
 

 
 
 

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC. 
               PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.  

 

 

 

 
 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2011 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e 

das normas que regem este Concurso Público.  

 
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é o mesmo para o qual realizou a inscrição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os 

dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata da sala. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 16/01/2012, até as 18h, na Internet, no 

portal da Fundatec (www.fundatec.org.br). 

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 

sua substituição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: Leia os fragmentos textuais, ao longo desta prova, recortados do texto “10 Maneiras de 
Proteger seu Dinheiro de Você”, de Tiago Mali e Felipe Datt (Rev. Galileu, Dez/2011, Nº 2451 p.54-63) para 
responder às questões de números 01 a 15.  
 
O Fragmento textual I refere-se às questões de números 01 a 07. 

 
Fragmento textual I: 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

Nem bem o 13º entrou, você já gastou em compras desnecessárias. Ou pior: pegou empréstimo no 
banco antecipando o pagamento e, em vez de dinheiro a mais, chegou ao fim do ano com outra dívida. 
Você não é ________, mas parte de uma regra cruel cada vez mais estudada por cientistas: ganhar um 
bônus pode aumentar as dívidas. Não parece racional, mas várias das nossas escolhas financeiras não 
são. 

Tendemos a comprar mais quando a loja só permite pagar com cartão. E as vendas de um produto 
crescem com promoções tipo “leve 4 por R$ 2”, sendo que cada unidade custaria mesmo R$ 0,50. Pois é, 
se fôssemos sempre lógicos, como explicar levantamentos mostrando que a bolsa tende a subir em dias 
ensolarados e a cair quando o país é eliminado da Copa do Mundo? (Sim, essas pesquisas foram feitas por 
professores da Universidade da Califórnia e da Pensilvânia). 

Caminhos _________ de consumo como esses são objeto de estudo da economia comportamental. 
Em vez de analisar taxas e índices financeiros, ela usa experimentos de psicólogos para entender como 
fazemos escolhas. “A economia tradicional afirma que as pessoas fazem escolhas depois de analisar as 
possibilidades racionalmente. Mas estudos mostram que, em alguns casos, tomamos ________ 
intuitivamente”, diz o psicólogo Thomas Gilovich, um dos principais nomes da pesquisa na área.  

 

 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas das linhas 03, 
11 e 14: 
 
A) excessão – irrasionais – decizões  
B) eceção – irracionais – desisões 
C) excessão – inracionais – decisões 
D) exceção – irracionais – decisões 
E) exceção – iracionais – decisões 
 
  
QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com o fragmento textual acima. 
 
A) O texto trata do consumo desprovido de razão da 

maioria das pessoas, o que leva a 
endividamentos. 

B) A necessidade urgente de economia é apontada 
por professores de universidades norte-
americanas. 

C) Os cientistas têm estudado cada vez mais a 
relação entre bônus e aumento das dívidas.   

D) Há um crescimento de vendas de produtos em 
promoções como “leve 4 por R$ 2”. 

E) Estudos da economia comportamental ajudam a 
entender como as pessoas resolvem sobre 
compras.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

QUESTÃO 03 – Em relação ao uso dos pronomes 
‘você’ (linhas 01 e 03) e ‘nossas’ (linha 04), é 
INCORRETO afirmar:  
  
A) As ocorrências de você referem a 2ª pessoa do 

singular, concordando com os verbos “gastou” e 
“é”.   

B) Ao usar você, o autor inclui o leitor na sua 
abordagem sobre compras e dívidas. 

C) O pronome nossas remete a 1ª pessoa do plural, 
incluindo o autor e abrindo o texto para os leitores 
se inserirem nele. 

D) O termo você é considerado pronome substantivo 
por substituir um nome (substantivo). 

E) O termo nossas é considerado pronome adjetivo, 
tendo em vista que acompanha um nome 
(substantivo).  

