
 

  
 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 

(EAOT 2009) 

ESPECIALIDADE: HISTÓRIA (HIS) 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira 
se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao 
fiscal de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão-
Respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
26/11/2008 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 28/11/2008 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 17h do último dia – horário de Brasília). 

até 16/12/2008 Divulgação do resultado das Redações na Internet e na Intraer. 

05 a 09/01/2009 
Vista de Prova de Redação e preenchimento do formulário de recurso para a Prova de 
Redação na página do CIAAR, na Internet, (das 10h do primeiro dia até às 17h do último 
dia – horário de Brasília).  

até 09/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e dos 
pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.  

até 21/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos resultados finais das 
Redações. 

até 27/01/2009 Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados 
obtidos pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária. 

02/02/2009 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. 
 
 

VERSÃO 

A
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO:           O Patriomanismo 
No começo dos anos 1980, publiquei um artigo no Jornal de Brasília com o título “O alasca verde”. Nele, 

alertava para o risco da venda da Amazônia como forma de pagar a dívida externa, nos mesmos moldes do que 
ocorrera em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os EUA. 

Em 2005, escrevi outro artigo no Jornal do Comércio, com o título “Alasca Deserto” dizendo que a troca da 
dívida ainda não tinha se realizado, mas que, naquele intervalo de tempo, parte considerável da floresta fora 
destruída. Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la. 

Chegamos a 2008, e a Amazônia continua sob cobiça internacional. Com o aquecimento global, nossas 
florestas se tornaram uma reserva que precisa ser mantida. A incorporação da Amazônia, por uma nação ou 
pela comunidade internacional, passou a ser defendida por alguns, como único modo de preservá-la. 

Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico. Não podemos abrir mão desse 
direito, nem do compromisso para as gerações futuras. Os brasileiros não perdoarão aos governantes que 
contribuírem para perdermos a soberania sobre a Amazônia. Mas isso não nos dá o direito de destruir a floresta, 
como temos feito. 

A Terra é um imenso condomínio, cada país com soberania e responsabilidades, como moradores de 
apartamentos. Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros. Os EUA, a Europa e a 
China não têm o direito de continuar destruindo a natureza com a avidez da indústria que atende à orgia 
consumista. O efeito estufa deriva muito mais da imensa produção industrial dos países ricos do que da 
destruição da Amazônia. Mesmo assim, os EUA continuam se negando a assinar o Protocolo de Kyoto, que 
tenta colocar um mínimo de disciplina no processo industrial do mundo. 

Não podemos seguir o péssimo exemplo deles. Precisamos demonstrar que a Amazônia é nossa e por isso 
devemos protegê-la como patrimônio brasileiro e da humanidade, e não apenas como um território. Mas 
cuidando para não transformá-la em deserto. 

Lamentavelmente, isso será difícil. As estatísticas mostram que as reservas florestais da Amazônia 
caminham rapidamente para o desaparecimento. De um lado, líderes civis e empresários defendem a 
exploração do que ainda existe. De outro, a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido 
possível, mesmo que isso signifique a destruição da floresta. Um grupo pensa que é melhor transformar suas 
árvores em madeira e dinheiro, e suas terras em commodities, como a soja ou o etanol, do que conservar a 
floresta. São os patriotas gananciosos. Outro considera melhor um território desértico soberano do que uma 
floresta sob influência estrangeira: são os patriotas suicidas. Por outro lado, há ONGs e sertanistas dispostos a 
abrir mão da soberania para manter a floresta. São os humanistas antipatriotas. 

A destruição da Amazônia ocorre sobretudo por falta de determinação nacional de optar por um 
desenvolvimento que respeite e mantenha o patrimônio brasileiro e da humanidade. A soberania não deve ser 
apenas territorial, mas também patrimonial. Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania. E 
não somente para o Brasil, mas para toda a humanidade. 

Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la. A Amazônia não pode ser um 
Alasca Verde, como se dizia há 25 anos, nem um Alasca Deserto, como ela começa a parecer. Para isso, é 
preciso combinar patriotismo e humanismo, e inventar no Brasil o “patriomanismo”. 

 (Cristovam Buarque, 13/06/08) 
01) Em relação ao texto “O Patriomanismo”, assinale a alternativa correta: 

A) Todos os brasileiros preocupam-se com a preservação da Amazônia. 
B) Os brasileiros devem proteger a Amazônia como território e como patrimônio brasileiro e da 

humanidade. 
C) A Amazônia é importante somente para os brasileiros. 
D) Já que os brasileiros destroem a floresta, ela tem de ser incorporada pela comunidade internacional. 

 

02) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO: 
A) O autor do texto faz alerta há duas décadas, sobre a venda da Amazônia. 
B) O Alasca foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia. 
C) O aquecimento global é resultado apenas da destruição da Amazônia. 
D) As reservas da Amazônia podem desaparecer, se não a protegermos. 
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03) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta: 
A) A Amazônia é nossa, por isso temos o direito de agir como quisermos. 
B) Qualquer país pode usar de sua soberania para agir, mesmo que prejudique outros. 
C) Não transformar a Amazônia em deserto é muito fácil. 
D) O exarcebado consumismo leva as indústrias a consumirem cada vez mais. 

 

04) Em relação ao texto está correta a alternativa: 
A) O uso da primeira pessoa do plural indica que autor e leitor estão incluídos nessa luta. 
B) A transformação da Amazônia em deserto é menos grave que vendê-la. 
C) A cobiça internacional sobre a Amazônia já não existe mais. 
D) A Amazônia corre o risco de ser vendida porque somos incapazes de administrá-la. 

