
CONHECIMENTOS GERAIS

01- O brasil deve aproveitar sinal verde da omc para retaliar, em breve, americanos por causa de 
subsídios ilegais.  os subsídios que são alvo dessa disputa estão concedidos ao setor produtivo 
do ( a ): 
a) soja; 
b) laranja; 
c) algodão; 
d) cevada; 
e) milho. 

02- O governo vai injetar r$ 21,1bilhões na caixa economica e no Banco do Brasil para que eles 
continuem ampliando suas linhas de crédito, sem oferecer risco à sua saúde financeira.  essas 
medidas podem ser enquadradas como medidas: 
a) monetaristas; 
b) keynesianas; 
c) socialistas;
d) positivistas; 
e)  isolacionistas.  

03- O percentual de lares brasileiros servidos por rede de esgoto no ano de 2011 era:  
a) 59%; 
b) 80%; 
c) 35%; 
d) 62%; 
e) 95%.  

04- A ONU estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança do 
trânsito. a meta brasileira é reduzir em: 
a) 30% o numero de acidentes até 2020; 
b) 40% o numero de acidentes até 2020; 
c) 50% o numero de acidentes até 2020; 
d) 50% o numero de acidentes até 2030; 
e) 65% o numero de acidentes até 2030. 

06- Na abertura  da  assembléia  geral  da  onu  a  presidente  Dilma Roussef  reafirmou diversos 
pontos da política externa brasileira, dos pontos abaixo qual não foi contemplado pela presidente: 
a) Não intervenção armada na síria; 
b) Apoio ao plano de paz da liga Árabe; 
c) Evitar que a crise economica aumente a desigualdade no mundo; 
d) defender a inclusão social cada vez maior; 
e) apoiar um possível ataque de israel ao irã.  

07-  o grupo feminista femen, conhecidopor suas aguerridas ações de rua contra a exploração 
sexual das mulheres, os governos totalitários e as instituições religiosas. esse grupo surgiu na: 
a) Rússia; 
b) França;
c) Inglaterra; 
d) Itália;
e) Ucrânia



08- Os protestos no mundo Àrabe – Islâmico que levaram a morte do embaixador norte americano 
na Líbia foram provocados pela exibição de um filme considerado ofensivo ao profeta Maomé. 
esse filme é: 
a) O silêncio dos inocentes;
b) O grito do silêncio; 
c) A inocencia dos muçulmanos; 
d) O flagelo de maomé; 
e) Os 12 trabalhos de maomé. 

09- é o quinto maior exportador de petróleo do mundoe possui as maiores reservas de petróleodo 
mundo. 95% das exportações desse país são de petróleo. essa definição se refere a ( o ): 
a) venezuela;
b) irã; 
c) brasil; 
d) iraque; 
e) jordânia.  

10- Os programas sociais da pdvsa-  estatal venezuelana de petróleo – chegam hoje a 20 milhões 
de venezuelanos . o percentual da população atendida por programas sociais na venezuela é de: 
a) 20% da população;
b)  30% da população;
c) 40% da popúlação; 
d) 50% da população;
e) 60% da população.   

Gabarito

01. C  
Comentários: Os subsídios em questão são concedidos ao setor do algodão. 

02. B  
Comentários: Essas medidas são Keynesianas.

03. D  
Comentários: são pouco mais de 60% os lares servidos por rede de esgoto. 

04. C  
Comentários: O Brasil pretende reduzir o numero de acidentes em 50% até 2020. 

05. E  
Comentários: As empresas deveriam pedir auxílio a bancos privados. 

06. E  
Comentários: O Brasil nunca mostrou disposição de apoiar esse ataque.

07. E  
Comentários: O grupo femen surgiu na Ucrânia. 

09. A  
Comentários: Essa defeinição se refere a Venezuela. 



10. E  
Comentários: 60% da população Venezuelana é atendido por programas sociais bancados pela 
pdvsa. 


