
PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.17-MOTORISTA – VOTORANTIM –SP - 2010 

1 

 

Leia o texto e responda as questões nº1 e nº2 

 

A crítica ao desenvolvimento no contexto da globalização 
capitalista é que ele está centrado na ilusão de que o 

crescimento econômico pode ser ilimitado, que ele é e 
será sempre sinônimo de mais empregos, bem-estar e 

felicidade, e isso para toda a humanidade. A história de 

quinhentos anos de capitalismo e de todo sistema 
centrado no produtivismo e no consumismo tem 

comprovado que essa noção é equivocada; tem sido 
motivo de frustração para a maioria da população 

trabalhadora e fator de sistemática destruição do meio 
ambiente. 

Questiona-se também o fato de o crescimento capitalista 

não estar centrado nas necessidades, aspirações e 
recursos dos povos e nações, mas na propensão ao 

consumo daqueles indivíduos e países que têm poder de 
compra. Em consequência, quanto mais se produzem e 

se acumulam riquezas, maior o número das pessoas, 

coletividades e países excluídos daquele crescimento, 
daquela acumulação e, portanto, do direito à vida, ao 

trabalho e ao desenvolvimento. (Sandra Quintela e 
Marcos Arruda) 
 
QUESTÃO 01 

Assinale a opção que está de acordo com as idéias do 

texto. 
a) No contexto da globalização capitalista o crescimento 

econômico não encontra limites, mas apresenta uma 
crítica ilusória. 

b) O crescimento capitalista está voltado para quem tem 

poder aquisitivo, o que provoca grande margem de 
exclusão social. 

c) A crença de que toda a humanidade se beneficia com 
empregos , bem-estar e felicidade se há crescimento 

econômico ilimitado é combatida pelos adeptos da 

globalização capitalista. 
d) O produtivismo e o consumismo são a comprovação 

de que a população trabalhadora tem tido acesso ao 
crescimento econômico. 

 
QUESTÃO 02 

 Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 

a) A expressão ―e será sempre‖ pode ser isolada por 
vírgulas sem prejuízo gramatical para o período. 

b) O sinal de ponto-e-vírgula após ―equivocada‖ pode ser 
substituído por sinal de dois-pontos. 

c) Pode-se subentender antes da expressão ―tem sido‖ 

ideia correspondente a tanto que. 
d) Conforme a norma escrita culta, ao se eliminar o sinal 

indicativo de crase antes de ―vida‖, antes de ―trabalho‖ e 
de ―desenvolvimento‖ o emprego dos artigos definidos é 

obrigatório. 
 

QUESTÃO 03 

O texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale o único 
trecho gramaticalmente correto. 

a) Há diversas maneiras de organizarem a produção e a 

distribuição de bens e serviços, oriundo da interação de 

agentes especializados, inserido numa divisão social do 
trabalho. 

b) Um dos processos mais simples, e por isso dos  mais 
antigos, é a produção simples de mercadorias: os 

agentes são os possuidores individuais dos seus meios de 

produção e distribuição e, portanto, também dos 
produtos de sua atividade, que eles intercambiam em 

mercados. 
c) O agente é nesse modo de produção quase sempre 

uma família ou um domicílio, cujos membros trabalham 
em conjunto, usufruindo coletivamente dos resultados de 

sua atividade. 

d) A agricultura familiar, o artesanato e o pequeno 
comércio são exemplos de atividades integrantes desse 

modo de produção. O capitalismo se originou da 
produção simples de mercadorias, negando-lhe ao 

separar a posse e o uso dos meios de produção e 

distribuição. 
 

QUESTÃO 04 
Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. 

O capitalismo é o modo de produção em que os meios de 
produção e de distribuição, assim como o trabalho, 

tornam-se mercadorias, apropriadas privadamente. Os 

meios de produção e distribuição tornam-se capital à 
medida que se concentram nas mãos duma minoria, 

enquanto a maioria se limita à posse de sua capacidade 
individual de trabalho. (Paul Singer) 
a) Após a expressão ―à medida‖, admite-se, pela norma 

escrita culta, a inserção da preposição em. 
b) No primeiro período do texto predominam os tempos 

verbais do presente por tratar-se de uma definição, de 
um conceito. 

c) As ocorrências de ―se‖ em ―se concentram‖ e ―se 

limita‖têm a mesma função sintática. 
d) Em ―se limita‖de acordo com a norma culta escrita, 

admite-se também a colocação pronominal enclítica 
limita-se. 