 
  
QUESTÃO 04 – As alternativas abaixo apresentam 
palavras, retiradas do texto, em que a sílaba tônica é 
a penúltima, com EXCEÇÃO de: 
 
A) escolhas – outra – nomes. 
B) estudada – bolsa - dinheiro. 
C) produto – promoções – feitas. 
D) experimentos – caminhos – ela. 
E) dias – unidade – pesquisas. 
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QUESTÃO 05 – Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 01 poderiam ser 
substituídos por vírgula, sem prejuízo de sentido 
à frase.   

II. A segunda ocorrência dos dois-pontos (linha 03) 
marca o início de uma explicitação (explicação).    

III. O uso do primeiro ponto do 2º parágrafo (linha 
06) está incorreto, visto que a frase seguinte 
inicia com “E”. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
  
QUESTÃO 06 – Caso “13º” (linha 01) fosse 
substituído por “remuneração”, que alterações seriam 
necessárias na frase, para manter a correção 
gramatical? 
 
A) Somente o artigo “o” para “a”. 
B) O artigo “o” para “a”; o verbo “entrou” por 

“entraram”. 
C) Supressão do artigo “o”; alteração de 

“desnecessárias” para “desnecessária”. 
D) Eliminação de “Nem bem” e de “já”.  
E) Eliminação de “Nem bem”; substituição de “o” por 

“a”; substituição da vírgula por “e”. 

QUESTÃO 07 – Considerando o texto e a relação de 
antonímia, assinale a alternativa em que as palavras 
não são antônimas entre si: 
 
A) “bônus” – ônus. 
B) “desnecessárias” – necessárias. 
C) “permite” – impede.   
D) “crescem” – diminuem. 
E) “antecipando” – precipitando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
O Fragmento textual II refere-se às questões de números 08 a 10. 

 
Fragmento textual II: 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 
 
 
 

4. FUJA DAS ARMADILHAS DE MARKETING 
Uma propaganda não força ninguém a fazer algo que não queira, mas a ciência mostra que nossas 

escolhas são bastante influenciadas pelo marketing. A música ambiente, o perfume da loja, e a disposição 
dos produtos são pensados para fazer com que consumidores gastem mais. Num levantamento, 
pesquisadores de Harvard, Yale e Princeton tentaram descobrir que mensagem seria mais eficaz para 
estimular clientes a tomar empréstimos em um banco. Foram 50 mil cartas, com pequenas diferenças – 
corte de 5 pontos percentuais na taxa de juros, chance de concorrer a prêmios. O que deu mais resultado? 
Colocar, no fim de uma carta para um homem, a foto de uma funcionária bonita. “Há anúncios simples que 
funcionam imperceptivelmente”, diz o Ph.D. em psicologia Eldar Shafir, autor do estudo e um dos maiores 
especialistas do mundo em economia comportamental. Se funciona com empréstimos, imagine com 
cerveja. Entendeu agora por que quase todas usam gostosonas? 

O QUE FAZER 
Não dá pra ser imune ao marketing. Mas evite resoluções após ver um anúncio. Faça listas de prós 

e contras de um produto e saiba: uma loja é um péssimo local para decidir o que você realmente precisa 
comprar. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta 
a ideia central do fragmento textual II. 
 
A) As pesquisas sobre eficácia da imagem de uma 

mulher bonita em propagandas de empréstimo 
bancário. 

B) A valorização dos estudos especializados em 
economia comportamental nos Estados Unidos. 

C) O tipo de música ambiental e perfume para tornar 
agradável a estada dos clientes nos shoppings. 

D) A importância do marketing em propagandas para 
influenciar os clientes a comprarem.  

E) Uma lista de prós e contras para proteger os 
clientes de propagandas enganosas.  

 
  
QUESTÃO 09 – A que classes de palavras 
pertencem respectivamente os termos sublinhados, 
em “Há anúncios simples que funcionam 
imperceptivelmente”. 
 
A) artigo – advérbio – adjetivo. 
B) preposição – substantivo – advérbio. 
C) verbo – pronome – advérbio. 
D) preposição – adjetivo – adjetivo.  
E) verbo – adjetivo – advérbio.  

