
CONHECIMENTOS GERAIS

01. Na véspera da abertura da Assembléia Geral da ONU, a presidente Dilma teve um encontro 
com o presidente, dos EUA, Barack Obama. No campo econômico o tema principal da conversa 
foi: 
a) O aumento do desemprego nos EUA;
b) A desoneração do setor de energia no Brasil;
c)  A decisão  de  o  FED de colocar  40  milhões  de  dólares  por  mês nos  próximos  meses  na 
economia norte-americana;
d) O apoio dos EUA ao plano israelense de atacar o Irã, ofertando uma ajuda de 100 milhões de 
dólares;
e) A guerra cambial entre os EUA e a China. 

02. O ano de 2012 assinalou a chegada do refrigerante Coca-Cola a Mianmar, que até 2011 era 
uma ditadura. Hoje apenas dois países proíbem a venda do refrigerante. Esses países são: 
a) Cuba e China;
b) Coréia do Norte e China;
c) China e Angola;
d) Cuba e Somália;
e) Cuba e Coréia do Norte. 

03. O primeiro semestre de 2012 trouxe uma novidade no mercado de vinho brasileiro. O país que 
mais importa vinho do Brasil é: 
a) Os EUA;
b) Israel;
c) Argentina;
d) China;
e) Jordânia.

04.  Numa tentativa de turbinar a candidatura de Fernando Haddad, o governo federal tomou a 
seguinte decisão : 
a) Ampliou o repasse de verbas para a cidade de São Paulo;
b)   Rompeu  politicamente  com  o  vice-presidente  Michel  Temer  por  causa  do  apoio  dele  a 
candidatura Gabriel Challita.
c)  Nomeou Marta  Suplicy  para  o  ministério,  com o objetivo  dela  se  integrar  a  campanha de 
Haddad;
d) Vai despachar duas vezes por semana na capital paulista;
e) Nomeou Gilberto Kassab para uma embaixada, com o objetivo dele se integrar a campanha.   

05. O mês de setembro de 2012 assinalou uma melhora no humor da economia da Zona do Euro: 
o Euro recuperou valor e as bolsas subiram aos níveis mais altos em quatro anos. Essa melhora 
pode ser creditada a seguinte a ação: 
a) Os chineses anunciaram a compra de portos europeus;
b) O anuncio de um programa de demissões de funcionários públicos na Alemanha;
c) A decisão do governo italiano de privatizar o setor naval;
d) A decisão do governo brasileiro de comprar títulos irlandeses;
e) A decisão do bce de comprar titulos públicos que estão com dificuldades de se financiar com 
investidores privados. 



GABARITO

01. C
Comentário: Essa  decisão  do  FED provoca  na  avaliação  do  governo  brasileiro  um tsunami 
monetário que prejudica a economia brasileira. 

02. E
Comentário: Cuba e Coréia do Norte. 

03. D
Comentário: O maior comprador de vinho brasileiro é a China. 

04. C
Comentário: A nomeação de Marta Suplicy para um ministério foi a forma encontrada para 
integrá-la a campanha de Haddad. 

05. E
Comentário: Os mercados europeus reagiram muito bem a decisão de o BCE de comprar títulos 
de países europeus. 


