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Assinale a alternativa correta a respeito de cada questão. 

 

91  Espaço que compunha a antiga Estação 
Sorocabana, situado no bairro da Luz, na 
cidade de São Paulo, abriga hoje uma sala 
de espetáculos e é sede de um excelente 
grupo de artistas. Trata-se, respectivamente, 
de: 

A Teatro Sérgio Cardoso / Banda da 
Polícia Militar. 

B Sala São Paulo / Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo. 

C Teatro São Pedro / Orquestra Sinfônica 
Municipal. 

D Sala Porão / Companhia de Dança 
Corpo. 

E Teatro de Garagem / Banda de Pau e 
Corda. 

 

92  Durante o mês de abril de 2005, parte da 
população protestou, em praça pública, 
contra o fato de os livros didáticos não 
mencionarem atrocidades cometidas 
durante a guerra. Essa afirmação refere-se a 
uma divergência entre: 

A Irã e Iraque 

B Burkina Fasso e Camarões 

C Peru e Bolívia 

D China e Japão 

E Argentina e Paraguai 
 

93  No mês de abril, homenageou-se um ex-
presidente brasileiro eleito, pela passagem 
do 20º. aniversário de sua morte. Trata-se 
de: 

A Tancredo Neves. 

B Juscelino Kubitschek. 

C Ulisses Guimarães. 

D Garrastazu Médici. 

E Castello Branco. 

 

94  No mês de abril de 2005, um presidente sul-
americano foi destituído de seu cargo. 
Trata-se de: 

A Tabaré Vásquez, presidente do Uruguai. 

B Néstor Kirschner, presidente da 
Argentina. 

C Alejandro Toledo, presidente do Peru. 

D Hugo Chávez, presidente da Venezuela. 

E Lucio Gutiérrez, presidente do Equador. 

 

95  Mantidas constantes as demais variáveis, 
observa-se que, quando o valor do dólar 
comercial americano SOBE: 

A Os exportadores brasileiros tendem a 
gostar, porque passam a receber mais 
reais do que na situação anterior. 

B Os exportadores brasileiros tendem a 
não gostar, porque passam a receber 
menos reais do que na situação 
anterior. 

C Os importadores brasileiros tendem a 
não gostar, porque passam a pagar 
menos reais do que na situação 
anterior. 

D Os importadores brasileiros tendem a 
gostar, porque os produtos importados 
se tornam mais baratos no exterior. 

E Os exportadores brasileiros tendem a 
gostar, porque passam a receber mais 
dólares por seus produtos. 
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96  O papa recentemente eleito resolveu, no 
primeiro momento: 

A Substituir os principais assessores, para 
dar a sua própria feição à nova gestão. 

B Substituir os assessores de nível mais 
alto, mantendo os de nível mais baixo. 

C Substituir os assessores de nível mais 
baixo, mantendo os de nível mais alto. 

D Substituir todos os assessores principais, 
de todos os níveis. 

E Manter os principais assessores que 
trabalhavam com o papa anterior. 

 

97 Consolidada por decreto-lei de Getulio 
Vargas, em 1943, muitos empresários 
demonstram esperar que ela seja reformada 
brevemente. Trata-se da legislação sobre: 

A o direito civil. 

B o direito penal. 

C o divórcio. 

D o trabalho. 

E a circulação de mercadorias. 

 

98  As autoridades monetárias de vários países, 
mais particularmente as dos Estados Unidos, 
têm sugerido ultimamente que certo país 
faça flutuar o valor de sua moeda. O país e a 
moeda são, respectivamente: 

A China e iuane. 

B Japão e iene. 

C Inglaterra e libra. 

D Brasil e real. 

E Nigéria e naira. 
 

 

 

99  Recentemente, o Vaticano recomendou aos 
católicos que não lessem um livro 
considerado best-seller, por julgá-lo um 
perigo para a fé. Trata-se de: 

A As cinco pessoas que você encontra no 
céu, de Mitch Albom. 

B O código da Vinci, de Dan Brown. 

C Jesus, o maior psicólogo que já 
existiu, de Mark Baker. 

D Achei que meu pai fosse Deus, de Paul 
Auster. 

E Por que os homens fazem sexo e as 
mulheres fazem amor?, de Allan e 
Bárbara Pease. 

 

100 O Brasil buscou, mas, até agora, não 
conseguiu: 

A Obter uma cadeira no Mercosul. 

B Obter assento como membro 
permanente no Conselho de Comércio 
da Alca. 

C Obter assento como membro 
permanente no Conselho de Segurança 
da ONU. 

D Livrar o Mercosul da presença 
incômoda do Paraguai. 

E Ser membro do Pacto Andino. 

 

101 Os dois grandes vencedores do Oscar 
2005, pelo número de prêmios que 
ganharam, foram: 

A Ryan e Ray. 

B Os incríveis e Mar adentro. 

C Nascido nos bordéis e Em busca da 
Terra do Nunca. 

D Menina de ouro e O aviador. 

E Os incríveis e O aviador. 
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102 No mês de abril de 2005, o Supremo 
Tribunal Federal suspendeu a intervenção 
do governo federal: 

A No porto de Itajaí, em Santa Catarina. 

B Na polícia civil do Estado de São Paulo. 

C Em hospitais da cidade do Rio de 
Janeiro. 

D Na aduana de Foz do Iguaçu. 

E No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
 

103 No mês de abril de 2005, Condoleezza 
Rice, Secretária de Estado dos Estados 
Unidos, declarou, a respeito do Brasil, que: 

A O comércio entre os dois países deve 
dobrar de tamanho nos próximos cinco 
anos. 

B O programa nuclear brasileiro não 
constitui ameaça internacional. 

C A interação cultural do Brasil com os 
Estados Unidos deve passar por nova 
fase. 

D A entrada ilegal de brasileiros em 
território americano tem diminuído, 
em relação ao ano passado. 

E A exportação brasileira de suco de 
laranja não tem atrapalhado os 
produtores da Flórida. 

104 Uma canção brasileira foi executada 
nas recentes apresentações de Daiane dos 
Santos. Trata-se de: 

A Brejeiro. 

B Odeon. 

C Apanhei-te, Cavaquinho. 

D Carinhoso. 

E Brasileirinho. 

 

105 Recentemente, um produto da 
agricultura brasileira foi manchete nos 
jornais, por estar infectado e transmitir a 
doença de Chagas a várias pessoas. Esse fato 
se deu em: 

A Minas Gerais. 

B Goiás. 

C Santa Catarina. 

D Rio de Janeiro. 

E São Paulo. 
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