 

05) De acordo com a estrutura, o texto “O Patriomanismo” pode ser classificado como: 
A) Argumentativo. 
B) Narrativo. 
C) Descritivo. 
D) Publicitário. 

 

06) Pode-se afirmar que a palavra “patriomanismo” é: 
A) Formada pelo processo de derivação sufixal. 
B) Formada pelo processo de composição por justaposição. 
C) Formada pelo processo de derivação regressiva. 
D) Neologismo. 

 

07) De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Em: “Lamentavelmente, isso será difícil” (7°§) é mantido o mesmo sentido e correção gramatical, 

substituindo-se “será” por “é”. 
B) “Lamentavelmente, isso será difícil” –“isso” retoma o último período do parágrafo anterior. 
C) Há quem defenda a exploração do que ainda existe da Amazônia. 
D) “Não há dúvida quanto ao...” (4°§) substituindo “há” por “tem” a frase continuaria de acordo com a 

norma culta. 
 

08) Está correta a alternativa: 
A) Uma vírgula depois de “mostram” (7°§) não mantém a correção gramatical. 
B) A Amazônia não pode ser um Alasca Verde como se diria há 25 anos atrás. 
C) “Os brasileiros não perdoarão aos governantes...” (4°§) O termo grifado anteriormente, substituído por 

pronome seria “Os brasileiros não os perdoarão.” 
D) As palavras “condomínio” e “país” levam acento porque o i é tônico e forma hiato. 

 

09) Julgue os itens a respeito do texto: 
I. Não existe uma determinação nacional de respeitar e manter a Amazônia como patrimônio brasileiro e 

da humanidade. 
II. O verbo “manter” tem como cognato o substantivo “mantido”. 

III. Os que preferem abrir mão da soberania para manter a floresta demonstram patriotismo. 
IV. “Com o aquecimento global,...” (3°§) tem o mesmo valor semântico que “Devido ao aquecimento 

global...” 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

10) Com relação às informações e estruturas do texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “Cobiça” (3°§) pode ser substituída por “ambição” mantendo o mesmo sentido. 
B) Há grupos cuja estratégia é ocupar a Amazônia rapidamente para protegê-la mesmo que isso signifique 

destruí-la. 
C) Um grupo tem o objetivo de transformar as árvores da floresta em madeira e dinheiro, e as terras serem 

úteis à produção da soja e do etanol. 
D) A palavra “Terra” (5°§) se for escrita com letra minúscula, mantém a correção gramatical. 
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11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro gramatical: 
A) Lamentavelmente, os brasileiros não obedecem às exigências da natureza. 
B) A defeza da floresta contra àqueles que só pensam na obtensão de lucros é dever dos brasileiros 

sensatos. 
C) Não perdoaremos aos governantes que contribuírem para a perda da soberania da Amazônia. 
D) As nações poderosas e ricas não tem o direito de destruir à natureza. 

 

12) As palavras grifadas retomam as destacadas nos parênteses, EXCETO: 
A) “Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la”. (2°§) (= a 

Amazônia). 
B) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de...” (4°§) (= direito). 
C) “Os países não podem usar sua soberania contra...”  (5°§)  (= países). 
D) “Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania” (8°§) (A soberania não deve ser 

apenas territorial, mas também patrimonial). 
 

13) Assinale a alternativa em que o sujeito dos predicados destacados está INCORRETO: 
A) “Nele, alertava para o risco...” (1°§) (oculto – eu). 
B) “...que contribuírem para” (4°§) (que). 
C) “Caminham rapidamente para o desaparecimento” (7°§) (as estatísticas). 
D) “...ocorre sobretudo por falta...” (8°§) (a destruição da Amazônia). 

 

14) A relação estabelecida pelas orações grifadas está correta em todas as alternativas, EXCETO: 
A) “...que ocorrera em 1867, quando a Rússia, vendeu o Alasca para os EUA”. (1°§) (tempo). 
B) “...a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido possível, mesmo que isso 

signifique...” (7°§) (concessão). 
C) “...há ONGs e sertanistas dispostos a abrir mão da soberania para manter a floresta” (7°§) 

(finalidade). 
D) “A Amazônia não pode ser um Alasca Verde, como se dizia há 25 anos.” (comparativa). 

 

15) As palavras “estratégia”, “destruí-la”, “título”, “possível”, “protegê-la” levam acento gráfico 
obedecendo, respectivamente, às mesmas regras que as palavras da opção:  
A) Amazônia, contribuírem, dívida, indústria, território 
B) Patrimônio, países, desértico, difícil, transformá-la 
C) Território, Brasília, disséssemos, difícil, será 
D) Rússia, país, único, patrimônio, preservá-la 

 

16) Na frase “...que atende à orgia consumista”, o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Assinale 
a alternativa em que isso deverá ocorrer:  
A) Levamos os rapazes até a sala. 
B) A Marina, no dia de teu aniversário. 
C) A obediência as leis é dever de todo cidadão. 
D) Sempre tive aversão a festas e badalações. 

 

17) A reescrita proposta prejudica a clareza do texto e provoca INCORREÇÃO gramatical: 
A) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico.” (4°§) “Quanto ao nosso 

direito de preservar o território amazônico, não há dúvida.” 
B) “Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros.” (5°§) “Contra os interesses 

dos outros países, não podem usar sua soberania”. 
C) “Não podemos seguir o péssimo exemplo deles.” (6°§) “O péssimo exemplo deles, não podemos 

seguir”. 
D) “Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la.” (9°§) “É tão grave 

transformar a nossa Amazônia em deserto quanto entregá-la”. 
 