QUESTÃO 10 – O termo “mas” (linha 02) estabelece 
no período uma relação de 
 
A) condição. 
B) causalidade. 
C) adversidade. 
D) consequência. 
E) alternância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

O Fragmento textual III refere-se às questões de números 11 a 15. 
 

Fragmento textual III: 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

10. QUANTO MAIS OPÇÕES, MENOS DECISÕES 
Ao se deparar com muitas opções na hora de comprar, é comum que o consumidor se canse e 

deixe pra lá. Ou que pegue o primeiro produto que vê pela frente, para evitar a fadiga. Num dos estudos 
pioneiros a mostrar isso, psicólogos perguntaram a estudantes de Princeton o que fariam se quisessem um 
CD player e vissem um aparelho Sony por US$ 99 (uma barganha em 1992, ano da pesquisa). Dois terços 
disseram que comprariam na hora e 33% que pesquisariam outros modelos. Outro grupo viu dois aparelhos: 
um Sony e um Aiwa, por US$ 159 (outro bom negócio). Dar opções, em vez de reduzir, aumentou o número 
de indecisos: 46% decidiram esperar. Quanto mais opções, mais chance de indecisão – e de perder um 
bom negócio.  

Os psicólogos chamam isso de paralisia de escolha. “Empresas estão reduzindo o número de 
marcas, porque gera confusão no consumidor. Ou ele adia ou simplifica demais a escolha”, afirma Fábio 
Mariano Borges, professor do núcleo de ciências do consumo da ESPM. Deixar de comprar algo que está 
anunciado por um bom preço ou levar o primeiro que aparece por preguiça pode ser evitado ao se reduzir a 
quantidade de produtos analisados. Melhor não ficar lendo centenas de resenhas. “Se parar para ver cada 
um dos detalhes, não vai fazer uma boa escolha”, diz Fischhoff, da Universidade de Carnegie Mellon. 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que NÃO está 
de acordo com o Fragmento Textual III 
 
A) O consumidor pode se cansar diante de muitas 

opções na hora de comprar. 
B) Há o risco de o consumidor optar pelo primeiro 

produto que vir, se a oferta for grande. 
C) A redução da quantidade de produtos ofertados 

não é a melhor solução para os lojistas.  
D) Para Fischhoff, não fará boa opção, se o cliente 

precisar parar para ver cada um dos detalhes.  
E) Quanto mais opções, maior o risco de o vendedor 

perder a oportunidade de venda. 

QUESTÃO 12 – Se o termo “consumidor” (linha 01) 
passasse para o plural, quantas outras palavras 
sofreriam obrigatoriamente alteração na frase? 
 
A) Um. 
B) Duas. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 
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QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa em que a 
vírgula separa duas orações subordinadas, em que 
há relação de condicionalidade entre elas. 
 
A) “Num dos estudos pioneiros a mostrar isso, 

psicólogos perguntaram a estudantes de 
Princeton o que fariam se quisessem um CD 
player (...)” 

B) “Se parar para ver cada um dos detalhes, não vai 
fazer uma boa decisão (...)”  

C) “Empresas estão reduzindo o número de marcas, 
porque gera confusão no consumidor”. 

D) “(...) Fábio Mariano Borges, professor do núcleo 
de ciências do consumo da ESPM”. 

E) “Dar opções, em vez de reduzir, aumentou o 
número de indecisos (...)” 

 
  
QUESTÃO 14 – Entre as orações subordinadas, na 
passagem “Quanto mais opções, mais chance de 
indecisão”, há uma relação de 
 
A) proporcionalidade. 
B) condição. 
C) comparação. 
D) consequência. 
E) finalidade. 
 
  
QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta 
todas as palavras acentuadas corretamente. 
 
A) negócios – sáque – espécie.  
B) tendência – lógica – atrás. 
C) atribuímos – prejuízo – gratuíto. 
D) rápido – ciência – tecnología. 
E) difícilmente – divérsas – fácil.  

