CADERNO DE QUESTÕES
LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – Você está recebendo o material listado abaixo:
A) Este caderno com o enunciado das questões relativas à prova de língua portuguesa (redação), à prova
de matemática (objetiva), à prova de interpretação de textos (objetiva) e à prova de conhecimentos
gerais (objetiva);
B) 02 (duas) folhas pautadas, destinadas à prova de língua portuguesa (redação). A FOLHA OFICIAL da
prova de redação é a que está etiquetada com seus dados; a outra, em branco, pode ser utilizada como
rascunho;
C) 01 (um) CARTÃO-RESPOSTA, destinado às respostas da prova de matemática (objetiva, questões
de 1 a 15), da prova de interpretação de textos (objetiva, questões de 16 a 30) e da prova de
conhecimentos gerais (objetiva, questões de 31 a 45).
02 – Verifique se este material está completo e se seus dados no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA
OFICIAL estão corretos. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE um dos responsáveis pela sala.
03 – Não é permitido utiliza, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem como
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
04 – A devolução do CADERNO DE QUESTÕES, no final da prova, é obrigatória.
05 – O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DO EXAME É DE 03h40min. (TRÊS HORAS E QUARENTA
MINUTOS).
BOA SORTE!

COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO 2012

PROCESSO SELETIVO 2012
PROVA DE REDAÇÃO
INSTRUÇÕES
- Analise os três temas propostos.
- Escolha UM dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido
para sua redação.
- CRIE UM TÍTULO coerente com seu texto e escreva uma DISSERTAÇÃO.
- Desenvolva sua redação seguindo as instruções.
- A prova deverá ser escrita à tinta e de forma legível.
- A redação deve ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas.

T E M A 1 - Te c n o l o g i a e A p r e n d i z a g e m

É bom lembrar que, quando a memória de um computador é utilizada, ela armazena
e recorre às informações mais rapidamente. Pessoas que fazem pouco uso da sua
memória e 'terceirizam' tudo através de outros dispositivos podem estar contribuindo
para que seu cérebro se acomode.
(Revista Pré-Unesp http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/2123/o-cerebro-nas-nuvens.html, 15/08/2011)

TEMA 2 - Cidadania nas ruas e avenidas
Agora, a lei manda punir quem desrespeita o pedestre. Como vão fazer? Contratar
um funcionário para ficar vigiando cada faixa? Quantas faixas têm na cidade?
(Ignácio de Loyola Brandão. OESP 12/08/2011)

TEMA 1 - Violência contra a mulher
Maria da Penha: 5 anos depois, aplicação de lei ainda é restrita
A Lei Maria da Penha, que classifica a violência doméstica e familiar contra a mulher
como uma violação aos direitos humanos, completa 5 anos ainda com um longo
caminho a percorrer para que sua aplicação seja efetiva.
FAAT 2012
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INSTRUÇÕES GERAIS
- Todas as questões são objetivas e possuem apenas uma alternativa a ser assinalada.
- As respostas devem ser preenchidas no CARTÃO-RESPOSTA, conforme instruções
apresentadas no cartão, marcando-se apenas a alternativa escolhida.
- A marcação de 02 (duas) respostas na mesma questão implicará a anulação da mesma.

PARTE 1 - MATEMÁTICA
Questão 4

Os valores de x e y que satisfazem o sistema

Uma bicicleta parte da cidade A rumo à cidade
B, distante 40 km, no mesmo instante em que
um carro parte da cidade B rumo à cidade A.
Se ambos mantiverem velocidades
constantes de 20 km/h e 80 km/h,
respectivamente, os dois veículos se
encontrarão na estrada após a bicicleta ter
percorrido uma distância de:
a) 6 km
b) 8 km
c) 10 km
d) 15 km
e) 20 km

ì x + y+2
í 2
y
îx são, respectivamente:
a) 1 e 3
b) 4 e 6
c) −2 e 6
d) 2 e −6
e) 3 e −1