18) O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso acontece em todas as frases, EXCETO: 
A) Não há dúvida quanto ao nosso direito. 
B) A destruição ocorre por falta de determinação nacional. 
C) Um grupo pensa só em madeira e dinheiro. 
D) O brasileiro deve preservar e cuidar da floresta Amazônica. 
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19) Está correta a alternativa: 
A) “...a troca da dívida ainda não tinha se realizado...” (2°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 
B) “Os EUA continuam se negando a ...” (5°§) se é pronome apassivador. 
C) “Patriotismo” e “humanismo” são palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. (9°§). 
D) “...como se dizia há 25 anos...” (9°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 

 

20) A pontuação foi feita corretamente em: 
A) Cristovam Buarque, brasileiro senador, luta por um Brasil melhor. 
B) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta, por um Brasil melhor. 
C) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta por um Brasil melhor. 
D) Cristovam Buarque brasileiro; senador, luta por um Brasil melhor. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 

 
 

 

21) “O ter muita fazenda cria comumente nos homens mais ricos e poderosos, desprezo da gente mais nobre, 
e, por isso Deus facilmente lhe tira, para que não sirvam dela para crescer em soberba”. Antonil faz esse 
comentário, no século XVIII, para caracterizar as relações sociais do senhor de engenho e suas 
funções. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o exposto por Antonil: 
A) O poder político do senhor lhe exigia muita arrogância nas relações com os nobres, lavradores e 

vizinhos porque tinham muita inveja de sua posição. 
B) Os senhores tinham a função específica de organizar a sociedade sem a mínima diferenciação social 

entre eles e os trabalhadores do engenho, para não desagradar os nobres. 
C) O senhor de engenho adotava a política da boa vizinhança e com prudência se responsabilizava pelo 

controle do comércio de exportação, do tráfico negreiro e da economia de abastecimento. 
D) Com soberba e violência, os senhores de engenho acabavam restringindo a autoridade por eles exercida 

apenas aos seus escravos, nada conseguindo junto às comunidades vizinhas, nem aos proprietários 
menores. 

 

22) “Os indivíduos criados no isolamento social, dificilmente adotam hábitos humanos”. (Marilena Chauí). 
Segundo a autora, o indivíduo se socializa quando: 
A) Integra-se a novos grupos surgidos de rápidas mudanças, indiferentemente das afinidades entre eles. 
B) Participa da vida em sociedade, assimila suas normas, valores e costumes e passa a se comportar 

segundo esses valores, normas e costumes. 
C) Integra-se no grupo em que nasceu assimilando apenas os hábitos, regras e costumes característicos do 

seu grupo. 
D) Reúne-se com novos grupos para atender aos seus interesses momentâneos e se identifica com os 

aspectos externos dos mesmos. 
 

23) A partir do século XV, uma das saídas encontradas para a crise européia foi a das Grandes 
Navegações. A crise Européia foi superada no decorrer de dois processos. Assinale a alternativa que 
apresenta-os corretamente: 
A) Primeiro: a luta dos reis pelo fortalecimento do poder monárquico, que contou com apoio da burguesia. 

Segundo: A procura de novas rotas para o comércio com o Oriente e de fontes de metais preciosos. 
B) Primeiro: a tentativa de construir rotas terrestres, idealizada pelos reis sem apoio da burguesia. Segundo: 

a grande aventura das navegações, obra apenas de reis e burgueses sedentos por lucros. 
C) Primeiro: criar rotas terrestres para comprar diretamente dos produtores. Segundo: enfrentar o desafio da 

perda de poder aquisitivo provocado pelo grande número de intermediários nos negócios. 
D) Primeiro: a luta dos intermediários, principais beneficiados nos negócios para garantir a exclusividade 

nas rotas marítimas. Segundo: a busca de uma consolidação do poder firmado pelas estruturas feudais. 
 

24) Celso Furtado fez notar que a Inglaterra, que seguiu numa política clarividente em matéria de 
desenvolvimento industrial, utilizou o ouro do Brasil para pagar importações essenciais de outros 
países e pôde concentrar inversões no setor manufatureiro. Nada ficou, no solo brasileiro, do impulso 
dinâmico do ouro, salvo as igrejas e as obras de arte (...) Isso, graças à: 
A) Política de contrabando adotada por Inglaterra e Holanda que açambarcaram por meios ilícitos mais da 

metade do ouro extraído no Brasil para Portugal. 
B) Constituição das vias legais de extração de ouro feita pela Inglaterra com aprovação da metrópole 

portuguesa que lucrava com o tráfico de escravos. 
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C) Gentileza histórica de Portugal. Assim, o ouro de Minas Gerais só chegava a Portugal de passagem (para 
a Inglaterra) sem nenhuma medida protecionista portuguesa. 

D) Violência adotada pela Inglaterra numa desastrosa exploração do trabalho escravo que os dizimou 
atraindo milhares de explorados de todas as partes da Europa. 

 

25) O domínio holandês sobre Pernambuco, no período colonial, foi um dos maiores reflexos da União 
Ibérica sobre o Brasil. O governo de Maurício de Nassau (1637-1644), no Brasil holandês, preocupou-
se particularmente com a: 
A) Consolidação do sistema de açúcar. 
B) Eliminação da influência espanhola na vida pública. 
C) Catequização dos colonos para implantar uma religião oficial. 
D) Extinção dos contratos comerciais firmados entre Portugal e Inglaterra. 