 
LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 16 – O art. 1º da Lei n° 9696/98, de 1º de 
setembro de 1998, define que o exercício das 
atividades de Educação Física e a designação de 
Profissional de Educação Física são prerrogativas 
dos profissionais regularmente registrados nos 
 
A) Comitês Olímpicos de Educação Física. 
B) Conselhos Regionais de Educação Física. 
C) Sindicatos dos Trabalhadores. 
D) Órgãos Públicos de Saúde Física. 
E) Centros de Reabilitação Física.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 – Conforme a regulamentação da 
Profissão de Educação Física, entre outras 
atividades, compete ao Profissional de Educação 
Física 
 
A) dirigir empresas de manutenção e construção de 

estádios de futebol. 
B) realizar projetos administrativos em órgãos de 

saúde e alimentação. 
C) realizar treinamentos especializados nas áreas de 

atividades físicas e do desporto.  
D) desenvolver ações sociais em defesa do meio 

ambiente. 
E) supervisionar as atividades da política 

governamental. 
 
 
QUESTÃO 18 –  Dentre os itens abaixo, qual deles é 
uma das condições básicas para o profissional ser 
inscrito nos quadros dos Conselhos Regionais de 
Educação Física?  
 
A) Estar em dia com suas obrigações militares, 

eleitorais e sociais. 
B) Possuir diploma de curso superior em Educação 

e Pedagogia. 
C) Ter concluído as atividades matrimoniais 

conforme a legislação federal. 
D) Possuir diploma de curso de Educação Física, 

oficialmente autorizado ou reconhecido. 
E) Ter 30 (trinta) anos de recolhimento regular dos 

tributos à previdência social. 
 
 
QUESTÃO 19 – A Resolução CREF2/RS nº 
042/2011 dispõe, na sua 2ª Região, sobre o  
 
A) Congresso Nacional de Educação Física. 
B) Serviço de Atenção Especial aos Professores de 

Educação Física. 
C) Sistema de Saúde Único dos Profissionais de 

Educação Física. 
D) Estatuto do Conselho Regional de Educação 

Física.  
E) Controle da Acessibilidade aos Portadores de 

Necessidades Especiais. 
 
 
QUESTÃO 20 – O registro dos Profissionais de 
Educação Física e as Pessoas Jurídicas prestadoras 
de serviços na área da atividade física e esportiva no 
Rio Grande do Sul é realizado pelo 
 
A) SUS-3/RS. 
B) CREF-2/RS. 
C) INSS-2/RS. 
D) INPEF-4/RS. 
E) CNPJ-2/RS.  
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QUESTÃO 21 – No Rio Grande do Sul, o órgão de 
representação dos Profissionais de Educação Física 
tem por finalidade 
 
A) divulgar as atividades pessoais das equipes do 

Campeonato Gaúcho de Futebol nele registrados. 
B) comunicar o aumento da taxa de arrecadação de 

impostos públicos prediais aos seus associados. 
C) promover os deveres e defender os direitos dos 

Profissionais de Educação Física e das pessoas 
jurídicas que nele estejam registrados. 

D) desenvolver programas de prevenção às doenças 
infectocontagiosas na sociedade em geral e aos 
seus associados. 

E) participar em manifestações públicas de defesa 
do consumidor de produtos vendidos por 
profissionais de Educação Física nele registrados.   

 
 
QUESTÃO 22 – O Profissional de Educação Física 
que deseja solicitar a baixa do registro ou o 
cancelamento dos quadros do seu órgão de 
representação – CREF2/RS – deve proceder 
mediante o seguinte documento:  
 
A) Carta comercial. 
B) Memorando interno. 
C) Ofício timbrado, em duas vias, reconhecido em 

Cartório. 
D) Requerimento. 
E) Comunicação verbal.  
 
 
QUESTÃO 23 – Dentre as atividades abaixo, qual 
delas compete exclusivamente ao Profissional de 
Educação Física? 
 