=

6

= 10

Questão 2

A liberação de gás carbônico na atmosfera
alcançou no ano de 2010 a marca de 30,6
bilhões de toneladas. Trata-se de um aumento
substancial em relação a 2008, ano recordista
anterior, durante o qual as emissões tinham
chegado a 29,3 bilhões de toneladas. Com
base nos dados fornecidos podemos afirmar
que o aumento ocorrido entre 2008 e 2010
corresponde a uma elevação percentual de:
a) 4,8%
b) 4,7%
c) 4,6%
d) 4,5%
e) 4,4%
Questão 3

Uma montadora sul-coreana lançou
recentemente um modelo de carro elétrico
capaz de percorrer 200 Km com apenas 27
kWh (quilowatt-hora). Supondo que o valor da
energia elétrica expresso na unidade R$/kWh
(reais por quilowatt-hora) seja de 0,34354, o
valor gasto para que tal veículo percorra os
200 km de sua autonomia será de
aproximadamente:
a) R$ 9,28
b) R$ 17,18
c) R$ 19,58
d) R$ 25,68
e) R$ 34,35
FAAT 2012

INSTRUÇÕES GERAIS

Questão 1

Questão 5

O valor da soma dos termos da P.G. = 3, 32, 33,
4
5
3 , 3 , é igual a:
a) 45
b) 279
c) 363
d) 576
e) 763
Questão 6

Uma torneira apresenta um vazamento de
meio litro de água por minuto. Sabendo-se que
1.000 litros equivalem a 1 m3, a quantidade de
água desperdiçada em trinta dias, em função
do vazamento, foi de:
a) 0,5 m3
b) 5,0 m3
c) 10,5 m3
d) 15 m3
e) 21,6 m3
Rascunho
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Questão 7

Questão 11

Um fabricante de refrigerante deseja lançar no
mercado uma lata de novo tamanho, com
formato cilíndrico e com base de 5 cm de
diâmetro e 16 cm de altura. Determine o
volume aproximado de refrigerante contido
nesse recipiente (considere π = 3,1):
a) 300 ml
b) 310 ml
c) 320 ml
d) 330 ml
e) 340 ml
Questão 8

Tem-se uma folha de cartolina com forma
retangular, cujos lados medem 56cm e 32cm.
Para se obter uma caixa, deve-se cortar as
quinas hachuradas na ilustração e dobrar as
linhas pontilhadas. Quanto deve medir x para
que o volume da caixa obtida seja igual a 5280
cm3?
x

x

a) 4,8%
b) 4,7%
c) 4,6%
d) 4,5%
e) 4,4%

x

Um comerciante vende seus produtos com
margem de lucro de 60% sobre o preço de
custo. Admitindo-se que um produto é vendido
por R$ 61,60, pode-se dizer que seu preço de
custo é igual a:
a) R$ 37,50
b) R$ 38,50
c) R$ 38,90
d) R$ 39,50
e) R$ 39,80
Questão 12

Dois colegas querem tirar a sorte nos dados.
Para tanto, dois dados, de seis faces
numeradas de 1 a 6, serão lançados
simultaneamente e aquele que obtiver maior
pontuação na soma dos valores das faces
voltadas para cima será o vencedor. O
primeiro a lançar os dados obteve soma igual
a 8. A probabilidade de que o segundo
obtenha valor igual ou superior ao do primeiro
é igual a:
a)5/12
b )½
c) 5/6
d) 4/9
e) 2/3

x

Questão 13

Questão 9

Considere as funções f(x) = 98 − 8x e g(x) = 5x
+ 7. Pode-se afirmar que f(x) será igual a g(x),
quando o valor de x for igual a:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

O valor de x que torna a expressão
1- 4x x +1
x 23
=- +
7
4
3 4
verdadeira é:
a) 5
b) – 5
c) – 12
d) 12
e) 1
Questão 14
2