 
QUESTÃO 05 

Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, assinale 

o trecho do texto abaixo que foi transcrito de forma 
gramaticalmente incorreta. 

a) Porque a concentração do capital possibilitou o 
emprego de vastas somas na atividade inventiva e na 

fabricação dos novos meios de produção e distribuição, 

as revoluções industriais tornaram-se economicamente 
viáveis. 

b) Essa transformação levou à enorme expansão do 
modo de produção e distribuição capitalista, em 

detrimento da produção simples de mercadorias, que, no 
entanto, não desapareceu, mas foi convertida em um 

modo marginal e subordinado. 

c) A ruína de parte do artesanato, do pequeno comércio 
e da agricultura camponesa liberou numerosa mão-de-






PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.17-MOTORISTA – VOTORANTIM –SP - 2010 

2 

 

obra, que foi parcialmente absorvida pela economia 

capitalista. 

d)Tornou-se característica do capitalismo, o 
aproveitamento incompleto da capacidade de trabalho do 

proletariado, ou seja, do que Marx conceituou como a 
perpetuação de um exército industrial de reserva. 

 

QUESTÃO 06 
Assinale o trecho do texto abaixo que foi transcrito da 

forma gramaticalmente correta. 
a) A razão de ser do desemprego como elemento 

estrutural do capitalismo, derivam diretamente do 
antagonismo entre compradores e vendedores da força 

de trabalho. 

b) Aos compradores — as empresas capitalistas — 
interessa que haja concorrência entre os vendedores 

para que o custo caia; aos trabalhadores, obviamente, 
interessam o contrário. 

c) Relativamente cedo os trabalhadores conquistaram o 

direito de se unir em sindicatos, o que tornou possível e 
provável a monopolização da oferta da força de trabalho. 

d) A monopolização do mercado de trabalho, acrescidas 
das sucessivas conquistas de direitos sociais pelos 

trabalhadores, tornou o custo do trabalho o preço 
estratégico da economia capitalista, contraposto à taxa 

de lucro sobre o capital invertido. 

 
QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que a substituição sugerida altera o 
sentido do texto. 

Houve apenas uma época na história do capitalismo em 

que imperou o pleno emprego nos países mais 
adiantados: os assim chamados trinta anos ―dourados‖ 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Nesse período, as forças políticas representativas da 

classe operária foram hegemônicas, subordinando os 

interesses da classe capitalista ao pleno das forças 
produtivas. No último quartel do século XX, o capitalismo 

voltou por assim dizer ao seu ramerrão: o capital 
privado rompeu as amarras, o pleno emprego deixou de 

ser um objetivo da política econômica e o exército de 
reserva voltou a se tornar cada vez mais ponderável. 

(Paul Singer) 
a) em que/na qual 
b) hegemônicas/preponderantes 

c) ramerrão/ritmo rotineiro 
d) pleno/melhor 

 

Questão 08 
Assinale a opção em que a reescrita do trecho apresenta 

problema sintático que compromete a clareza da 
informação apresentada na primeira versão. 

a) Qualquer balanço que se faça do que ocorreu no Brasil 
na década de 90 não pode deixar de levar em conta o 

desemprego. / Não se pode deixar de levar em conta o 

desemprego quando se fizer qualquer balanço do que 
ocorreu no Brasil na década de 90. 

b) Não sem razão esse período passou a ser denominado 

―década do desemprego‖. / Esse período passou a ser 

denominado, não sem razão, ―década do desemprego‖. 
c) Entre esses fenômenos, estão instituições que têm 

como foco central a busca de alternativas para o 
desemprego, a serem produzidas para e com os próprios 

trabalhadores. / Instituições que têm a busca de 

alternativas – a serem produzidas para e com os próprios 
trabalhadores, para o desemprego estão entre esses 

fenômenos, como foco central. 
d) Muitos fenômenos ganharam maior relevância, 

merecendo novas análises e políticas de intervenção. / 
Muitos fenômenos ganharam maior relevânciae, por isso, 

mereceram novas análises e políticas de intervenção. 