 

26) A Revolução Industrial na Inglaterra foi propiciada não apenas por transformações técnicas, mas 
também por transformações sociais e no processo de trabalho. Sobre as transformações no processo 
de trabalho, é correto afirmar que a: 
A) Manutenção da estrutura corporativa de trabalho organizando os trabalhadores em corporações de ofício. 
B) Promoção de um novo modelo de trabalhador, prontamente preparado para as novas funções e 

capacitado para aceitar a disciplina do trabalho fabril, constituindo mão-de-obra não assalariada. 
C) Concentração de trabalhadores em unidades fabris, desenvolvendo a divisão de trabalho, especialização 

em determinados ramos de produção, constituindo mão-de-obra assalariada. 
D) Passagem do sistema fabril de produção em massa e em série, com a iniciação da maquinofatura para o 

sistema doméstico de produção, a fim de proporcionar contenção de despesas. 
 

27) A Inconfidência Mineira foi uma manifestação da crise do sistema colonial português no final do 
século XVIII. Sobre a Inconfidência Mineira, é válido concluir que: 
A) Os inconfidentes não apoiaram o ideário nascente no liberalismo europeu com idéias iluministas, por 

isso foi um movimento genuinamente autóctone. 
B) Os inconfidentes constituíram uma conspiração que não chegou à fase de revolta armada porque houve 

traição por parte de um dos mineradores. 
C) Juntamente com os líderes inconfidentes participaram do movimento, principalmente, elementos de 

segmentos médios e baixos da população. 
D) Os inconfidentes visavam, entre outras medidas, o estabelecimento de um governo monárquico 

independente e a supressão da escravatura. 
 

28) Embora o rompimento político com Portugal fosse o desejo em comum de diferentes segmentos da 
população, havia muitas divergências. Sobre a Independência do Brasil é correto afirmar que: 
A) Os defensores do Liberalismo Político (“os senhores”) pretendiam, além da emancipação política, uma 

profunda alteração das estruturas econômicas. 
B) A aristocracia rural defendia um liberalismo total que se estendia para a defesa da emancipação dos 

escravos. 
C) Aliado ao espírito de brasilidade de D. Pedro II, estava o seu medo de perder o poder para os liberais 

radicais que lutavam pela independência. 
D) A Independência Brasileira foi um arranjo político que preservou a monarquia como forma de governo e 

também, os privilégios da classe proprietária. 
 

29) A crise do sistema colonial gerou uma série de rebeliões, entre elas a Conjuração Baiana (1798) e a 
Inconfidência Mineira (1789). A Conjuração Baiana distinguiu-se da Inconfidência Mineira, 
principalmente por que: 
A) Sofreu influências dos ideais iluministas. 
B) Foi um movimento de ricos e de intelectuais. 
C) Defendia a emancipação política e econômica da colônia. 
D) Propôs o fim da escravidão e dos privilégios dos mais ricos. 

 

30) Nesse ano de 2008, estamos completando 200 anos da chegada da Corte Portuguesa no Brasil. A 
transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, proporcionou: 
A) Dispersão dos domínios portugueses na América em função das rivalidades regionais provocadas pela 

elevação da cidade do Rio de Janeiro à condição de capital do Império Colonial. 
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B) Ampliação do controle metropolitano sobre as atividades coloniais, e conseqüente, enquadramento do 
Brasil às antigas estruturas do Pacto Colonial. 

C) O estabelecimento de interesses convergentes entre membros da burocracia imperial, proprietários rurais 
e comerciantes, base sócio-política decisiva para o contexto histórico do período. 

D) Emergência de uma burguesia mercantil interessada em modernizar o Brasil e provocar o rompimento 
dos laços coloniais com Portugal. 

 

31) A Corte e a presença do soberano constituíram um ponto de referência e atração que centralizou no 
Rio de Janeiro, a vida política, administrativa e financeira da monarquia. Podem ser consideradas 
características do governo joanino no Brasil: 
A) O desenvolvimento da indústria brasileira graças às medidas protecionistas e às altas taxas sobre os 

produtos importados. 
B) A assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro 

devido à extinção do monopólio. 
C) A total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra em virtude do seu 

desenvolvimento industrial. 
D) A redução dos impostos e o controle do déficit em função da política econômica praticada pelo governo 

português. 
 

32) A Independência do Brasil (07/09/1822) constitui tema de profundas discussões, pois o sistema social 
não significou alteração qualitativa. Em relação ao sistema social no período apresentado, assinale a 
afirmativa correta: 
A) As relações comerciais com a Inglaterra permitiam a substituição das importações para beneficiar os 

imigrantes. 
B) O rompimento com a metrópole permitiu legislação favorável à distribuição de terras para minimizar a 

desigualdade social. 
C) A organização do trabalho manteve uma estrutura econômica e social arcaica baseada no trabalho 

escravo. 
D) A ausência de mudanças econômicas despertou um espírito de ordem político-social no jovem e 

independente Brasil. 
 

33) As colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano. O Brasil manteve o regime 
monárquico. Assinale a alternativa que apresenta a principal causa da manutenção da monarquia, no 
Brasil: 
A) Porque a república traria forçosamente uma participação popular nas decisões políticas, inclusive dos 

escravos. 
B) Foi uma conseqüência do processo político desencadeado pela instalação da Corte Portuguesa no Brasil. 

A manutenção da monarquia significava a manutenção dos privilégios. 
C) Foi uma conseqüência do fascínio que a pompa e o luxo da Corte monárquica exerciam sobre os 

colonos. Houve um consentimento geral das camadas populares. 
D) Porque a república só poderia ser implantada como conseqüência de uma luta armada que facilitaria a 

conquista dos direitos do povo. 
 

