
CONHECIMENTOS GERAIS

01. Segundo dados apurados pelo Censo de 2010, 800 mil crianças e jovens entre 10 e 19 anos, 
eram responsáveis por domicílios particulares no Brasil.  As afirmativas abaixo buscam minorar 
esse quadro, exceto: 
a) Melhorar o acesso a serviços de qualidade;
b) Ampliar os programas de transferência de renda;
c) Aumentar a carga horária das escolas de ensino fundamental e médio;
d) Aumentar a fiscalização do Ministério do Trabalho sobre as empresas que utilizam menores nos 
seus quadros;
e) Reduzir para 13 anos a idade legal para o início do trabalho infantil. 

02. A população mundial deverá ser de 9,3 bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, será 50% maior 
que os 6,1 bilhões de meados do ano de 2000. Apenas um país desenvolvido estará entre os 20 
mais populosos do mundo. Esse país é: 
a) Inglaterra;
b) França; 
c) Canadá;
d) Estados Unidos;
e) Nigéria. 

03. O acrônimo PIIGS soa, em inglês, como a palavra “porcos”. Esse termo vem sendo utilizado 
para definir países da união europeia com economia deficitária. Qual dos países abaixo não se 
enquadra no conceito dos PIIIGS. 
a) Espanha;
b) Grécia; 
c) Irlanda;
d) Inglaterra;
e) Portugal.

04. A Rodada de Doha tinha como objetivo principal: 
a) Eliminar a fome no mundo até 2050;
b) Aumentar o turismo entre países pobres e ricos;
c) Reduzir em 10 anos 35% do arsenal nuclear mundial;
d) Reduzir em 15% o desemprego na Zona do Euro;
e) Eliminar o protecionismo e as barreiras alfandegárias globais. 

05. A Expansão das universidades federais aumentou as matrículas e o quadro de professores 
nas instituições mantidas  pelo  governo.  Esse crescimento  pode ser  atribuído a  um programa 
conhecido como: 
a) PROUNI;
b) FIES;
c) REUNI;
d) Bolsa Família;
e) PET. 

06. Segundo dados da OCDE, qual o percentual de brasileiros, entre 25 e 34 anos possui o curso 
superior completo : 
a) 3% dos brasileiros;
b) 25% dos brasileiros;
c) 55% dos basileiros; 



d) 12% dos brasileiros; 
e) 9% dos brasileioros. 

07.  A guerra  entre  narcotraficante  de heroína e  cocaína,  fornecedores  dessas drogas para o 
mercado  norte-americano,  produziu  70.000  mortos,  nos  últimos  seis  anos.  Essas  mortes 
ocorreram em território: 
a) Colombiano;
b) Mexicano;
c) Boliviano;
d) Peruano;
e) Brasileiro. 

08. O baixo crescimento da economia brasleira em 2012 levou o governo Dilma adotar um elenco 
de medidas para turbinar o pib de 2013, dentre as medidas abaixo qual não tem esse objetivo: 
a) Redução do ipi para autos, móveis, eletrônicos;
b) Ampliação das alíquotas de importação;
c) Desvalorização do real;
d) Desoneração da folha de pagamentos de 25 setores da economia;
e) Corte no orçamento do BNDES. 

09. A inflação de 2012 fechou próxima de 6%, muito acima do centro da meta, que é de 4,5%. O 
responsável pelo controle da inflação no Brasil é: 
a) O Banco do Brasil;
b) O BNDES;
c) O Banco Central.
d) O Ministério da Fazenda;
e) A Casa Civil. 

10. Segundo a ong alemã "Transparência Internacional", o país mais corrupto da América Latina 
em 2012 foi: 
a) Bolívia;
b) Brasil;
c) México; 
d) Venezuela;
e) Paraguai. 

GABARITO

01. E
Comentário: Se houver a redução da idade legal para o inicio do trabalho infantil, aumentará o 
número de menores com a chamada responsabilidade precoce. 

02. D
Comentário: Os Estados Unidos se tornará o único país desenvolvido entre os 20 mais populosos 
do mundo. 

03. D
Comentário: A Inglaterra não está contemplada no acrônimo PIIIGS. 

04. E
Comentário:  A Rodada  de  Doha  tinha  como  objetivo  eliminar  o  protecionismo  no  comércio 
mundial. 



05. C
Comentário: O programa do governo federal  responsável por essa expansão das universidades 
federais é o REUNI. 

06. D
Comentário: Somente 12% dos brasileiros entre 25 e 34 anos possui o curso superior completo. 

07. B
Comentário: Essas mortes ocorreram em território mexicano.  

08. E
Comentário:  Reduzir o orçamento do BNDES gera redução da capacidade de investimentos, o 
que contribui para reduzir o PIB. 

09. C
Comentário:  O responsável pelo controle da inflação é o Banco Central,  através do Copom - 
Conselho de Politica Monetaria. 

10. D
Comentário: Para a ong "Transparência Internacional", o país mais corrupto da América Latina, 
em 2012, foi a Venezuela. 