Questão 10

Se r é paralela a s, então o valor de na figura
vale:
a) 60o
50o
o
b) 70
s
a
o
c) 80
80o
o
d) 90
o
30
o
e) 100

As raízes da equação x – 8x – 20 = 0 são:
a) 4 e 10
b) – 4 e 10
c) 4 e – 10
d) – 2 e 10
e) 2 e – 10

r
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Questão 15

Questão 17

Determine o valor de |X| que torne verdadeira
a equação log5 (X2 – 11) = 2
a) 5
b) 7
c) 22
d) 6
e) 15
PARTE 2 - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

A palavra entretanto, destacada no texto
a) é uma conjunção e, como tal, não provoca
efeito de sentido no texto.
b) pode ser substituída por portanto, sem
prejuízo de sentido.
c) é uma conjunção conclusiva.
d) não pode ser substituída por nenhum outro
articulador.
e) introduz informação que contraria o
enunciado anterior.

Todas as questões desta parte estão
relacionadas a textos. Para respondê-las,
leia-os atentamente.
As questões 16 a 18 estão relacionadas ao
texto “Ainda poucas” publicado na p. A2 da
“Folha de São Paulo”, em 30 de janeiro de
2011.
(...)Tomando como base o ranking “Melhores
e Maiores” da revista “Exame”, há apenas
cinco mulheres na presidência das cem
maiores companhias brasileiras.
A proporção é menor quando se amplia o
universo pesquisado: nas 450 maiores
empresas, apenas 3% são chefiadas por elas.
Quando só é enfocado o estrato mais alto da
cúpula executiva, a situação observada no
Brasil não contrasta com o que se verifica em
outros países. Nos Estados Unidos, por
exemplo, contabiliza-se igualmente em 3% a
presença feminina na presidência das
grandes companhias.
Um pouco mais abaixo na escala
hierárquica, entretanto, o caso brasileiro
começa a revelar suas particularidades.(...)
Questão 16

De acordo com o texto é correto afirmar
que:
a) As mulheres venceram o preconceito,
igualando-se aos homens.
b) No Brasil, não existe qualquer perspectiva
profissional para as mulheres.
c) O salário recebido pelas mulheres é
sempre menor do que o recebido pelos
homens.
d) É baixíssima a participação de mulheres
no cargo mais elevado das empresas
brasileiras.
e) Em todos os cargos, no campo
profissional, a situação da mulher brasileira
é idêntica à da mulher norte-americana.
FAAT 2012

Questão 18

A palavra que pode
particularidades, no texto, é:

substituir

a) qualidades.
b) mediocridades.
c) excentricidades.
d) peculiaridades.
e) anormalidades.
A questão 19 está relacionada ao poema “Não
basta”, de Fernando Pessoa.
(...) Procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de
lembrar que me ensinaram,
E raspar a tinta com que me pintaram
os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções
verdadeiras, desembrulhar-me e ser
eu...
Questão 19

Acerca do “eu” lírico manifesto no poema é
correto dizer que:
a) Ele está preocupado em ser ele mesmo.
b) Ele se mostra sintonizado com o mundo
exterior.
c) Ele se mostra submisso aos valores de seu
tempo.
d) Ele valoriza o que aprendeu da vida.
e) Ele desistiu de aprender coisas novas.
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As questões 20 e 21 estão relacionadas ao
texto “Estado Ltda.” publicado pela Revista
Época, em 13/06/11, nas páginas 64 e 65.
A queda do Muro de Berlim parecia ter
encerrado o debate sobre o tamanho do
Estado na economia. Com a vitória de um
sistema baseado na livre-iniciativa - o
capitalismo - sobre outro baseado no
planejamento estatal - o socialismo -, a
conclusão era cristalina: o governo deveria
limitar, ao mínimo, regulação sobre as
atividades privadas e cuidar (bem) dos
serviços básicos, como saúde, educação,
justiça e segurança. Deveria ser apenas um
bandeirinha, no máximo o juiz do jogo
econômico - nunca técnico, zagueiro ou
artilheiro. Em setembro de 2008, porém, com
a eclosão da crise global, os governos de
quase todo o mundo tiveram de injetar trilhões
de dólares para reanimar suas economias.
Questão 20