 
QUESTÃO 09 

Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados.Ordene-os nos parênteses para que 

constituam um texto coeso e coerente e indique a opção 

correspondente. 
( ) Em torno das multinacionais produtoras de veículos 

que constituem esse núcleo, encontram-se grandes 
empresas fornecedoras de peças e componentes 

automotivos e empresas produtoras de bens de capital e 
eletro-eletrônicos. 

( ) A região do ABC paulista agrega um importante 

complexo industrial, formado a partir dos anos 50. Esse 
parque industrial tem no setor metal-mecânico, e mais 

centralmente no setor automotivo, o seu núcleo 
dinâmico. 

( ) Essa forte concentração industrial e o fato de ter sido 

palco das grandes greves do final dos anos 70 e da 
construção de um novo sindicalismo fizeram com que a 

região passasse a exercer um importante papel 
econômico e político no cenário nacional. 

( ) Entre essas transformações podem-se observar: 

fechamento de empresas industriais, deslocamento de 
plantas produtivas para outras regiões do país, 

reestruturação da produção e do trabalho, enxugamento 
das grandes estruturas verticalizadas, redução da mão-

de-obra na indústria, expansão do setor de serviços e 
novo perfil dos postos de trabalho. 

( ) Contudo, desde o início dos anos 90, a economia do 

ABC vem passando por um processo de intensas  
mudanças. 

a) 1, 3, 4, 2, 5 
b) 3, 2, 1, 4, 5 

c) 2, 1, 3, 5, 4 

d) 4, 3, 5, 2, 1 
 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção que preenche as lacunas do texto com 

coesão e coerência. 
Na década de 90, ______globalização da economia 

e______ reestruturação produtiva somadas______ 

privatização das empresas públicas representaram para 
os trabalhadores brasileiros, principalmente ________ 

inseridos no mercado formal, uma dramática ruptura 
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causadora do desemprego com índices jamais antes 

vistos na nossa história. 

Trabalhadores antes incluídos nos mercados formais 
vieram somar-se aos já historicamente excluídos, 

pertencentes ao mercado informal. ______ partir do fato 
de que a referência social do trabalhador está atrelada 

______ sua inserção na economia, _____ perda do 

trabalho formal significa muito mais que _____ perda 
financeira. 

Nessa conjuntura desfavorável aos trabalhadores 
floresceram importantes projetos, que marcaram os anos 

90, como reação______ processo de fechamento de 
postos de trabalho e exclusão.                                                                                           

(Gonçalo Guimarães) 
a) a, a, à , aqueles, A, à, a, a, ao 
b) à, a, a, àqueles, À, à, a, à, ao 

c) a, à, à, aqueles, À, a, à, à, no 
d) à, à , à , aqueles, A, a, à, a, do 

 

QUESTÃO 11 
Um título no valor nominal de R$ 20.000,00 sofre um 

desconto comercial simples de R$ 1.800,00 três meses 
antes de seu vencimento. Calcule a taxa mensal de 

desconto aplicada. 
a) 6% 

b) 5% 

c) 4% 
d) 3% 

 
QUESTÃO 12 

Um município colheu uma produção de 9.000 toneladas 

de milho em grão em uma área plantada de 2.500 
hectares. Obtenha a produtividade média do município 

em termos de sacas de 60 kg colhidas por hectare. 
a) 50 

b) 60 

c) 72 
d) 90 

 
QUESTÃO 13 

Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: 
―Não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não 

dormem a sesta‖. A condição necessária e suficiente para 

que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja 
verdadeira a seguinte proposição: 

a) No máximo um aldeão daquela aldeia não dorme a 
sesta. 

b) Todos os aldeões daquela aldeia dormem a sesta. 

c) Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta. 
d) Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme a sesta. 

