproveitados.
Questão 10

Observe:

Na fala da personagem da charge, a seqüência inicial de orações classifica-se
gramaticalmente como:
a)
b)
c)
d)
e)

temporal.
condicional.
causal.
concessiva.
consecutiva.
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MATEMÁTICA
Questão 11
O preço de um aparelho de DVD é R$ 40,00 mais caro na loja B do que na loja A. Se
a loja B oferecesse um desconto de 10% , o preço do aparelho nas duas lojas ficaria o
mesmo. Então o preço do DVD na loja A é:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 320,00
R$ 400,00
R$ 440,00
R$ 360,00
R$ 280,00

Questão 12
O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando este marca 13horas e
28 minutos é:
a)
b)
c)
d)
e)

124º
138º
144º
140º
114º

Questão 13
Pesquisa de mercado feita por uma empresa que fabrica detergentes nas formas
líquida e em pó, mostrou o seguinte:
- um terço das pessoas entrevistadas só utilizam detergente em pó.
- dois sétimos das pessoas entrevistadas só utilizam detergente líquido.
- 171 pessoas usam tanto o detergente líquido como o em pó.
- um quinto das pessoas entrevistadas não usam detergente.
Então o número de pessoas entrevistadas nesta sondagem foi:
a) 2622 pessoas
b) 3970 pessoas
c) 687 pessoas
d) 945 pessoas
e) 977 pessoas

Questão 14
Do terminal rodoviário de uma cidade saem ônibus para diferentes bairros. Para o
bairro A sai um ônibus a cada 40 minutos; para o bairro B, a cada 20 minutos e para o
bairro C a cada 50 minutos. Às 5 horas da manhã há uma saída conjunta para esses
bairros. Então a segunda saída conjunta ocorrerá às:
a)
b)
c)
d)
e)

8h 02min
5h 50min
6h 40min
7h 20min
8h 20min
6

Questão 15
Num laboratório atuam 12 estagiários e 5 técnicos. Nos finais de semana devem ficar
de plantão, 5 pessoas, sendo necessariamente um único técnico. Quantos grupos de plantão
podem ser formados sabendo que o estagiário Paulo e o técnico Roberto não podem
trabalhar juntos?
a)
b)
c)
d)
e)

1980
2310
2475
2200
792

Questão 16
Dois dados perfeitos e distintos são lançados. Então a probabilidade da soma dos
números das faces superiores ser igual a 6 é:
a)

1
18

d)

1
12

b)

1
6

e)

1
3

c)

5
36

Questão 17
As diagonais de um retângulo medem 25m e o perímetro, 70m.
Então o comprimento e a largura desse retângulo medem:
a)
b)
c)
d)
e)

17m e 18m
10m e 25m
20m e 15m
14m e 21m
12m e 23m

Questão 18
Para incentivar o racionamento, uma companhia distribuidora de energia elétrica
cobra o quilowatt-hora (kWh) consumido de forma diferenciada:
os primeiros 40 kWh são cobrados à razão de R$ 0,17 cada um,
os próximos 70 kWh a R$ 0,22 cada um,
os próximos 100 kWh a R$ 0,30 cada um, e
os demais kWh são cobrados à razão de R$ 0,40 cada um.
O consumo de uma família que pagou R$ 48,00 somente de kWh consumido foi:
a) 216 kWh
b) 156 kWh
c) 206 kWh

d)
e)

176 kWh
196 kWh
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Questão 19
As arestas internas de uma caixa d’água que tem o formato de um cubo medem 50
cm. Esta caixa contém água até os 4/5 de sua capacidade total. Então a quantidade de água
nessa caixa é:
a) 100 litros
b) 1000 litros
c) 123 litros
d) 175 litros
e) 150 litros
Questão 20
Numa prova de 40 testes, cada questão correta vale 5 pontos e para cada questão
errada são descontados 2 pontos. Maria fez essa prova e conseguiu 11 pontos. Então Maria
acertou:
a) 11 questões
b) 13 questões
c) 27 questões
d) 23 questões
e) 15 questões

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
Os bens que constituem parte do patrimônio de uma instituição, seja ela pública ou
privada, normalmente são marcados com uma plaqueta de identificação. Tais bens são
classificados como:
a)
b)
c)
d)
e)

patrimônio líquido.
ativo circulante.
ativo realizável a longo prazo.
passivo exigível a longo prazo.
ativo fixo ou imobilizado.

Questão 22
Constitui Patrimônio de uma instituição:
a)
b)
c)
d)
e)

os Bens e Direitos.
os Bens mais os Direitos menos as Obrigações.
o conjunto de Bens, Direitos e Obrigações.
somente os Bens.
os Bens menos as Obrigações.
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Questão 23
As eventuais sobras de disponibilidades de caixa e bancos devem ser:
a)
b)
c)
d)
e)

colocadas em aplicações financeiras de longo prazo.
colocadas em aplicações financeiras de liquidez imediata.
deixadas em conta corrente bancária.
guardadas em cofre.
utilizada na compra de ativos.