De acordo com o texto é incorreto afirmar que:
a) A crise global exigiu maior participação do
Estado na economia.
b) A eclosão da crise global, em 2008, justifica
a mudança no regime político de muitos
países.
c) O socialismo caracteriza-se pela grande
participação do Estado, na economia.
d) A crise econômica iniciada na década
anterior provocou mudanças na relação entre
público e privado.
e) O governo deve limitar-se a cuidar dos
serviços básicos.
Rascunho 21

A opinião destacada no texto contém
metáforas da área:
a) da construção.
b) da guerra.
c) do esporte.
d) da economia.
e) da justiça.

FAAT 2012

Questão 22

A palavra que pode substituir cristalina, no
texto, sem alterar-lhe o sentido é:
a) óbvia.
b) difícil.
c) frágil.
d) esperada.
e) justa.
Aquestão 23 está relacionada ao texto
“Brasileiro se define como negro, em
vez de preto, diz IBGE”, publicado
pelo jornal Folha de São Paulo, em
2 3 / 0 7 / 11 , n a p á g i n a C 5 .
Em vez de preto, negro. Em vez de
pardo, moreno. É assim que muitos
brasileiros, quando definem sua cor ou raça de
forma espontânea, preferem ser identificados,
segundo estudo divulgado pelo IBGE.
Questão 23

A palavra assim, destacada no texto,
acrescenta circunstância de:
a) tempo.
b) modo.
c) finalidade.
d) afirmação.
e) intensidade.
As questões 24 e 25 estão relacionadas ao
texto “Aos poetas clássicos”, de Patativa do
Assaré, publicado na Revista Língua
Portuguesa, nº 68, de junho de 2011, na
página 66.
(...)Sou um caboco rocêro,
Sem letra e sem istrução;
O meu verso tem o chêro
Da poêra do sertão( ...)
Questão 24

Os vocábulos grifados no texto, exemplificam:
a) a norma culta da língua.
b) problemas de alfabetização do seu autor.
c) uma variedade do português brasileiro.
d) A grafia clássica de muitas palavras.
e) falta de concordância nominal.
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Questão 25

Questão 27

Considerando as palavras destacadas no
texto, é correto afirmar que o falar caipira:
a) caracteriza-se pela pobreza vocabular.
b) não tem a mesma expressividade do falar
culto.
c) emprega palavras que não são utilizadas
pelo falar culto.
d) altera a posição da sílaba tônica.
e) caracteriza-se pela eliminação dos
ditongos.

A oração destacada no texto exprime:
a) consequência.
b) motivo.
c) condição.
d) explicação.
e) dúvida.

A questão 26 está relacionada à obra
“Memórias póstumas de Brás Cubas”, de
Machado de Assis, publicada pela Ediouro
(RJ), em 1997.
Na outra sala estava Lobo
Neves, que me fez muitos
cumprimentos, acerca dos meus
escritos políticos, acrescentando que
nada dizia dos literários, por não
entender deles; mas os políticos eram
excelentes, bem pensados e escritos.
Questão 26

Acerca das palavras destacadas no texto é
correto afirmar que:
a) Me refere-se a Lobo Neves e deles referese ao autor personagem.
b) Todas elas referem-se ao autor
personagem.
c) Todas elas referem-se a Lobo Neves.
d) Deles refere-se a políticos.
e) Deles refere-se a escritos literários.
As questões 27 e 28 estão relacionadas ao
texto “Não matarás”, de Walter Ceneviva,
publicado no caderno Cotidiano, da Folha de
São Paulo, em 23/07/11, na página C2.

