
Espaço que compunha a antiga Estação Soro-
cabana, situado no bairro da Luz, na cidade
de São Paulo, abriga hoje uma sala de espetá-
culos e é sede de um excelente grupo de artis-
tas. 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.

alternativa B

As autoridades governamentais, com o apoio da
sociedade civil, têm desenvolvido uma política no
sentido de revitalizar regiões da cidade mediante
o incentivo a atividades culturais. Nesse contexto
foi criada a Sala São Paulo, que abriga a Orques-
tra Sinfônica do Estado de São Paulo.

Durante o mês de abril de 2005, parte da po-
pulação 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

alternativa D

Em seguida à chamada Restauração Meiji (1868),
o Japão intensificou suas intervenções na Ásia
Oriental. Neste contexto, o Japão impôs derrotas
militares à China, anexou a Coréia e Taiwan e
criou um Estado fantoche no nordeste da China,
na Manchúria. Os livros didáticos no Japão, contro-
lados pelo governo, minimizam essas ações impe-
rialistas na região e provocam reações nos países
que sofreram as referidas intervenções.

No mês de abril, homenageou-se um ex-presi-
dente 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.

alternativa A

Tancredo de Almeida Neves, eleito presidente da
República ao término do regime militar (1985),
não chegou a ser empossado por problemas de
saúde e veio a falecer (21.04.1985). Foi substituí-
do pelo vice-presidente José Sarney.

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 Argenti-
na.
c) Alejandro Toledo, presidente do Peru.
d) Hugo Chávez, presidente da Venezuela.
e) Lucio Gutiérrez, presidente do Equador.

alternativa E

O Equador, como alguns outros estados lati-
no-americanos, passa por um período de grave
instabilidade política devido, entre outros aspec-
tos, à falta de credibilidade da sociedade na figu-
ra dos governantes.

Mantidas constantes as demais variáveis, ob-
serva-se que, quando o valor do dólar comer-
cial americano SOBE:
a) Os exportadores brasileiros tendem a gos-
tar, porque passam a receber mais reais do
que na situação anterior.
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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 gos-
tar, porque os produtos importados se tornam
mais baratos no exterior.
e) Os exportadores brasileiros tendem a gos-
tar, porque passam a receber mais dólares
por seus produtos.

alternativa A

Interessa aos exportadores a desvalorização de
nossa moeda em relação ao dólar. Os exportado-
res recebem o produto de suas vendas em moeda
estrangeira e no momento de convertê-la em
moeda nacional recebem mais reais por dólar.
Evidentemente, para os importadores passa-se o
inverso. Interessa-lhes a valorização de nossa
moeda em relação ao dólar.

O papa recentemente eleito resolveu, no pri-
meiro 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 bai-
xo, mantendo os de nível mais alto.
d) Substituir todos os assessores principais,
de todos os níveis.
e) Manter os principais assessores que traba-
lhavam com o papa anterior.

alternativa E

De maneira geral, o novo papa, Bento XVI, procu-
rou manter os principais assessores que trabalha-
vam com João Paulo II.

Consolidada por decreto-lei de Getúlio Var-
gas, em 1943, muitos empresários demons-
tram esperar que ela seja reformada breve-
mente. Trata-se da legislação sobre:

a) o direito civil.
b) o direito penal.
c) o divórcio.
d) o trabalho.
e) a circulação de mercadorias.

alternativa D

Afirma-se que, face às transformações econômicas,
sociais e políticas do país, considera-se necessária
uma revisão na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) estabelecidas por Vargas em 1943.

As autoridades monetárias de vários países,
mais particularmente as dos Estados Uni-
dos, têm sugerido ultimamente que certo
país faça flutuar o valor de sua moeda. O
país e a moeda são, respectivamente:
a) China e iuane.
c) Inglaterra e libra.
e) Nigéria e naira.

b) Japão e iene.
d) Brasil e real.

alternativa A

O crescimento econômico da China afeta de for-
ma significativa a economia internacional. Para fa-
zer face aos desequilíbrios provocados pelos bai-
xos preços dos produtos chineses, autoridades
monetárias internacionais têm proposto a flutua-
ção e valorização da moeda daquele país.

Recentemente, o Vaticano recomendou aos
católicos que não lessem um livro considera-
do 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 Aus-
ter.
e) Por que os homens fazem sexo e as mulhe-
res fazem amor?, de Allan e Bárbara Pease.

alternativa B

O autor do best-seller O Código da Vinci propõe,
entre outros aspectos, uma releitura das relações
entre Cristo e Maria Madalena, diferente daquela
que é estabelecida pelas autoridades religiosas.

atualidades 2
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O Brasil buscou, mas, até agora, não conse-
guiu:
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.

alternativa C

Possuem assento permanente, com direito de
veto no Conselho de Segurança na Organização
das Nações Unidas: os Estados Unidos, a Repú-
blica Popular da China, a França, o Reino Unido e
a Rússia; completam o conselho mais dez mem-
bros rotativos, sem poder de veto.

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.

alternativa D

Os dois vencedores do Oscar 2005 foram: O Avia-
dor (melhor atriz coadjuvante, figurino, edição, foto-
grafia e diretor de arte) e Menina de Ouro (melhor
ator coadjuvante, atriz, diretor e filme).

No mês de abril de 2005, o Supremo Tribunal
Federal suspendeu a intervenção do governo
federal:
a) No porto de ltajaí, 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.

alternativa C

O governo federal decidiu intervir no sistema mu-
nicipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro,
considerado em situação crítica. Todavia, o órgão
máximo do Poder Judiciário do país considerou
improcedente tal intervenção.

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 do-
brar de tamanho nos próximos cinco anos.
b) O programa nuclear brasileiro não consti-
tui ameaça internacional.
c) A interação cultural do Brasil com os Esta-
dos Unidos deve passar por nova fase.
d) A entrada ilegal de brasileiros em territó-
rio americano tem diminuído, em relação ao
ano passado.
e) A exportação brasileira de suco de laranja
não tem atrapalhado os produtores da Flóri-
da.

alternativa B

Face à veiculação na mídia internacional de que
existem programas nucleares que podem ser utili-
zados para fins bélicos, como, por exemplo, os do
Irã e da Coréia do Norte, a secretária de Estado
dos Estados Unidos afirmou que o programa nu-
clear brasileiro não possui tais finalidades.

Uma canção brasileira foi executada nas re-
centes apresentações de Daiane dos Santos.
Trata-se de:
a) Brejeiro.
b) Odeon.
c) Apanhei-te, Cavaquinho.
d) Carinhoso.
e) Brasileirinho.

alternativa E

Trata-se de uma composição de Waldir Azevedo,
considerada um clássico da música popular brasi-
leira.
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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.

alternativa C

O episódio referido no enunciado ocorreu no
Estado de Santa Catarina.
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