 
QUESTÃO 14 

São lançadas 4 moedas distintas e não viciadas. Qual é a 
probabilidade de resultar exatamente 2 caras e 2 coroas? 

a) 25% 

b) 37,5% 
c) 42% 

d) 50% 

QUESTÃO 15 

Se um funcionário recebia R$ 850,00 por mês e passou a 

receber R$ 952,00. Ele teve um aumento inferior a: 
a) 13% 

b) 15% 
c) 13,5% 

d) 14% 

 
QUESTÃO 16 

Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela 
Europa. Com as informações de que dispõe, ele estima 

corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em 
Paris é 3/7, que a probabilidade de Beatriz estar hoje em 

Paris é 2/7, e que a probabilidade de ambas, Ana e 

Beatriz, 
estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos, então recebe um 

telefonema de Ana, informando que ela está hoje em 
Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de 

Ana, Carlos agora estima corretamente que a 

probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é 
igual à: 

a) 1/7 
b) 1/3 

c) 2/3 
d) 5/7 

 

QUESTÃO 17 
André é inocente ou Beto é inocente. Se Beto é inocente, 

então Caio é culpado. Caio é inocente se, e somente se, 
Dênis é culpado. Ora, Dênis é culpado. Logo: 

a) Caio e Beto são inocentes 

b) André e Caio são inocentes 
c) André e Beto são inocentes 

d) Caio e Dênis são culpados 
 

QUESTÃO 18 

Um terreno de 1km2 será dividido em 5 lotes, todos com 
a mesma área. A área de cada lote em m2,  será de: 

a) 1.000 
b) 20.000 

c) 200.000 
d) 2.000 

 

QUESTÃO 19 
Para forrar as paredes de uma sala são necessárias 20 

peças de papel com 80 cm de largura cada. Quantas 
peças seriam necessárias se as peças tivessem 1m de 

largura? 

a) 15 
b) 16 

c) 17 
d) 18 

 
QUESTÃO 20 

Em apenas 6 meses o preço de um litro de gasolina teve 

320% de aumento. Como esse preço era inicialmente de 
R$ 0,25 , ele passou a ser: 

a) R$ 0,80 
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b) R$ 1,05 

c) R$ 1,50 

d) R$ 2,80 
 

QUESTÃO 21 
Assinale a alternativa correta quanto ao esperar o 

semáforo abrir: 

a) Descansar o pé na embreagem 
b) Descansar a mão na alavanca de câmbio 

c) Colocar o braço para fora do veículo. 
d) Aguardar com as duas mãos no volante e com o 

veículo em ponto neutro 
 

QUESTÃO 22 

Ao dirigir, percebe-se que o motor parou de funcionar 
instantaneamente, nesse sentido, o correto é: 

a) Verificar o nível de combustível 
b) Verificar  a pressão dos pneus 

c) Verificar  o nível de óleo 

d) Verificar o desgaste de velas 
 

QUESTÃO 23 
Sobre os veículos considerados Flex assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) É necessário esquentar o motor, pois os carros Flex 

ainda necessitam desse processo 

b) Não é mais necessário esquentar motor, pode sair 
arrancando fortemente. 

c) Não é necessário esquentar o motor, basta apenas 
sair de maneira tranquila 

d) É necessário esquentar o motor, pois há perda de 

rendimento caso isso não ocorra 
 

QUESTÃO 24 
Ao dirigir, pode-se frear bruscamente para evitar um 

acidente, porém essa prática não é considerada correta 

pois: 
a) Pode desgastar o sistema de freio do veículo 

b) Pode desgastar o sistema de arrefeiçoamento do 
veículo 

c) Pode desgastar o sistema de refrigeração do veículo 
d) Pode desgastar o sistema de direção hidráulica do 

veículo 

 
QUESTÃO 25 

Ao arrancar com o veículo, é importante que o motorista 
arranque sem pressa e com cautela, pois as arrancadas 

bruscas podem causar: 

a) Desgaste do câmbio e coxins 
b) Desgaste das rodas e bielas 

c) Desgaste do sistema de ignição 
d) Desgaste da parte elétrica do veículo 

 
QUESTÃO 26 

Em relação a partida do veículo, assinale a alternativa 

correta: 
a) É necessário deixar o carro parado com o motor 

ligado 

b) Não é necessário deixar o carro parado com o motor 

ligado 

c) Ao sair com o veículo, deve-se acelerar bruscamente 
para ganhar potência 

d) É correto sempre arrancar em 2º marcha 
 

QUESTÃO 27 

O veículo não quer funcionar, o correto é: 
a) Dar um tranco no motor 

b) Solicitar a presença do responsável pela manutenção 
do veículo 

c) Soltar os parafusos da bateria para dar um RESET no 
sistema 

d) Bombar o acelerador várias vezes para injetar 

combustível 
 

QUESTÃO 28 
Para conseguir uma boa performance dos pneus é 

necessário observá-los frequentemente e 

sistematicamente antes de longas viagens sem esquecer 
o pneu reserva, se a calibragem está correta. Estas 