34) A partir do Século XIX, a América Latina sofre uma nova forma de dominação, a saber: 
A) O Romantismo, uma dominação cultural, no sentido de levar “o brilho da civilização européia” aos 

povos mais atrasados e assim desenvolvê-los. 
B) O Racionalismo, uma dominação liberal nos planos político e econômico, levando a tecnologia e o 

desenvolvimento aos países independentes. 
C) O Imperialismo, uma dominação basicamente econômica, enquanto o poder fica nas mãos da elite 

comprometida com os interesses estrangeiros dominantes. 
D) O Neocolonialismo, uma dominação política externa que não direciona os interesses econômicos sobre 

os países dominados. 
 

35) A prática dos imperialistas europeus dos fins do século XIX e início do século XX pode ser justificada 
na afirmativa que indica as relações internacionais da Europa de então. Assinale-a: 
A) Uma paz injusta deve ser preferida a uma guerra justa, por isso as nações devem formar alianças com as 

pretensas nações. 
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B) A convivência pacífica do concerto das nações de uma França forte, amiga de uma Alemanha forte, 
diante de uma aliança anglo-russa. 

C) O que faz o Estado é a força em primeiro lugar, a força em segundo lugar e, ainda, outra vez a força. 
Assim, as interferências garantiriam a dependência econômica de outros países à Europa. 

D) A lei e a ordem mundiais dependem de um Ocidente civilizado unido ao homem branco. Faremos no 
Ocidente grandes investimentos sem interesses lucrativos. 

 

36) O movimento tenentista ou tenentismo ocorreu quando a sede do Clube Militar do Rio de Janeiro 
viveu uma de suas sessões mais agitadas. O clima nacional era tenso expressando o descontentamento 
civil e militar. O movimento tenentista da década de vinte  (1922), refletia: 
A) A união dos interesses entre militares e o grupo agrário exportador. 
B) A consciência de classe dos populares e um programa definido de reformas, defendido pelos tenentes. 
C) A luta dos dissidentes e militares contra a oligarquia dominante e em especial, contra a situação política 
do país. 
D) A ausência de oposição das classes urbanas e dos militares, em particular sobre as forças legalistas. 

 

37) No final da República Velha, entre 1920 e 1930, com o crescimento industrial e urbano, o Estado 
Oligárquico foi se desagregando. O principal movimento de Contestação ao Estado Oligárquico foi o:  
A) Integralismo. 
B) Tenentismo. 
C) Queremismo. 
D) Coronelismo. 

 

38) Estado Novo foi o período de governo exercido por Getúlio Vargas no período de 1937-1945. 
Destacou-se na queda do Estado Novo de Vargas: 
A) A constituição e o engajamento dos primeiros sindicatos de operários do Brasil na União Democrática 

Nacional que mantinha uma luta contra o poder de Vargas. 
B) A organização do Partido Comunista no Brasil, movimento novo na política brasileira, espécie ampla de 

oposição ao varguismo. 
C) A organização do Partido Republicano Brasileiro (PRP) formada por liberais paulistas e cariocas que 

pregavam uma luta contra uma ditadura imposta pelo populismo varguista. 
D) O lançamento do Manifesto dos Mineiros, documento que defendia os ideais da democracia e as 

“atividades cívicas” que o regime Vargas banira do país. 
 

39) “O aspecto técnico-consumista do americanismo não era visto com bons olhos por uma significativa 
fração do oficialato das Forças Armadas brasileiras. Os militares identificavam a produção em massa 
das indústrias de bugigangas dos norte-americanos com os desvarios de uma sociedade excessivamente 
materializada e mercantilista. Naquele momento, o modelo autárquico experimentado pela Alemanha 
Nazista era um paradigma aparentemente mais adequado para muitos militares brasileiros.” (Antonio 
Pedro Tota) 
O fragmento anterior retrata divisões nos meios militares dentro do contexto da Segunda Guerra 
Mundial. Acerca dessa divisão, assinale a alternativa correta: 
A) É fruto das sucessivas vitórias obtidas pela Alemanha, que significava o início do expansionismo militar 

dos Estados Unidos sobre a América Latina. 
B) Indica a posição neutra do Brasil que instalou acordos de paz assinados pelos países participantes da 

guerra, o que provocou desentendimento entre os militares. 
C) Representa uma revolta provocada pelos opositores da presença nas Forças Armadas de grande 

quantidade de oficiais formados na Alemanha Nazista. 
D) Apresenta a posição ambígua que o Brasil teve nos primeiros anos da guerra, oscilando entre as forças 

aliadas e a simpatia, inclusive de setores governamentais pelos países do Eixo. 
 

40) O processo revolucionário que liquidou a República Velha é assim apresentado por Boris Fausto: 
“era fácil saber quem perdera, mas difícil identificar o vencedor”. Sobre o contexto histórico 
apresentado pelo historiador, é possível concluir que: 
A) O processo tinha uma composição homogênea, facilitando o consenso. 
B) O processo era apoiado por setores diferentes que não aceitavam a ação do governo provisório e que 

pretendiam a centralização política sem proteção das oligarquias. 
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C) O processo defendia as oligarquias, já que estas garantiam a grande propriedade e não entendiam as leis 
trabalhistas do campo. 

D) O processo era imparcial, garantindo a todas as classes igualdade de conquistas. 
 