Questão 28

Uma palavra que pode substituir artefato no
texto é:
a) obra de arte.
b) dispositivo.
c) produto.
d) sinal.
e) alarme.
A questão 29 relaciona-se ao texto “Fome na
Somália”, publicado pela Folha de São
Paulo, em 24/07/11, na página A3.
Em todo o Chifre da África, as pessoas
estão famintas. Uma combinação
catastrófica de conflitos, alto preço dos
alimentos e seca deixou mais de 11 milhões
de pessoas em extrema necessidade. A
ONU está emitindo alertas há meses.
Questão 29

A partir das ideias presentes no texto é correto
dizer que:
a) a fome na Somália é resultado de fatores
ambientais, econômicos e políticos.
b) a ONU não consegue auxiliar o contingente
de pessoas famintas da Somália.
c) a seca é a maior responsável pela falta de
alimentos em todo o Chifre da África.
d) há meses, a ONU atua na entrega de
alimentos para o povo da Somália.
e) a fome é um problema crônico no continente
africano.

Em Formosa, Goiás, um cidadão, depois de
sofrer mais de um roubo de bens guardados
dentro de sua moradia, montou um artefato
que, ligado à porta de entrada, dispararia
dois tiros, se fosse arrombada.

FAAT 2012

PROVA BRANCA - PÁGINA 7

FAAT 2012

PROCESSO SELETIVO 2012
PROVA OBJETIVA
A questão 30 está relacionada ao texto
Um país que rasga dinheiro, dos
autores Alexandre Moschella e Alexa
Salomão, publicado na Revista Exame,
nº 14, em 10/08/2011, nas páginas 40 a
49.
Seduzidos pelo poder de atração das
“parcelas que cabem no bolso”, nos últimos
anos os brasileiros compraram como
nunca. E acabaram endividados como
nunca. A dívida de consumo das famílias
representa, em média, 30% de sua renda
anual – um patamar que, pela primeira vez na
história, é equivalente ao de países
desenvolvidos. O que agrava o problema
brasileiro é a taxa de juros dos empréstimos,
muito maior que em outros países.
Questão 30

Considerando as orações destacadas no
texto é correto dizer que o conector E articula:
a) dois estímulos para o endividamento do
brasileiro.
b) ideias contraditórias.
c) ideias alternativas.
d) uma causa com sua consequência.
e) as relações de condição e condicionado.

PARTE 3 - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA
Questão 31

A Constituição brasileira que apresentou
quatro poderes - Legislativo, Executivo,
Judiciário e Moderador - foi outorgada em:
a)1988.
b)1824.
c)1934.
d)1891.
e)1967.

FAAT 2012

Questão 32

O Plano Real (Plano de Estabilização
Econômica) colocou em circulação nova
moeda nacional de poder aquisitivo estável –
o Real. Tal plano foi instituído na presidência
de:
a) Itamar Franco.
b) José Sarney.
c) Fernando Collor de Mello.
d) Fernando Henrique Cardoso.
e) Luís Ignácio Lula da Silva.
Questão 33

O sistema econômico que se caracterizou
pela predominância do Estado sobre a
economia, ligado ao absolutismo europeu dos
séculos XVI e XVII, tendo como princípio
gerador de riqueza a presença de ouro e prata
dentro das fronteiras ficou conhecido como:
a) Liberalismo.
b) Marxismo.
c) Mercantilismo.
d) Neoliberalismo.
e) Anarquismo.
Questão 34

Leia o texto abaixo:
“Assim, na geração após 1917, o
bolchevismo absorveu todas as outras
tradições revolucionárias, ou empurrou-as
para a margem de movimentos radicais.
Antes de 1914, o anarquismo fora muito
mais uma ideologia impulsora de ativistas
revolucionários que o marxismo em
grandes partes do mundo. Marx, fora da
Europa Oriental, era visto como o guru dos
partidos de massa cujo avanço inevitável,
mas não explosivo, para a vitória, ele tinha
demonstrado.” (Fonte: Eric J. Hobsbawm,
A Era dos Extremos, p. 80)
O bolchevismo destacado no texto faz parte
do movimento conhecido como:
a) Revolução Mexicana.
b) Revolução Constitucionalista.
c) Revolução Industrial.
d) Revolução Russa.
e) Revolução Francesa.
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Questão 35

