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I.

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões
correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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PORTUGUÊS

5) No fragmento “Assim aquela menina dançando no

pátio na chuva não cabia no seu protegido cotidiano:
procurava sempre o susto que viria além.” (4°§), a

Texto I

Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância.
Não quero perturbar aquela menina no seu ofício de sonhar.
Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo que
tão intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando
acha graça de algo que ninguém mais percebeu.
Tento remontá-la aqui num quebra-cabeças que vai formar
um retrato - o meu retrato? Certamente faltarão algumas peças.
Mas, falhada e fragmentária, esta sou eu, e me reconheço
assim em toda a minha incompletude.
Algumas destas narrações já publiquei. São meu rebanho,
e posso chamá-las de volta quando quiser. Muitas eu mesma
vi e vivi; outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se
exponha a uma criança que finge não escutar nem enxergar
muita coisa da sua vida ao rés-do-chão.
Aqui onde estou - diante deste computador, nesta altura
e deste ângulo -, afinal compreendo que não são as palavras
que produzem o mundo, pois este nem ao menos cabe dentro
delas. Assim aquela menina dançando no pátio na chuva não
cabia no seu protegido cotidiano: procurava sempre o susto
que viria além.
Então enfiava-se atrás dos biombos da imaginação,
colocava as máscaras e espiava o belo e o intrigante, que
levaria o resto de sua vida tentando descrever.
(Lya Luft, Mar de dentro, p. 13-14)
1) O texto acima pode ser entendido como pertencente à
tipologia narrativa. Desse modo, todos os elementos
abaixo comprovam essa classificação, exceto:
a) a presença de um narrador em primeira pessoa que
relata, com parcialidade, os fatos e elementos descritos.
b) referências espaciais como o estar “diante deste
computador, nesta altura e deste ângulo”.
c) A presença de personagens como “aquela menina no
seu ofício de sonhar”.
d) A defesa de um posicionamento que fica claro na
oposição entre o adulto e a criança no texto.
2) A leitura do texto, tomado em sua totalidade, permite
inferir que:
a) A postura intrusa, referida no primeiro parágrafo, referese à falta de permissão para entrar na casa da menina.
b) As atitudes de uma pessoa são, invariavelmente, as
mesmas, na infância ou na fase adulta.
c) As narrações já publicadas pela narradora são sempre
resultados de experiência que ela vivenciara na infância.
d) O retrato fragmentado e a imagem de um “quebracabeças” são resultados de uma postura recordadora.
3) No texto, alternam-se exemplos de conotação e
denotação. Assinale a opção em que NÃO ocorre o
emprego conotativo da linguagem.
a) “São meu rebanho, e posso chamá-las de volta quando
quiser.” (3°§)
b) “outras apanhei soltas no ar, pois sempre há quem se
exponha a uma criança”(3°§)
c) “Aqui onde estou - diante deste computador, nesta
altura e deste ângulo” (4°§)
d) “Então, enfiava-se atrás dos biombos da imaginação,
colocava as máscaras” (5°§)
4) No texto, destaca-se o emprego de duas funções da
linguagem. São elas:
a) emotiva e poética
b) apelativa e referencial
c) metalinguística e fática
d) referencial e emotiva

autora deixa entrever uma característica da menina que
pode ser entendida como:

a)
b)
c)
d)

conformismo
ousadia
limitação
insegurança

Considere o trecho abaixo para responder às questões 6 e
7 seguintes:

“Não a quero sobressaltar quando se abre para o mundo
que tão intensamente adivinha, nem interromper sua
risada quando acha graça de algo que ninguém mais
percebeu.” (1°§)
6) Os dois fragmentos destacados no trecho relacionamse sintático-semanticamente. Assinale a opção que
indica, corretamente, o tipo de relação sintática que há
entre eles e o valor semântico explicitado.

a)
b)
c)
d)

dependência sintática; oposição
independência sintática; adição
dependência sintática; tempo
independência sintática; conclusão

7) Assinale a opção em que se aponta, erroneamente, a
análise sintática do termo indicado.
a) “aue tão intensamente adivinha” - objeto indireto
b) “o mundo que tão intensamente” - adjunto adverbial
c) “Não a quero sobressaltar” - objeto direto
d) “ninauém mais percebeu” - sujeito
8) Considerando o contexto, indique a opção em que
haja um prefixo cujo valor semântico encontra-se,
corretamente, indicado.
a) “remontá-la” (2°§) - excesso
b) “incompletude” (2°§) - posição intermediária
c) “exponha”(3°§) - movimento de saída
d) “rebanho” (3°§) - repetição
Texto II