Questão 24
Como se sabe, para que haja desenvolvimento econômico faz-se necessário que
haja investimento. Via de regra, constituem fontes de financiamento do investimento de
qualquer país, em ordem de importância:
a)
b)
c)
d)
e)

poupança interna e capital estrangeiro.
capital estrangeiro e poupança interna.
somente a poupança interna.
somente o capital estrangeiro.
poupança do setor público.

Questão 25
Segundo a CLT, todo funcionário, após decorridos 12 meses da data de sua
admissão tem direito a 30 dias de férias. No entanto, este número poderá ser menor em
função de sua assiduidade. Portanto, para que a quantidade de dias de gozo seja igual a 30 o
funcionário poderá ter até no máximo:
a)
b)
c)
d)
e)

5 Faltas injustificadas.
6 Faltas injustificadas.
4 Faltas injustificadas.
7 Faltas injustificadas.
0 Falta injustificada.

Questão 26
Assinale aquela que não é uma modalidade de licitação prevista na lei 8666/93.
a)
b)
c)
d)
e)

Tomada de preços.
Concorrência.
Pregão.
Convite.
Leilão.

Questão 27
Desde o advento da atual Constituição brasileira, constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei:
a)
b)
c)
d)
e)

prática do contrabando.
prática do racismo.
seqüestro seguido de morte.
homicídio de bebês.
aborto.
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Questão 28
A correspondência comercial e oficial, para atingir seus objetivos, submete-se à
obediência de certas normas e orientações quanto à elaboração e circulação de papéis
próprios ao mundo do trabalho comercial, industrial e público. O objetivo maior dessas
relações é criar, manter e encerrar negociações. Com base nestas informações iniciais,
assinale a alternativa correta dentre as abaixo apresentadas:

a)
b)
c)
d)
e)

Uma correspondência motiva o leitor a prosseguir na leitura quando apresenta
imprevisibilidade na mensagem, isto é, quando rompe com as expectativas do
receptor.
São elementos constitutivos de um ofício o timbre, o índice, a localidade e data, o
endereço, a referência, a invocação, o texto, o fecho, os anexos, as iniciais e a
cópia, não podendo faltar quaisquer desses elementos.
O ofício-circular é uma comunicação que, reproduzida em muitos exemplares, não
é dirigida a muitas pessoas ou órgãos, contendo assunto de interesse restrito.
No contrato bilateral, há obrigação de uma só pessoa, que se obriga à prestação
de um serviço.
A ata é um registro em que se relata tudo o que se passou em uma reunião,
assembléia ou convenção e não apenas os assuntos relacionados no edital de
convocação.

Questão 29
No tocante aos Servidores Públicos, a Constituição Federal estabelece que:

a)
b)
c)
d)
e)

O prazo de validade de um concurso público é de dois anos, prorrogável por mais
duas vezes, por igual período.
Os cargos, empregos e funções públicas são de exclusivo acesso dos brasileiros
natos.
É garantido ao servidor público civil, bem como ao militar, o direito à livre
associação sindical.
É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver a
compatibilidade de horários.
A aposentadoria compulsória se dará aos setenta anos para a mulher e aos
setenta e cinco anos para o homem.

Questão 30
A linguagem usada em correspondências oficiais, deve pautar-se por:
a)
b)
c)
d)
e)

padrão culto e informalidade.
impessoalidade e padrão culto.
informalidade e emprego da conotação.
emprego da conotação e informalidade.
emprego da conotação e padrão culto.
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Questão 31
Assinale a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)
e)

A concordância do pronome possessivo com o pronome de tratamento na
frase “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” está incorreta.
Os adjetivos que se referem aos pronomes de tratamento devem permanecer
sempre no feminino.
Os pronomes de tratamento Vossa Excelência e Vossa Senhoria referem-se à
segunda pessoa gramatical, mas levam a concordância verbal para a terceira
pessoa do singular.
O senhor e você não são pronomes de tratamento.
A abreviatura de Vossa Excelência é V. Excia.

Questão 32
Nas frases seguintes:
Eles os Secretários que indico para este trabalho.
Colocarei aqui mais um exemplo ou seja mais uma prova.
Naquele dia porém as forças do executivo-chefe não foram suficientes.
Alguém talvez queira ir contigo.
O emprego da(s) vírgula(s) suprimida(s) teria, respectivamente, as seguintes
justificativas:

a)
b)
c)
d)
e)

elipse do verbo “ser” – separar adjunto adverbial – separar adjunto adverbial –
não se deve usar a vírgula nesta frase.
separar oração explicativa – dar ênfase ao sujeito – separar orações – não se
deve usar a vírgula nesta frase.
elipse do verbo – separar expressões explicativas – separar a conjunção
adversativa – dar ênfase ao adjunto adverbial.
elipse do verbo – elipse do verbo – não se deve usar vírgula – separar verbo do
restante da frase.
elipse do verbo – nas três frases restantes não se aceita o emprego da vírgula.