41) Enfrentamos atualmente uma crise do Bem-Estar Social provocada pelos efeitos da globalização e 
das políticas neoliberais. Essa situação tem levado vários países do mundo a adotarem uma política 
de reformismo, progressismo ou terceira via. Pode-se afirmar que essa proposta: 
A) Pretende exercer um maior controle sobre o livre mercado e sobre os salários pagos à classe 

trabalhadora com uma rigorosa intervenção social. 
B) Pretende aumentar a carga dos impostos sobre as empresas e usar o dinheiro público para amenizar as 

injustiças sociais. 
C) Pretende aliar o crescimento econômico e políticas sociais, preservando o papel do Estado na 

compensação das injustiças sociais e não apenas em obras sociais. 
D) Pretende exercer o maior controle sobre o mercado interno para explorar ainda mais as classes 

trabalhadoras. 
 

42) O período denominado Estado Novo, compreendido entre 1937–1945 apresenta características 
específicas. Assinale a alternativa correspondente: 
A) Uma política centralizadora, que gradualmente assumia um sentido mais nacionalista, industrializante e 

de fortalecimento do poder federal. 
B) Uma política que concedia créditos a todas as atividades produtivas para fortalecer o poder federal e 

garantir a manutenção do liberalismo radical. 
C) Uma política que tinha como sustentáculo a alternância do poder entre as principais oligarquias para 

garantir o enfraquecimento do poder federal. 
D) Uma política de crescente atuação do Serviço Público para a racionalização da máquina administrativa e 

o enfraquecimento do poder federal. 
 

43) Na conferência de Bandung, em abril de 1955, reuniram-se 29 países da Ásia e da África convocados 
pela Indonésia e outros países libertados do colonialismo. Assinale a alternativa que apresenta a 
deliberação dessa Assembléia: 
A) A assinatura de um tratado de não-adesão a qualquer tipo de pesquisa nuclear. 
B) A reconstrução da Coréia do Norte por questões humanitárias, considerando os efeitos do conflito 
terminado em 1953. 
C) A preferência pelo socialismo com apoio russo, como solução para os problemas militares. 
D) A condenação do colonialismo, da discriminação racial e da corrida armamentista. 

 

44) È característica da política econômica brasileira implementada pelo governo militar na década de 70 
do século XX: 
A) Expansão da economia cafeeira que se faz a custa do empobrecimento da classe trabalhadora. 
B) Ocorreu um processo de modernização da infra-estrutura necessária à expansão das grandes empresas, 

sobretudo no setor de telecomunicações, estradas e portos. 
C) O “milagre brasileiro” favoreceu a concentração de capitais e uma distribuição de renda justa para todos 

os brasileiros. 
D) O governo militar teve um papel decisivo no impedimento da entrada do capital estrangeiro e na 

remessa de juros ao exterior. 
 

45) Nas últimas décadas, a sociedade, no Brasil, tem vivido expectativas políticas de renovação, depois do 
período dominado pelo autoritarismo dos governos militares do pós-64. Sobre essas expectativas de 
renovação, pode-se afirmar que: 
A) O forte esquema da propaganda política não exerce influência na escolha dos candidatos a cargos 

públicos. 
B) Os partidos políticos defendem propostas de mudanças políticas atendendo a todos os anseios de 

mudanças sociais. 
C) Há movimentos sociais que atuam buscando melhoria nas condições de vida de todos os grupos 

procurando apresentar propostas concernentes às propostas dos partidos políticos. 
D) Há partidos políticos que apresentam propostas diferentes das propostas sociais, pois representam a 

possibilidade única de transformação da sociedade porque são os detentores do poder. 
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46) “A cidadania moderna, ou seja, a integração das pessoas no governo, via participação pública; na 
sociedade, via direitos individuais; e no patrimônio coletivo, via justiça social, continua sendo aspiração 
de quase todos os países.” Sobre o processo histórico de formação da cidadania no Ocidente, é correto 
afirmar que: 
A) Com a implantação do regime republicano, na maioria dos países ocidentais foi construída toda 

possibilidade de exercício da cidadania, eliminando qualquer sorte de marginalização. 
B) O mundo ocidental constituiu a democratização da sociedade por meio da afirmação dos direitos civis, 

políticos e sociais de maneira teórica, legal, justa e prática. 
C) A formação da cidadania no Ocidente foi estruturada de “baixo para cima”, por iniciativa dos cidadãos e 

de “cima para baixo” por iniciativa do Estado e dos grupos dominantes. A busca do equilíbrio ainda 
continua. 

D) Durante o processo histórico de construção da cidadania no Ocidente não houve confrontos, 
considerando que as elites dominantes são intelectualizadas, portanto conhecedoras dos princípios legais 
que fundamentam os direitos e deveres de todos. 

 

47) Na virada do século e do milênio da história contemporânea houve a constatação de que nunca se 
priorizou tanto a propriedade privada dos meios de produção em geral e da terra em particular e os 
ideais coletivos tão abandonados. Pode-se atribuir a essa situação: 
A) À imposição do novo paradigma social que se fundamenta numa economia agroexportadora valorizando 

os espaços rurais. 
B) Às exigências da divisão internacional do trabalho para não afastar os trabalhadores rurais do campo. 
C) A vigência cada vez maior dos direitos humanos e do multiculturalismo étnico para que todos tenham 

direitos iguais. 
D) A vitória do Capitalismo na Guerra Fria sobre o chamado socialismo real e a crise das utopias. 

 

48) “Atualmente, o desemprego crônico, a criminalidade crescente, o aumento da miséria em todo o mundo 
sugerem que os defensores da ordem capitalista não estão numa posição muito cômoda para comemorar 
a vitória do capitalismo sobre o socialismo.” Assinale a proposição correta a respeito da situação 
descrita anteriormente: 
A) Setores econômicos, profissionais e culturais estão afinados com o novo mundo globalizado, mas uma 

imensa massa, embora envolvida pela globalização não consegue se integrar a esse “admirável mundo 
novo”. 