9) A propaganda acima busca expressividade na
apresentação do tema ao leitor. Desse modo, o recurso
que MELHOR se destaca na construção de um efeito
semântico é:

IBFC 04

a) o verbo “denuncie” flexionado no modo imperativo.
b) o humor provocado pela imagem do urso com venda
nos olhos.
c) a palavra infantil que se relaciona com a imagem do
urso.
d) a ambiguidade provocada pela expressão “dá pena”.
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10) Considerando
as
normas
para
redação
de 14) Assinale a alternativa correta. Na natureza econômica
uma Organização Empresarial tem a finalidade de:
correspondências oficiais e a estrutura desses
documentos, assinale a opção em que se faz uma
a) Dar lucro na produção e/ou comercialização de bens
afirmação correta.
e serviços, podendo ser classificada de acordo com
o seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação.
a) O memorando é um documento utilizado para
São criadas com recursos próprios dos proprietários
comunicação interna em uma empresa.
em forma de capital social e também com recursos de
b) Deve-se sempre usar o vocábulo “obrigado/a” como
terceiros através de empréstimos ou financiamentos.
fecho de correspondências oficiais.
b) Dar lucro na produção e/ou comercialização de bens
c) Os números presentes no corpo do texto de uma ATA
e serviços, podendo ser classificada de acordo com o
não devem vir escritos por extenso.
seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação. São
d) Um parecer é um documento usualmente empregado
criadas com recursos do Governo e também doações
para registraras decisões de uma reunião ou assembleia.
da população em geral.
c)
Dar lucro na produção e/ou comercialização de bens
__________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS__________
e serviços, podendo ser classificada de acordo com
o seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação.
11) Assinale a alternativa correta.
São criadas com recursos próprios dos proprietários
em forma de capital social e também com recursos da
A Administração recebeu influências que moldaram
arrecadação de impostos.
seu futuro caráter científico, e grandes filósofos da
Idade Antiga deixaram em seus escritos contribuições
d) Dar lucro na produção e/ou comercialização de bens e
para a Administração Moderna. Essas contribuições,
serviços, não podendo ser classificada de acordo com
para o primeiro filósofo, eram consideradas básicas
o seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação.
para a moralidade e política e também estimulava
São criadas com recursos próprios dos proprietários
a discussão entre as perguntas lançadas obtendo
em forma de capital social e também com recursos de
assim novas respostas para época. O outro filósofo
terceiros através de empréstimos ou financiamentos.
considerava a crenças em idéias abstratas, como
bondade, beleza, justiça e a existência de dois mundos.
E o terceiro filósofo sistematizou a lógica com base nas 15) Assinale a alternativa correta. Na natureza social uma
Organização do Terceiro Setor compreende:
investigações realizadas com a realidade.
a) As organizações de utilidade particular, sem fins
Esses filósofos eram:
lucrativos, e são criadas por pessoas sem vínculo com
a) Sócrates, Platão e Aristóteles.
o governo, entre elas estão as ONGs (organizações
b) Cícero, Marco Aurélio e Aristóteles.
não-governamentais) e outras entidades com fins
filantrópicos.
c) Lucrecio, Platão e Plotino.
b) As
organizações de utilidade pública, sem fins
d) Sócrates, Cícero e Aristóteles.
lucrativos, e são criadas por pessoas com vínculo com
o governo, entre elas estão as ONGs (organizações
12) Assinale a alternativa que completa corretamente a
não-governamentais) e outras entidades com fins
lacuna.
filantrópicos.
Baseada nos estudos d e _______a Administração é
c) As
organizações de utilidade pública, com fins
o processo d e _________ , _________ , __________
lucrativos, e são criadas por pessoas sem vínculo com
e _________ o uso de recursos com a finalidade de
o governo, entre elas estão as ONGs (organizações
alcançar os objetivos das organizações.
não-governamentais) e outras entidades com fins
a) Fayol, pesquisar, orçar, direcionar e cortar.
filantrópicos.
b) Taylor, pesquisar, orçar, demonstrar e controlar.
d) As
organizações de utilidade pública, sem fins
c) Fayol, planejar, organizar, dirigir e controlar
lucrativos, e são criadas por pessoas sem vínculo com
o governo, entre elas estão as ONGs (organizações
d) Ford, planejar, organizar, disciplinar e cortar
não-governamentais) e outras entidades com fins
filantrópicos.
O texto a seguir será a base para as questões 13 a 15:
Segundo Maximiano, as organizações são criadas para
prover produtos e serviços e podem ser de natureza
econômica ou social. De natureza econômica são as
organizações que têm caráter específico de empresa e
buscam finalidade lucrativa. Estas assumem riscos e são
dirigidas por uma filosofia de negócios. De natureza social
são as organizações voltadas às ações comuns ou de
utilidade pública, fundamentam-se na aceitação dos valores
e das normas sociais, sem finalidade lucrativa.

