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Questão 23 

Resposta: Letra C 

Comentário: EUA pedem a americanos que evitem regiões do DF por 'questões de segurança'. O 

documento recomenda que turistas e funcionários do governo evitem visitas noturnas às regiões 

de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá. 

 

Questão 24  

Resposta: sem resposta! 

 

Questão 25 

Resposta: Letra A 

Comentário: O dia 30 de novembro  é comemorado pelos evangélicos do Distrito Federal, que 

consideram o Dia do Evangélico como um feriado, a partir da Lei Distrital nº 963/1995. 

 

Questão 26 

Resposta: A 

Comentário: O Memorial JK está localizado na Praça do Cruzeiro, um dos pontos mais altos da cidade 

de Brasília, construído no espaço em que, no dia 3 de maio de 1957, antes mesmo da transferência 

da capital, foi celebrada a primeira missa da cidade, por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 

Cardeal Arcebispo de São Paulo. Numa área de 25.000m2, o edifício do Memorial ocupa espaço 

correspondente a 1/5 do seu total, o que empresta grandeza e magnitude à obra. 

 

Questão 27 

Resposta: Letra A 

Comentário: Segundo o art. 108, da LODF, O Conselho de Governo é o órgão superior de consulta do 

Governador do Distrito Federal, que o preside e do qual participam: 



 
 

I – o Vice-Governador do Distrito Federal; 

II – o Presidente da Câmara Legislativa; 

III – os líderes da maioria e da minoria na Câmara Legislativa; 

IV – o Procurador-Geral do Distrito Federal; 

V – quatro cidadãos brasileiros natos, residentes no Distrito Federal há pelo menos dez anos, maiores 

de trinta anos de idade, todos com mandato de dois anos, vedada a recondução, sendo dois 

nomeados pelo Governador e dois indicados pela Câmara Legislativa. 

 

Questão 28 

Resposta: Letra E 

Comentário: “Candangos”, foi assim que ficaram conhecidos aqueles trabalhadores pioneiros, que 

vinham atraídos pela possibilidade de um novo começo e novas oportunidades. Saíam da terra 

natal com uma mala e pouquíssimo dinheiro. 

 

Questão 29 

Resposta: Letra C 

Comentário: Tanto pode lembrar um disco voador (o lado empreendedor de Darcy Ribeiro), quanto 

uma maloca indígena (o lado antropólogo) - assim João Filgueiras Lima, o Lelé define o Memorial 

erguido na UnB, um projeto que reflete a dicotomia entre o passado e o modo de ser de Darcy. 

 

Questão 30. 

Resposta: Letra D 

Comentário: A Legião Urbana surgiu no final de 1982 quando Renato Russo juntou-se a Marcelo 

Bonfá, Eduardo Paraná (Hoje, Kadu Lambach) e Paulo Guimarães (o ‘Paulista’). 
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