verificações devem ser feitas: 
a) Com o pneu quente 

b)  Com o pneu frio 
c)  Com o veiculo em movimento 

d)  Somente em dias de chuva 

 
QUESTÃO 29 

Uma pessoa que pretende obter a Carteira Nacional de 
Habilitação(CNH) deverá: 

a)  possuir carteira de trabalho e título de eleitor; 

b) possuir 16 anos completos, C.P.F. e carteira de 
 identidade; 

c)  ter o primeiro grau completo e carteira de  trabalho; 
d) possuir C.P.F, carteira de identidade e 18 anos 

 completos. 

 
QUESTÃO 30 

Quantos pontos são computados no prontuário do 
condutor a cada infração média? 

a) 5 pontos; 
b) 4 pontos; 

c) 3 pontos; 

d) 6 pontos. 
 

QUESTÃO 31 
A suspensão do direito de dirigir dar-se-á ao infrator que 

somar: 

a) 15 pontos; 
b) 10 pontos; 

c) 20 pontos; 
d) 30 pontos. 

 
QUESTÃO 32 

Ao perceber que será ultrapassado o condutor deve: 

a) facilitar a ultrapassagem; 
b) parar o veículo; 

c) sair para o acostamento; 
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d) acelerar o veículo. 

 

QUESTÃO 33 
A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para 

dirigir são válidos: 
a) somente xerox; 

b) original e xerox autenticada; 

c) somente original; 
d) original, xérox e xérox autenticada. 

 
QUESTÃO 34 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o sinal A-2b 
significa: 

 
a) curva em ―S‖ à direita;                                         
b) curva acentuada à direita; 

c) curva acentuada em ―S‖ à direita; 
d) curva à direita. 

 
QUESTÃO 35 

Ao usar a buzina em locais e horários proibidos pela 

sinalização, o condutor estará cometendo uma infração: 
a) grave; 

b) leve; 
c) média; 

d) gravíssima. 

 
QUESTÃO 36 

O condutor que obtiver a Carteira de Habilitação ―A‖ 
estará permitido a conduzir qual tipoo de veículo? 

a) Caminhões; 
b) Carros;  

c) Motocicletas; 

d) Ônibus. 
 

QUESTÃO 37 
Uma pessoa com mais de 65 anos é obrigada a renovar a 

sua Carteira Nacional de Habilitação a cada: 

a) 3 anos; 
b) 1 ano; 

c) 4 anos. 
d) 2 anos; 

 

QUESTÃO 38 
Considera-se como colisão de maior gravidade a: 

a) colisão nas rodovias; 
b) colisão com objeto fixo; 

c) colisão com veículo somente de frente; 
d) colisão frontal. 

 

QUESTÃO 39 
Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou 

mais infrações: 

a) responderá pela infração mais grave, assegurado ao 

 infrator amplo direito de defesa das demais 

 infrações; 
b) sofrerá processo administrativo para elucidação dos 

 fatos; 
c) ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente, as respectivas 

 penalidades; 

d) ser-lhe-á imposta a penalidade de advertência 
 verbal; 

 
QUESTÃO 40 

Qual função exerce o fusível no sistema elétrico: 
a) Proteger o caster 

b) Proteger o sistema elétrico 

c) Produzir energia 
d) Impedir a energia 

 
QUESTÃO 41 

Sair com o veículo sem observar os procedimentos de 

segurança é uma atitude: 
a) Responsável 

b) Ética 
c) Irresponsável 

d) Correta 
 

QUESTÃO 42 

Ao embarcar pessoas, o condutor deve sempre optar: 
a) Pelo lado direito do veículo, especificamente 

estacionado ao lado da calçada 
b) Pelo lado esquerdo, com atenção para não se 

atropelado 

c) Por qualquer um dos lados 
d) Pelo lado mais prático 

 
QUESTÃO 43 

O veículo parou rapidamente, e você observou que há 

risco de incêndio. Qual atitude correta a ser tomada? 
a) Desligar o cabo da bateria 

b) Desligar a chave dos fusíveis 
c) Desligar a ignição do veículo 

d) Acender o farol baixo 
 

QUESTÃO 44 

O filtro de ar é um componente utilizado para: 
a) Filtrar a entrada de óleo no bloco do motor. 