Questão 33
“O corpo do homem, vestindo uma bermuda, camisa de malha e calçando tênis, foi
encontrado, na manhã do sábado 7, caído na varanda do apartamento do Hotel Montana, em
Port-au-Prince, capital do Haiti. A primeira surpresa veio quando foi revelada sua identidade:
era o general-de-divisão brasileiro Urano Teixeira da Matta Bacellar, 58 anos, comandante
das tropas da ONU integrantes da Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti
(Minustah).”
Este texto é parte de uma matéria da revista Istoé, que revela que o General Urano
a)
b)
c)
d)
e)

foi morto por uma bala perdida.
foi vítima do disparo acidental de sua própria arma.
reagiu a um assalto e foi morto pelo assaltante.
foi executado por uma gang haitiana.
cometeu suicídio.
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Questão 34
Como se sabe, todos os equipamentos de segurança devem passar por inspeções
periódicas. No caso específico de extintores de gás carbônico (CO2), a inspeção deve ser
feita a cada:

a)
b)
c)
d)
e)

18 meses
12 meses
5 anos
6 meses
2 anos

Questão 35
A ecologia é o estudo do meio ambiente e tornou-se um dos temas mais debatidos do
momento. Alguns danos causados ao meio ambiente estão diretamente ligados com a
sobrevivência da espécie humana na terra. Assinale a alternativa que aponta dois exemplos
“diretos” da ação humana no rompimento do equilíbrio biológico do planeta.
a)
b)
c)
d)
e)

a poluição por detergentes biodegradáveis e a poluição sonora.
efeito estufa e poluição por ozônio.
inversão térmica e o avanço tecnológico.
superpopulação e desmatamento.
poluição por ozônio e chuvas ácidas.

Questão 36
Nas fórmulas do Excel podemos utilizar referência absoluta. Dentre as fórmulas
abaixo qual item contém uma referência absoluta?
a)
b)
c)
d)
e)

=SOMA(C1:C9)
=SOMA(C7:C15)
=MAXIMO(C1:C4)
=MINIMO(C1:C4)*5/$A$5
=B1+C1+C3/5

Questão 37
Podemos criar uma nova pasta ou diretório no sistema operacional Windows de
várias formas. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tema “criar pasta”:
a) Via o MS-Dos Prompt, executar o comando: md novapasta.
b) Via o Windows Explorer, com o botão direito do mouse, selecionar o item Novo
Pasta.
c) Via o MS-Dos Prompt, executar o comando: mkdir novapasta.
d) Via o Windows Explorer, acessar o menu Arquivo e selecionar o item Novo
Pasta.
e) Via o Prompt do MS-Dos, executar o comando: rmdir novapasta.
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Questão 38
Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda:
1.
1 Bit
( )
1024 bytes ou 8192 bits
2.
1 Byte
( )
Um conjunto de 8 bits.
3.
1 Kbyte
( )
1024 Kbytes, 1.048.576 bytes
4.
1 Megabyte
( )
1 ou 0.
5.
1 Gigabyte
( )
1024 Megabytes, 1.073.741.824 bytes.
A alternativa que dá a correspondência correta respectiva é:
a)
b)
c)
d)
e)

3, 2, 4, 1, 5
2, 3, 4, 1, 5
2, 5, 3, 1, 4
3, 5, 2, 1, 4
4, 5, 3, 1, 2

Questão 39
Os pacotes conhecidos como “de escritório”, representados pelo BROffice.org e pelo
Microsoft Office, por exemplo, normalmente incluem um banco de dados. Este é o caso do
Access e do Base. Em relação a estes bancos de dados, considere as seguintes afirmações:
I- Uma limitação que apresentam é permitir somente o armazenamento de dados
numéricos ou textuais.
II- A alimentação de dados deve ser feita exclusivamente por meio de digitação de
dados via teclado.
III- A indexação dos dados é possível, sendo usada para agilizar a recuperação das
informações.
IV- As tabelas permitem o uso de chaves primárias.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as afirmações são falsas.
São verdadeiras somente as afirmações I e II.
São verdadeiras somente as afirmações II e IV.
São verdadeiras somente as afirmações III e IV.
Todas as afirmações são verdadeiras.

Questão 40
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta segunda-feira, da Granja do
Torto, para a presidente eleita, Michelle Bachelet, para cumprimentá-la pela vitória. O ministro
de Relações Exteriores, Celso Amorim, também enviou uma mensagem de congratulações a
Bachelet na qual diz que a vitória representa "um reforço para a estabilidade política e a
democracia na América do Sul".(O Globo, 16/01/2006).
Bachelet é a primeira mulher a governar
a)
b)
c)
d)
e)

a Colômbia.
o Equador.
o Chile.
o Paraguai.
a Guatemala.
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