
CONHECIMENTOS GERAIS

01. O anúncio de que o BCE vai comprar títulos de países em dificuldades causou uma melhora 
no  clima  da  economia  da  Europa.  Das  proposições  abaixo,  qual  não  se  coaduna  com esse 
ambiente de melhora: 
a) As taxas de juros para compra de títulos europeus recuaram para menos de 5%;
b) A Espanha recuou da decisão de recorrer ao FMI para conseguir uma injeção de liquidez;
c) A boataria sobre o fim do Euro cessou;
d) Os alemães preservam um mercado cativo para suas exportações;
e) As economias ibérica e grega ainda patinam em números recessivos.  

02. Um choque nas tarifas. O preço da eletricidade é um dos maiores paradoxos brasileiros. Essa 
distorção se explica pelo seguinte fato: 
a) A distância entre os centros produtores e as áreas consumidoras;
b) O atraso tecnológico brasileiro no setor de geração de energia;
c) Pela alta carga tributária aplicada sobre o setor de energia;
d) Pela ineficiência das empresas de distribuição de energia, quase todas estatais. 
e) Da carência de rfecursos naturais no território brasileiro para geração de energia.   

03.  Foi aberta no MoMA, em Nova Iorque, entre os dias 18 de setembro e 31 de dezembro de 
2012, uma exposição sobre o gênio da arte pop. As famosas latas de sopa Campbell’s Estarão na 
mostra. ESsa exposição retrata a arte de: 
a) Ali Wei Wei;
b) Botero;
c) Pablo Picasso;
d) Andy Warhol;
e) Frederico Garcia Lórca. 

04. Dados do IBGE mostram que essa região concentra a maior renda média e o maior poder de 
compra de trabalhadores em todo o país. Essa região é: 
a) A grande Porto Alegre;
b) A periferia de São Paulo;
c) A Zona da Mata mineira;
d) A região metropolitana do Rio de Janeiro;
e) O entorno de Fortaleza.

05. O Oscar 2013 pode ter como concorrente na categoria de filme estrangeiro o filme brasileiro 
"O Palhaço", DIRIGIDO E ESTRELADO POR:
a) Selton Mello;
b) Paulo José;
c) Danton Mello;
d) Wagner Moura;
e) Milhem Cortez.

06. O indicado, pela presidente Dilma Roussef, para a vaga do ministro César Peluso, no STF, é:
a) Flávio D’urso;
b) José Eduardo Cardoso;
c) Luiz Sveiter;
d) Teori Zavascki.
e) José Carlos Dias. 



07. Com o objetivo de fazer o PIB crescer, pelo menos 2% em 2012, o governo federal tomou uma 
série de medidas de estímulo ao crescimento. Qual da medida abaixo não serve para estimular a 
economia: 
a) Redução do IPI para linha branca;
b) Redução do IOF para pessoas físicas; 
c) Desonerações de folhas de pagamento;
d) Redução da taxa básica de juros;
e) Ampliação dos depósitos compulsórios.    

08. No dia 28 de setembro a presidente Dilma Roussef sancionou uma lei que era Esperada por 
grande parte da sociedade brasileira. Essa lei trata: 
a) De usuários de crack;
b) De agressões contra mulheres; 
c) De exploração sexual de menores; 
d) Dos crimes cometidos por milicianos;
e) Dos crimes da internet.  

09. Alvo de uma polêmica com o ministro Joaquim Barbosa , o ministro do STF Marco Aurélio 
Melo chegou ao supremo durante o governo do ex- presidente: 
a) Itamar Franco;
b) Fernando Collor de Mello;
c) José Sarney;
d) Fernando Henrique Cardoso;
e)  Luiz Inácio Lula da Silva.

10.  As polêmicas no julgamento do mensalão se localizam sempre entre os ministros relator e 
revisor. O ministro revisor do julgamento do mensalão è: 
a) Cesar Peluso;
b) Marco Aurélio Mello;
c) Ricardo Lewandowski;
d) Carmen Lúcia;
e) Luiz Fux. 

GABARITO

01. E
Comentário: As economias das áreas ibérica e grega ainda não deram sinais de recuperação. 

02. C
Comentário: Essa distorção se explica pela alta carga tributária aplicada pelo setor.

03. D
Comentário: Essa mostra retrata a obra de Andy Warhol. 

04. D
Comentário: Essa definição se refere a região metropolitana do de Rio de Janeiro.

05. A
Comentário: "O Palhaço" foi dirigido e estrelado por  Selton Mello.

06. D
Comentário: O indicado pela presidente Dilma Roussef foi Teori Zavascki.



07. E
Comentário: Ampliação de depósitos compulsório é uma medida que desestimula a economia. 

08. D
Comentário:  A presidente  Dilma  sancionou  uma  lei  de  combate  aos  crimes  cometidos  por 
milicianos.

09. B
Comentário: Marco Aurélio Mello se tornou ministro do STF no governo Fernando Collor. 

10. C
Comentário:  O ministro revisor é Ricardo Lewandowski. 