O texto a seguir será a base para a questão 16

E estão representadas por Organizações do Governo,
Organizações Empresariais e Organizações do Terceiro
Setor
13) Assinale a alternativa correta. Dentro da natureza
social, a Organização do Governo tem a função de:
a) Prestar serviço às Organizações empresariais e são
mantidas pelo pagamento de comissão de sucesso
atingido.
b) Prestar serviço à comunidade em geral e são mantidas
pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições.
c) Prestar serviço à comunidade em geral e são mantidas
por cobranças de taxas comerciais definidas pelo
mercado.
d) Prestar serviço à comunidade em geral e são mantidas
pela arrecadação de doações.
2
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Para que as organizações funcionem adequadamente e
alcancem seus objetivos, é necessário que as tarefas ou
funções especializadas sejam executadas. As principais
funções organizacionais e que são coordenadas pela
administração geral da empresa são de Produção,
Marketing, Pesquisa e desenvolvimento, Finanças e
Recursos Humanos.

16) Leia as afirmativas a seguir:
I. Produção (operações) tem como objetivo transformar
insumos (matérias-primas e outros) em produtos ou
serviços para suprir a necessidade do cliente.
II. Relações entre a organização e seus clientes. Abrange
as diferentes atividades de pesquisa e desenvolvimento
de produtos, distribuição, preço e promoção (publicidade
e propaganda).
III. Pesquisa e desenvolvimento têm como objetivo
transformar as informações do marketing, as melhores
idéias e os avanços tecnológicos e da ciência em
produtos e serviços.
IV. Finanças atende à organização cuidando eficazmente e
protegendo seus recursos financeiros.
V. Recursos humanos têm como tarefas o planejamento,
recrutamento e seleção de pessoas para a mão-deobra necessária, treinamento e desenvolvimento,
avaliação e desempenho, remuneração, higiene, saúde
e segurança, administração de pessoal e funções pósemprego.
Assinale a alternativa correta sobre as afirmações
acima.
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente as afirmações II e III estão corretas.
c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
d) Somente as afirmações I, II, III, IV e V estão corretas.
17) Assinale a alternativa correta. Segundo Hely Lopes
Meirelles, órgãos públicos “são centros de competência
instituídos para o desempenho de funções estatais,
através de seus agentes, cuja atuação é imputada
à pessoa jurídica a que pertencem”. Com isso a
Administração Pública centralizada ou direta é aquela
exercida diretamente:
a) Pela União, Estados e Municípios que para tal fim,
utiliza-se de ministérios, secretarias, departamentos e
outros órgãos, apresentando uma estrutura piramidal.
b) Pela União, Estados e Municípios que para tal fim,
utiliza-se de ministérios, secretarias, departamentos e
outros órgãos, apresentando uma estrutura matricial.
c) Pela União, Estados e Municípios que para tal fim,
utiliza-se de ministérios, secretarias, departamentos e
outros órgãos, apresentando uma estrutura de grupos
verticais interpenetrantes.
d) Pela União, Estados e Municípios que para tal fim,
utiliza-se de ministérios, secretarias, departamentos e
outros órgãos, apresentando uma estrutura referente
aos critérios de decisão, caracterizada por um alto grau
de descentralização e pela ênfase na rentabilidade,
como se apresenta na empresa multinacional.
O texto a seguir será a base para a questão 18 e 19.
A Administração Pública descentralizada ou indireta é
exercida por pessoas jurídicas que não se confundem
com os entes federados, criadas pelos mesmos, a saber:
autarquias, fundações públicas, empresas públicas,
sociedades de economia mista, associações publicas.
Com a reforma do Estado empreendida ao longo da década
de 90, o instituto da autarquia foi revisitado, com a criação
das agências reguladoras, as quais possuem natureza
jurídica de autarquias em regime especial.

18) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta:
I. As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar a
prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa
privada.
II. As agências reguladoras foram criadas para controlar a
qualidade na prestação dos serviços públicos praticados
pela iniciativa privada.
III. As agências reguladoras foram criadas para
estabelecerem regras dos serviços públicos praticados
pela iniciativa privada.
IV. As agências reguladoras foram criadas para receberem
as normas e regras da iniciativa privada nos serviços
públicos à serem praticados.
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente as afirmações II e III estão corretas.
c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19) Assinale a alternativa correta. Com base na
Autarquia citada no texto acima. A Agência Nacional
de
Telecomunicações
(ANATEL)
promove
o
desenvolvimento das telecomunicações no País. Foi
criada em 1997 e:
a) Tem independência administrativa e financeira e não
está subordinada a nenhum órgão de governo.
b) Tem independência administrativa, porém não tem
financeira e está subordinada a um órgão de governo.
c) Não tem independência administrativa e financeira e
está subordinada a um órgão de governo.
d) Tem independência administrativa e financeira, porém
está subordinada a um órgão de governo.
O texto a seguir será a base para a questão 20 e 21.
Licitação pública é o conjunto de procedimentos
administrativos para as aquisições de produtos ou
contratação de serviços realizados pelos entes federativos,
ou seja, governos Federal, Estadual ou Municipal com
base em Leis, Decretos e Regulamentações. E podem ser
realizadas em seis modalidades: Concorrência, Tomada de
Preços, Concurso, Convite, Leilão e Pregão.
20) Assinale a alternativa correta. Sobre a modalidade de
Concorrência podemos dizer que:
a) É uma modalidade da qual não podem participar
quaisquer interessados que na fase de habilitação
preliminar não comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos, ou seja, que atenda
as exigências mínimas do Edital.
b) É uma modalidade da qual não podem participar
quaisquer interessados que na fase de habilitação
preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos, ou seja, que atenda as exigências
mínimas do Edital.
c) É uma modalidade da qual podem participar quaisquer
interessados que na fase de habilitação preliminar
não comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos, ou seja, que atenda as exigências
mínimas do Edital.
d) É uma modalidade da qual podem participar quaisquer
interessados que na fase de habilitação preliminar
comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos, ou seja, que atenda as exigências
mínimas do Edital.
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21) Assinale a alternativa que preenche corretamente 24) Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna a seguir. O Poder Legislativo desenvolve um
a lacuna a seguir. A modalidade de Pregão tem se
papel de destaque no que se refere ao controle da
transformado na modalidade mais utilizada para
Administração Pública, mais conhecido como controle
realizar as compras e contratações públicas em razão
parlamentar e divide-se em duas espécies o controle
da transparência e celeridade do processo. Com isso
político e o controle orçamentário e financeiro. Com
isso o controle do Poder Legislativo na Administração
a) ... as propostas e os lances realizados pelos fornecedores
Pública é realizado________________.
antecedem a análise da documentação, sendo desta
a)
Pela Câmara dos Deputados.
forma um procedimento mais célere.
b)
Pelo
Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de
b) ... as propostas e os lances realizados pelos fornecedores
Contas da União (TCU).
são realizados após a análise da documentação, sendo
desta forma um procedimento mais célere.
c) Pela Casa Civil.
c) ... as propostas e os lances não são realizados pelos
d) Pelo Tribunal de Justiça.
fornecedores até a análise da documentação, sendo
desta forma um procedimento mais célere.
25) Assinale a alternativa que preenche corretamente
d) ... as propostas e os lances realizados pelos
a lacuna a seguir. O regime privado de licitações e
fornecedores antecedem a análise da documentação,
contratos das estatais de direito privado são em regra
não sendo desta forma um procedimento mais célere.
___________ , pois tem como base a Lei fundamental
e suprema do Brasil, essa que serve de parâmetro
de validade a todas as demais espécies normativas,
O texto a seguir será a base para a questão 22
situando-se no topo do ordenamento jurídico.
a) Moratórias.
O plano de carreira poderá contribuir para a valorização
b) Inconstitucionais.
dos profissionais da empresa, concebendo-os como um ser
c) Constitucionais.
humano que possui talentos, conhecimentos, capacidades,
anseios e necessidades diversas e é capaz de contribuir
d) Licitatórias.
e muito para que a empresa faça a diferença no mercado
globalizado e de alta competitividade.
22) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta sobre as estruturas de carreiras.
I. Estrutura em linhas - Tida como a mais restritiva uma
vez que a evolução se dá de forma vertical e com
cargos ou posições já definidas, geralmente é usada em
empresas com pouca complexidade ou diferenciação
entre cargos.
II. Estrutura de rede - Estrutura ampla com várias
possibilidades de alterações de cargos, onde o