B) A maioria dos países do mundo, independentemente dos seus objetivos políticos, atacam os ricos que 
parecem ignorar as oportunidades de emprego geradas pelo capitalismo. 

C) A inviabilidade do socialismo é sustentada pela prova concreta da vitória do capitalismo. Na verdade, 
criam-se tensões sociais simplesmente para restringir a imigração. 

D) Devido à incapacidade tecnológica e financeira, os países pobres condenam a vitória do capitalismo e 
não conseguem aceitar o significado do socialismo real e do fim do mundo bipolar. 

 

49) Depois de 20 meses de trabalho, debates e discussões, a Constituinte promulgou a nova Carta Magna 
do país, em 1988. Além de reger a democratização do país substituindo os instrumentos jurídicos 
criados pela ditadura militar, são garantias fundamentais e direitos estabelecidos pela Constituição 
Federal: 
A) Os direitos fundamentais dos cidadãos não estão incluídos na relação dos direitos sociais porque as 

questões assistenciais não compõem o elenco dos direitos do cidadão, mas apenas o dever do Estado. 
B) “Todos são igual perante a lei”, garantia por igualdade jurídica, mas por questões de liberdade, o Estado 

não pode determinar a “subordinação de todos à lei” o que demonstra arbitrariedade. 
C) Válidos para todas as pessoas são a liberdade para trabalhar, expressar o pensamento, locomover-se pelo 

país, votar nas eleições públicas, participar de partidos políticos, praticar uma religião e o acesso à 
educação, à assistência, à saúde, à previdência social, ao lazer e à segurança pública, pois cidadania é 
uma doação do Estado à sociedade que nada tem a reclamar. 

D) Entre os direitos fundamentais da cidadania estão: igualdade jurídica, subordinação de todos à lei, 
liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão cultural, de locomoção, de associação, 
direito de propriedade e de herança, garantias de liberdade pois somente quando esses direitos são 
exercidos pelas pessoas é que existe efetivamente a cidadania. Cidadania é uma realidade em construção 
devidamente tratada na Constituição Brasileira de 1988. 



EXAME DE ADMISSÃO − ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2009 

                                                                                  HISTÓRIA (HIS) – VERSÃO A            
MINISTÉRIO DA DEFESA / COMANDO DA AERONÁUTICA 

11

50) Eric Hobsbaum, em seu livro A Era dos Extremos, afirma que, paradoxalmente ao processo de 
expansão de uma economia transnacional (globalizada), o mundo contemporâneo assiste ao 
crescimento dos movimentos nacionalistas e autonomistas em várias partes do globo. Assinale a 
alternativa que expressa corretamente essa idéia: 
A) Embora a crise do socialismo do Leste Europeu tenha lançado as economias daquela região no mercado 

capitalista global, observa-se a criação de vários Estados, como por exemplo, nos Bálcãs. 
B) O Oriente Médio reafirma os movimentos de ordem nacionalista, como no caso da formação do Estado 

Palestino, mas não admite a inserção de sua economia em âmbito global. 
C) A União Européia optou pelos movimentos autonomistas, como na Espanha e na Itália e não aceitou 

complementar princípios de uma economia globalizada nas áreas de controle do continente europeu. 
D) A Grã-Bretanha foi uma das principais defensoras do livre-cambismo e da internacionalização, por isso 

não convive com movimentos separatistas. 
 

51) Pela preservação do meio ambiente e pelos direitos humanos foram constituídos, no mundo atual, 
instrumentos de luta pela cidadania. Constituem-se como instrumentos de luta pela cidadania: 
A) As privatizações das empresas estatais. 
B) A estatização das empresas privadas. 
C) As Organizações Não-Governamentais (ONG’s). 
D) As empresas transnacionais. 

 

52) Atualmente, nos Estados Unidos, com conseqüências para todo o sistema internacional, alguns 
princípios e práticas clássicas vêm sofrendo algum sacrifício em nome: 
A) Da segurança nacional. 
B) Da distribuição de renda. 
C) Dos interesses econômicos e trabalhistas. 
D) Do multiculturalismo étnico. 

 

53) Durante o ano de 2001, foi elaborado um relatório sobre atentados aos direitos humanos informando 
que existem evidências de que há prisioneiros de consciência ou políticos, em 56 nações. (Anistia 
Internacional – 2001) A inclusão dos Estados Unidos na relação dos envolvidos nessas denúncias 
deve-se: 
A) Aos abusos contra os suspeitos após os atentados terroristas de 11 de setembro. 
B) A política de tolerância zero ao crime adotada pela política de Nova Iorque. 
C) Ao aumento dos distúrbios raciais entre brancos e negros nos Estados do Sul. 
D) Ao crescimento das prisões dos imigrantes ilegais nas fronteiras com o Canadá. 

 

54) A instabilidade no continente africano, no mundo atual, de acordo com a nova historiografia é 
resultado de diversos fatores históricos, dentre os quais merecem destaque: 
A) Fortalecimento político dos antigos impérios coloniais da região, apoiados pela Conferência de 

Bandung. 
B) Difusão e industrialização no continente, que provocou o acirramento das desigualdades sociais. 
C) O acirramento das guerras intertribais, que ressurgiram com violência durante o processo de 

descolonização. 
D) Fim da dependência econômica ocorrida com as independências políticas dos países africanos após 

1950. 
 

