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F - ***** Neste mês o IBGE divulgou a pesquisa sobre a população estimada de todos os 

municípios do Brasil. A Senhora saberia me dizer quais são as três maiores cidades 

brasileiras 

em termo de população estimada? 

E2 — É São Paulo, Rio de Janeiro e a terceira eu não saberia dizer. 

Resposta correta: 

São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador (faltou uma) 
 

F - O que significa a sigla IPEA, I. P. E. A.? 

E2 - IPEA. 

F - IPEA. 

E2 - Instituto..., não estou lembrando agora. 

E2 - PIB é produto interno bruto. 

Resposta correta: 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

 
F — Qual foi o movimento cultural... e que depois acabou se tornando movimento social 

*****, cuja sede fica nos Estados Unidos e que comemorou quarenta anos agora em *****? 

E2 - Movimento cultural... 

Resposta correta: 
MOVIMENTO FEMINISTA 
 
F - *****; a gente pode ***** aqui. Em vinte e sete de agosto próximo está previsto um 

fenómeno da natureza chamado vulgarmente de duas luas já ouviu falar deste fenómeno? 

E2 - Não. 

Resposta correta: 
Na época ela deveria saber, pois foi um boato ou lenda urbana que se espalhou pela 
internet dizendo que Marte iria ficar tão próximo da Terra que quem olhasse para o 
céu iria ver duas luas. 
Foi muito noticiado como mais um dos vários boatos que correm na internet. 

 
F - E qual foi o principal movimento social que foi preponderante para a promulgação, da 

aprovação e promulgação da lei Maria da Penha? 

E2 - Movimento social? Na verdade eu sei que a lei Maria da Penha foi uma mulher que 

sofria agressões do marido, que chamava Maria da Penha e ela influenciou diversas 

mulheres 

a lutar para criação dessa lei. 

Resposta correta 

 

F - Consequentemente foi um movimento de, o movimento das...? 

E2 - Mulheres. 

Resposta correta 

 

F - Das mulheres né, que acabaram conquistando a aprovação dessa lei muito importante 

né?! 

O examinador está conduzindo a candidata. 
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Vamos para a Política. 

F - E na política, é... a Senhora se lembra o que significa fisiologismo, em termos políticos? 

E2 - Fisiologismo é quando... são praticadas ações políticas em troca de favores. 

Resposta correta 
 
F - Ok. A senhora se lembra contra qual ou quais parlamentares em nível federal tramita 

investigação, CPI né, comissão parlamentar de inquérito, cuja acusação é o fisiologismo? 

E2 - Fisiologismo... tem o... António Palocci, o deputado; o Marcos Valério... 

F - Mais algum? 

E2 — Me lembro desses dois. 

Resposta errada: 
Marcos Valério não era deputado. 
 
F - Lembrou do movimento social? 

E2-Não. 

Não respondeu: 

 
F - Estou satisfeita. 

M - Obrigada, Doutora. 

 

Considerações finais: 

Foram feitas 10 perguntas a candidata e ela acertou apenas três e em uma 

acertou metade. O que é de se estranhar é a forma com que a examinadora 

conduziu a prova tentando de toda forma fazer com que a candidata se 

lembrasse do movimento feminista, chegando ao ponto de citar a Lei Maria 

da Penha. 

Diante disso a candidata não atingiu pontuação suficiente e deveria ter sido 

reprovada. A nota para essa candidata deveria ter sido 35. 