A) Realizar a segurança dos torcedores e atletas em 

estádios desportivos. 
B) Avaliar e executar trabalhos nas áreas de 

atividades físicas, desportivas e similares.  
C) Planejar a arrecadação das taxas de contribuição 

de previdência e impostos para os atletas. 
D) Coordenar a venda de produtos nas áreas e 

imediações de locais desportivos. 
E) Dirigir a vigilância sanitária nas escolas públicas e 

privadas. 
  
 
QUESTÃO 24 – Dentre as atividades nas quais o 
Profissional de Educação Física é especialista, NÃO 
pode ser incluída a seguinte manifestação: 
 
A) Capoeira. 
B) Relaxamento corporal. 
C) Ioga. 
D) Comércio esportivo. 
E) Danças. 
  
 
 
 
 

QUESTÃO 25 – O termo _________________ 
compreende sistema ordenado de práticas corporais 
que envolve atividade competitiva, institucionalizada, 
realizada conforme técnicas, habilidades e objetivos 
definidos pelas modalidades desportivas, segundo 
regras pré-estabelecidas que lhe dá forma, 
significado e identidade, podendo também ser 
praticado com liberdade e finalidade lúdica 
estabelecida por seus praticantes, realizado em 
ambiente diferenciado, inclusive na natureza (jogos: 
da natureza, radicais, orientação, aventura e outros). 
  
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto acima. 
 
A) conhecimento corporal 
B) educação laborativa  
C) desporto/esporte 
D) comunicação competitiva 
E) comportamento socioadministrativo 
 
 
QUESTÃO 26 – Para a nomeação e/ou designação 
em serviço público e o exercício da Profissão em 
órgão ou entidade da Administração Pública ou em 
instituição prestadora de serviço no campo da 
atividade física, do desporto e similares, será exigida 
a apresentação 
 
A) do Passaporte atualizado. 
B) da Carteira Nacional de Habilitação.  
C) de Carteira Social de Clube Esportivo gaúcho. 
D) da Cédula de Identidade Profissional. 
E) das últimas três (03) declarações de Imposto de 

Renda. 
  
 
QUESTÃO 27 – É facultativo o pagamento da 
anuidade devida ao CREF2/RS e ao CONFEF aos 
Profissionais de Educação Física que tenham 
completado __________ anos de idade e, 
concomitantemente, tenham, no mínimo, 
___________ anos de registro no Sistema 
CONFEF/CREFs e que não tenham débitos com o 
Sistema, devendo os referidos Profissionais 
requererem, por escrito, tal direito ao CREF2/RS.  
 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas do texto acima. 
 
A) 50 (cinquenta) - 05 (cinco)  
B) 50 (cinquenta) - 10 (dez) 
C) 60 (sessenta) - 05 (cinco) 
D) 65 (sessenta e cinco) - 05 (cinco) 
E) 65 (sessenta e cinco) - 10 (dez) 
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QUESTÃO 28 – No Sistema CONFEF/CREFs, 
conforme o disposto no art. 22 do respectivo Estatuto 
dos Profissionais de Educação Física, NÃO se 
constitui como sanção disciplinar: 
 
A) Advertência escrita, com ou sem aplicação de 

multa. 
B) Censura pública. 
C) Retirada do material profissional desportivo. 
D) Suspensão do exercício da profissão. 
E) Cancelamento do registro profissional e 

divulgação do fato. 
 
 
QUESTÃO 29 – No Rio Grande do Sul, o Conselho 
que regula as atividades dos Profissionais de 
Educação Física, em sua organização, NÃO é 
constituído 
 
A) pelo Plenário. 
B) pelo Órgão Sindical. 
C) pela Diretoria. 
D) pela Presidência. 
E) pelos Órgãos de Assessoramento. 
 