Questão 37

Em julho de 2011, o mundo comemorou o
aniversário da construção do famoso Muro
de Berlim, símbolo da Guerra Fria, que
dividiu o povo alemão e que foi construído,
dividindo a cidade de Berlim. Tanto a
construção quanto a queda do Muro de
Berlim, tornaram-se fatos históricos e, por
força da comemoração do aniversário da
edificação, foram alvo de divulgação na
grande mídia, em âmbito mundial. O ano no
qual deu-se a queda do Muro de Berlim e
quantos anos foram comemorados, desde
sua construção até o ano de 2011, são,
respectivamente:

O Brasil apresenta grandes diferenças entre suas
regiões quanto à renda e o padrão de vida de sua
população. Sobre isso é incorreto afirmar que:

a) 1966 – 100 anos
b) 1970 – 50 anos
c) 1980 – 40 anos
d) 1995 – 50 anos
e) 1989 – 50 anos

GEOGRAFIA

Questão 38

Questão 36

A respeito da posição geográfica do Brasil e
de sua divisão política, assinale a afirmativa
incorreta:
a) A federação brasileira é compota por 26
estados e 1 Distrito Federal.
b) O Brasil é cortado pela linha imaginária do
trópico de Câncer que atravessa o estado do
Paraná.
c) A maior parte do território brasileiro localizase nos hemisférios ocidental e sul.
d) O Brasil apresenta 4 fusos horários
atrasados em relação ao meridiano de
Greenwich.
e) O menor estado da federação brasileira é
Sergipe.

FAAT 2012

a) A região Norte, pela sua extensão territorial
e baixa densidade demográfica, possui o
menor índice de analfabetismo.
b) A região Sudeste possui o segundo maior
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano),
perdendo apenas para a região Sul.
c) A região Sudeste possui o maior PIB
(Produto Interno Bruto) per capita, sendo
seguida pela região Centro Oeste, que ocupa
o segundo lugar.
d) A região Nordeste é a mais pobre do país,
cerca de 50% da população nordestina tem
renda familiar em torno de meio salário
mínimo.
e) A região norte é a que possui maior
concentração fundiária, há muitas grandes
propriedades rurais nas mãos de poucos
proprietários, mais de 50% das terras
agricultáveis estão nas mãos de cerca de 3%
dos produtores.

A grande emissão de gases poluentes que
costumavam ser utilizados na produção de
geladeiras, aparelhos de ar condicionado,
entre outros produtos, contribuíram para a
formação de um “buraco” na camada de
ozônio, responsável por comprometer a
proteção da Terra contra radiação ultravioleta
proveniente do Sol. Esse gás é conhecido
como:
a) metano.
b) carbônico.
c) dióxido de enxofre.
d) CFC (clorofluorcabono).
e) monóxido de carbono.
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Questão 39

ATUALIDADES

No início do século XX incentivou a emigração
de seus habitantes trabalhadores e, no final do
mesmo século, destacou-se pelo recebimento
de trabalhares oriundos de várias partes do
mundo, inclusive do Brasil. As afirmações
anteriores referem-se a/ao:
a) Japão
b) Argentina
c) China
d) Coréia do Sul
e) México

Questão 40

"A alta das commodities foi uma das causas
da rápida aceleração da inflação verificada
entre outubro do ano passado e março deste
ano".(Folha de São Paulo, 29/05/2011, p.A2)
Por alta das commodities entende-se a
elevação dos preços de produtos como:
a) alimentos processados e industrializados
b) eletrodomésticos e eletrônicos
c) grãos, minérios e metais.
d) tecnologias e serviços
e) automóveis e equipamentos de informática
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Questão 41