b) Filtrar a poeira na entrada do bloco do motor. 
c) Filtar o combustível no bloco do motor 

d) Filtrar a poluição na saída do escapamento 

 
QUESTÃO 45 

O componente que possibilita o movimento alternado dos 
pistões de um motor é: 

a) Biela 
b) Virabrequim 

c) Caster 

d) homocinética 
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QUESTÃO 46 

Segundo o art. 167 da lei municipal 1090/93 são deveres 

do funcionário além dos que lhe cabem em virtude do 
desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em 

geral, de sua condição de servidor público: 
a) manter somente a solidariedade com relação aos 

companheiros de trabalho. 

b) manter conduta compatível com a moralidade política 
e partidária 

c) ser leal as instituições a que servir; 
d) representar aos superiores sobre as normalidades de 

que não tenha conhecimento. 
 

QUESTÃO 47 

No referido Art.168 da lei 1090/93  são proibidas ao 
funcionário toda ação ou omissão capazes de 

comprometer a dignidade e o decoro da função pública, 
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do 

serviço ou causar dano a Administração Pública, 

especialmente: 
a) acatar fé a documentos públicos 

b) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada 
c) exercer comércio entre os companheiros de serviço no 

local de trabalho 
d)  exercer eficientemente suas funções; 

 

QUESTÃO 48 
Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento. 

Conhecido também como síncope. Os primeiros socorros 
para casos de desmaio devem ser tomados até que seja 

possível o atendimento especializado: 

I- Afastar-se da vítima e de local que proporcione perigo 
(escadas, janelas etc.). 

II- Deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas 
acima do tórax, para que a cabeça fique mais baixa em 

relação ao restante do corpo. 

III- Manter a cabeça de lado para facilitar a respiração e 
evitar aspiração de secreções. 

IV- Afrouxar as roupas. 
V- Manter o local umedecido. 

a) II e III estão corretas; 
b) I, II e V estão corretas; 

c) I, II e IV estão corretas; 

d) apenas a IV está correta. 
 

QUESTÃO 49 
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou 

os dois, na última quarta-feira dia 7 de Julho, pelos 

crimes de sequestro e lesão corporal. Segundo a polícia, 
os dois são suspeitos de envolvimento no 

desaparecimento da ex-amante do jogador, Eliza 
Samudio. A notícia acima faz referencia à: 

a) O goleiro Bruno do flamengo e seu Amigo conhecido 
como ―Macarrão‖. 

b) O goleiro Bruno do Vasco e seu Amigo conhecido 

como ―Bolacha‖. 
c) O goleiro Bruno do Fluminense e seu Amigo 

conhecido como ―Feijão‖ 

d) O goleiro Bruno do Botafogo e seu Amigo conhecido 

como ―Biscoito‖ 

 
QUESTÃO 50 

Não faz muito tempo, uma eliminação precoce da nossa 
seleção brasileira causava uma grande comoção nacional, 

o país praticamente ficava de luto. Mas, em 2010, isso 

não aconteceu. O jogo contra Holanda acabou e as 
pessoas voltaram as suas rotinas rapidamente. Isso 

aconteceu pelo fato da nossa torcida nunca ter se 
identificado - ou ficou empolgada - com o time de 

Dunga. Após a eliminação, a ―CBF‖ (Confederação 
brasileira de Futebol), tomou algumas medidas, entre 

elas: 

a) Apoiar a Comissão técnica, valorizando o trabalho 
realizado em 2010. 

b) Demitir a Comissão técnica, devido ao fracasso 
ocorrido na Copa de 2010. 

c) Demitir apenas o Técnico, pois foi ele o responsável 

soberano pela eliminação. 
d) Deixou de investir valores, pois trocou o Presidente 

devido ao fracasso na copa de 2010. 
 

 