 
QUESTÃO 30 –  A Diretoria do órgão que exerce as 
funções administrativas e executivas do Conselho 
dos Profissionais de Educação Física será eleita na 
primeira reunião do Plenário, após a posse dos 
Membros Conselheiros, para mandato de até 
 
A) 02 (dois) anos. 
B) 03 (três) anos. 
C) 04 (quatro) anos. 
D) 05 (cinco) anos. 
E) 08 (oito) anos. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 31 – “Conferência adota acordo histórico 
para reduzir emissão de poluentes” (Zero Hora, 
11/12/2011) 
 
A manchete acima diz respeito à 17ª Conferência da 
ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-17), ocorrida 
em dezembro de 2011, em 
 
A) Durban – África do Sul. 
B) Cancun – México. 
C) Buenos Aires – Argentina. 
D) Chicago – EUA. 
E) Sevilha – Espanha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 –  Observe a imagem abaixo: 

 
 
Ela é o símbolo  
 
A) da energia eólica.  
B) do lixo hospitalar. 
C) da reciclagem. 
D) do material tóxico. 
E) da usina nuclear. 
 
 
QUESTÃO 33 - Em 2011 a população mundial 
atingiu a marca histórica de ________ de pessoas. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto acima. 
 
A) 5 bilhões 
B) 6 bilhões 
C) 7 bilhões 
D) 8 bilhões 
E) 9 bilhões 
 
 
QUESTÃO 34 - Os protestos por democracia em 
países do Norte da África e do Oriente Médio 
provocaram conflitos que parecem estar longe de 
chegar ao fim. O movimento denominado “Primavera 
Árabe” atingiu diversos países, EXCETO: 
 
A) Egito. 
B) Líbia 
C) Tunísia. 
D) Iêmen . 
E) Kuweit. 
 
 
QUESTÃO 35 - De acordo com o Boletim 
Epistemológico DST Aids, divulgado pelo Ministério 
da Saúde em novembro de 2011, o estado brasileiro 
com o maior índice de casos de Aids por habitante é 
 
A) São Paulo. 
B) Rio de Janeiro. 
C) Bahia. 
D) Rio Grande do Sul. 
E) Minas Gerais. 
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QUESTÃO 36 - Assinale a alternativa que apresenta, 
em ordem decrescente, os 5 (cinco) maiores países 
do mundo em área (km²). 
 
A) Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. 
B) Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Rússia. 
C) China, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Canadá. 
D) Estados Unidos, Brasil, Rússia, Canadá e China. 
E) Brasil, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 
 
 
QUESTÃO 37 - PIIGS é uma sigla pejorativa 
originalmente usada na imprensa de língua inglesa, 
sobretudo britânica, para designar o conjunto de 
países em crise econômica desde 2008. 
 
As duas letras ‘I’ da sigla representam que países? 
 
A) Irã e Itália. 
B) Irlanda e Irã. 
C) Islândia e Índia.  
D) Itália e Irlanda. 
E) Islândia e Irã. 
 
 
QUESTÃO 38 - Osama Bin Laden, o terrorista mais 
procurado do mundo, foi morto em 1º de maio de 
2011 por um grupo de elite da Marinha norte-
americana que invadiu o complexo residencial em 
que ele vivia escondido, no 
 
A) Irã. 
B) Iraque. 
C) Paquistão. 
D) Afeganistão. 
E) Líbano. 
 
 
QUESTÃO 39 - Preencha os parênteses abaixo, 
utilizando o número 1 para energia não renovável e o 
número 2 para a energia renovável. 
 
(  ) Petróleo e derivados. 
(  ) Hidrelétrica. 
(  ) Álcool. 
(  ) Gás natural. 
(  ) Biomassa. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
B) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.  
C) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.  
D) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.  
E) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.  
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 - Observe a charge abaixo: 
 

 
 
Na charge de Iotti, publicada no jornal Zero Hora, o 
soldado norte-americano é questionado sobre o fato 
de as armas de destruição em massa foram 
achadas. Qual acontecimento é ironizado na charge? 
 
A) Guerra do Golfo. 
B) Invasão da Palestina. 
C) Invasão do Haiti. 
D) Guerra do Iraque. 
E) Invasão do Sudão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