trabalhador ao evoluir pode escolher que direção tomar,
estruturando a sua carreira como desejar.
III. Estrutura paralela - Possui características especiais e
inúmeras formas de variações, geralmente adotando
de separação entre administração e recurso, ou mesmo
entre área técnica e gerencial, onde em determinado
ponto o servidor pode adotar que linha seguir e após
buscar novos rumos, possibilitando a capacitação do
mesmo em diversas áreas da empresa.
Estão corretas as afirmativas:
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente as afirmações II e III estão corretas.
c) As afirmações I, II e III estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
O texto a seguir será a base para a questão 23
Segundo Dra. Irene Patrícia Nohara o Direito Administrativo
é o ramo do direito público que trata de princípios e regras
que disciplinam a função administrativa e que abrange
entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela
Administração Pública na consecução do interesse público.
23) Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna a seguir. No Direito Administrativo os bens
públicos são considerados bens alodiais, ou seja, bens
com__________________ .
a) domínio privado.
b) domínio particular.
c) domínio público.
d) domínio público e privado.
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O texto a seguir será a base para a questão 26 e 27
Segundo Cardoso, em agosto de 1995 foi encaminhado ao
Congresso Nacional O Projeto de Emenda Constitucional
n° 173 que versava sobre a reforma do Estado brasileiro.
Deste modo, o governo inaugura uma nova ofensiva contra
os direitos sociais instituídos com a Constituição Federal
de 1988. Amparado pela popularidade e legitimidade
adquiridas nas urnas, o novo Presidente na época inicia
seu governo organizando uma ampla reforma nas políticas
e nos aparelhos do Estado pretendendo reduzir o “custo
Brasil”, solucionar a crise da economia brasileira e garantir
as condições de inserção do país na economia globalizada.
26) Com base no texto acima e seguindo a reforma do
Estado Brasileiro da década de 90 e em busca de uma
luta ideológica que apresentava os direitos sociais
como privilégios e entraves ao desenvolvimento
econômico o então presidente na época realizou:
a) O aumento dos gastos públicos e a estatização de
novas empresas.
b) A diminuição dos gastos públicos, a privatização
das empresas estatais e a abertura do mercado de
investimentos transnacionais.
c) Acriação de novos ministérios e fechamento do mercado
de investimentos.
d) Adiminuição dos gastos públicos, a estatização de novas
empresas e o fechamento do mercado de investimentos
transnacionais.
27) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
O primeiro passo para a reforma do Estado da década
de 90 foi dado com o ____________ , através do qual se
reorientou a economia e os gastos públicos.
a) Plano Collor.
b) Plano Cruzado.
c) Plano Cruzado Novo.
d) Plano Real.
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O texto a seguir será a base para a questão 28
O principal tema que dominou o debate acerca dos rumos
da estratégia social continuava a ser a disputa entre
“focalização” e “universalização”. O fato novo foi o pronto
acolhimento de pontos da agenda liberalizante no campo
social por segmentos do núcleo dirigente do governo, com
destaque para a o Ministério da Fazenda, que defendia
claramente a opção pelo “Estado Mínimo”.
Em consonância com esse posicionamento, a ortodoxia
econômica e forças importantes do núcleo do governo
também tentavam viabilizar novas reformas do Estado,
de caráter liberalizante. Na mesma perspectiva, destacase a tentativa de implantar um programa de ajuste
macroeconômico de longo prazo, que também representava
ameaças as políticas universais.

29) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
Uma das propostas da reforma do estado brasileiro
ocorrida em 2007, antes da crise internacional,
reforçou a postura desenvolvimentista do governo
brasileiro. Prova disso foi o lançamento do Programa
_____________________________________ , visando
impulsionar investimentos públicos e privados na área
da infraestrutura econômica e social.
a) De Erradicação do Trabalho Infantil
b) De Aceleração e Crescimento.
c) Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos.
d) Territórios da Cidadania.

30) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta.
No Brasil, existe muitos postos políticos na
administração publica, os ministérios são exemplos
28) Assinale a alternativa que completa corretamente a
disso e que hoje em dia totalizam 39 postos fazendo
lacuna.
parte desses postos as Secretarias citadas abaixo.
Esse quadro tensionado refletia-se na indefinição da
I. de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
estratégia social, inicialmente ancorada no Programa
II. de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
__________________ , logo substituído pelo programa
III. de Relações Institucionais.
IV. de Políticas para as Mulheres.
a) Fome zero e Bolsa Família
Estão corretas as afirmativas:
b) De Erradicação do Trabalho Infantil e Peti
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
c) Luz para todos e Luz
b) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
d) ProUni e Enem
c) Somente as afirmações II e III estão corretas.
d) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
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