No cenário econômico de âmbito mundial, a
sigla “BRICS” refere-se a um grupo de países,
compostos, inicialmente, por Brasil, Rússia,
Índia e China, que se destacaram pelo rápido
crescimento de suas emergentes economias
em franco desenvolvimento. Em abril do ano
de 2011, a letra "S" foi oficialmente adicionada
à sigla “BRIC”, para formar o “BRICS”, após a
admissão, ao grupo, de um outro país, que é:
a) a Somália
b) o Sudão
c) Singapura
d) a Austrália
e) a África do Sul

Questão 42

No ano de 2011, acentuou-se a crise que afeta
o mercado financeiro nos Estados Unidos,
com repercussões e implicações nos
negócios em âmbito mundial. Entre os
motivos que deram origem a esta crise,
podem ser destacados:
a) a queda na produção agrícola americana e
os elevados gastos governamentais com o
financiamento da indústria hoteleira, para
atrair o turismo.
b) o enfraquecimento da saúde do sistema
bancário norte-americano, originado de
hipotecas de compras de imóveis e da queda
dos preços dos imóveis, bem como de
endividamento dos compradores.
c) a queda na produção agrícola americana e
o aumento da importação de produtos
manufaturados, para controle de preços dos
produtos nacionais.
d) a queda na produção agropecuária e os
elevados gastos governamentais com o
financiamento da indústria hoteleira, para
atrair o turismo.
e) a queda na produção agropecuária
americana e o aumento da importação de
produtos manufaturados, para controle de
preços dos produtos nacionais.
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Questão 45

No mês de maio de 2011, o STF - Supremo
Tribunal Federal - reconheceu, por
unanimidade de votos de seus membros, a
união estável entre casais do mesmo sexo,
como entidade familiar. Por força dessa
decisão, na prática, as regras que valem para
relações estáveis entre homens e mulheres
podem ser aplicadas para casais do mesmo
sexo. A união estável, entre pessoas do
mesmo sexo, segundo divulgado pela grande
mídia, em âmbito nacional, confere para os
casais:

No mês de agosto de 2011, após a publicação,
pela revista "Piauí", de uma entrevista sua,
com críticas às Ministras Ideli Salvatti, das
Relações Institucionais e Gleisi Hoffmann, da
Casa Civil, o então Ministro da Defesa deixou
o cargo, tendo sido substituído por um
Diplomata. O Ministro da Defesa que deixou o
cargo e o Diplomata, seu substituto, são,
respectivamente:
a) Michel Temer e Aécio Neves
b) Paulo Salim Maluf e Aécio Neves
c) Nelson Jobim e Celso Amorim
d) Michel Temer e José Eduardo Cardoso
e) Celso Amorim e Nelson Jobim

a) direitos como participação na herança,
pensão alimentícia e previdenciária e inclusão
do companheiro como dependente em planos
de saúde, entre outros benefícios.
b) direitos idênticos aos dos casais
heterossexuais casados.
c) direitos idênticos aos dos casais
heterossexuais, desde que os casais
homossexuais se casem, nos termos da lei.
d) direitos idênticos aos dos casais casados
em regime de comunhão universal de bens.
e) direitos idênticos aos dos casais casados
em regime de separação de bens.
Questão 44

Em localidades diversas, no mundo, repetemse várias competições esportivas, entre as
quais se destacam a Copa do Mundo de
Futebol e as Olimpíadas. Estas duas
próximas importantes competições
esportivas, respectivamente, serão
realizadas em quais países e anos?
a) Brasil 2014 – Brasil 2012
b) Brasil 2014 – Inglaterra 2016
c) Estados Unidos 2012 – Canadá 2014
d) Brasil 2014 – Inglaterra 2012
e) Brasil 2016 – Inglaterra 2012
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