55) “No continente europeu, a força Armada já deixou de ser instrumento das relações internacionais. Os 
E.U.A. exercem o poder num mundo em que as leis internacionais não são confiáveis e onde a 
promoção de uma ordem liberal ainda depende da posse e do uso de meios militares”. O governo Bush 
explica a necessidade da guerra contra o Iraque, como: 
A) Os E.U.A. decidiram atacar o Iraque conforme as regras internacionais vigentes desde a Segunda 

Guerra Mundial. 
B) Os embates entre a União Européia e os E.U.A. antes da guerra do Iraque foram depois superados pela 

plena aceitação da política de Bush na Europa. 
C) As intervenções no Afeganistão e no Iraque demonstraram que o governo norte-americano pretende 

fazer dos Estados Unidos a única potência mundial. 
D) A ordem liberal criada pela Europa e E.U.A. se baseou nas relações diplomáticas para a manutenção 

da paz mundial. 
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56) Baseada no tema da moralização administrativa e política, aconteceu a Campanha Eleitoral de 
Fernando Collor de Mello. Assinale a alternativa que apresenta outro candidato à presidência da 
República do Brasil, que explorou com preferência a mesma temática, em outro período da história 
brasileira: 
A) Eurico Gaspar Dutra. 
B) Jânio Quadros. 
C) Getúlio Vargas. 
D) Tancredo Neves. 

 

57) Sobre a conquista da Copa do Mundo de 1970, pela Seleção Brasileira de futebol, assinale a 
alternativa correta: 
A) Atentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar 

grandes proezas. 
B) Não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento estritamente 

esportivo. 
C) Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime 

autoritário. 
D) Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que têm na 

atualidade.  
 

58) A partir do governo Sarney, foram adotados vários planos econômicos que tentaram controlar o 
aumento desenfreado da inflação brasileira. Alguns desses planos apresentam características 
heterodoxas, tais como o congelamento de preços, confisco da poupança, tentativa de regulação do 
mercado através de medidas provisórias do Executivo. O Plano Econômico adotado no Brasil, pós 
1985, com características heterodoxas, foi: 
A) Plano SALTE. 
B) Plano de Metas. 
C) Plano de Ação Econômica (PAEG). 
D) Plano Cruzado. 

 

59) O golpe militar e político de 1964 acarretou transformações na economia brasileira originadas das 
mudanças nas relações do trabalho, das novas necessidades de desenvolvimento capitalista no país e 
das mudanças na conjuntura internacional. Todas as alternativas abaixo apresentam indicadores 
corretos das transformações na economia brasileira pós-64, EXCETO: 
A) A expansão da indústria petroquímica, siderúrgica e do alumínio, realizada sob o patrocínio do Estado, 

com a participação de conglomerados nacionais e estrangeiros. 
B) A elevação do volume de impostos e conseqüente falência de um grande número de pequenas e médias 

empresas. 
C) A consolidação do setor industrial nacional através da elevação dos salários urbanos e do aumento da 

oferta e do consumo de bens não-duráveis. 
D) Adoção de uma nova política salarial e a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) substituindo o sistema de estabilidade do emprego. 
 

60) Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica 
basicamente pelo(a): 
A) Desejo de acalmar as Forças Armadas que ameaçavam interromper a concretização dos ideais 

democráticos. 
B) Bipartição do mundo em blocos antagônicos, conseqüências da Guerra Fria. 
C) Força ideológica dos comunistas que queriam iniciar uma revolução a curto prazo. 
D) Acordo partidário firmado pela UDN, PSD e PTB. 
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 INSTRUÇÕES 
 Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa ou dissertativo/expositiva em 

prosa. 
 A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido. 
 À redação com menos de 80 (oitenta) palavras, será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por 

palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
 Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa. 
 Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 

• Fora do tipo ou tema proposto; 
• Que não estiver em prosa; 
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido 

global do texto; 
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 

 
 Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-

se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
 

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 
 

 
Sociedade sustentável 

 
Lendo o que tem saído na imprensa, ou conversando com outras pessoas sobre o tema da sustentabilidade, 

nas suas mais variadas formas e aplicações, percebi que a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro 
significado, talvez por ser um conceito novo e que só agora começa a ganhar importância em nossas vidas. 

Nestas últimas semanas em que escrevi o blog tive como principal intenção a divulgação do significado 
desse conceito. Acredito que para mudar o mundo temos que primeiro entender o conceito, depois avaliá-lo e 
discuti-lo para, em seguida, conscientizar as pessoas da necessidade da mudança. Aí sim poderemos partir para 
as mudanças, mesmo que enfrentemos grandes dificuldades.       

  ( Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/categoru/conscientizacao) 
 

O que é Sustentabilidade? 
 

Sustentabilidade é uma palavra importante para mim. Eu a considero estratégica para o nosso futuro, pois 
seu significado já tem e terá cada vez mais um papel relevante na evolução da humanidade. Mas para a grande 
maioria das pessoas esse não é um conceito claro. 

Por isso vou tentar explicar melhor o seu conceito. 
Segundo o dicionário Houaiss, sustentabilidade é: característica ou condição do que é sustentável − que 

pode ser sustentado; passível de sustentação. 
Essa definição é burocrática, nada conceitual. A definição correta de sustentabilidade na visão atual é 

atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Essa definição carrega uma nova 
percepção do que seja sustentável para o futuro de nossa espécie. Através dela fica claro que se não atendermos 
aos três aspectos, econômico, social e ambiental, não seremos sustentáveis para nós e para o meio ambiente. 

          (Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/o-que-e-sustentabilidade.html) 
 

 

*Observando o uso padrão culto da língua, produza uma redação dissertativo-argumentativa ou 
dissertativo-expositiva sobre o tema: 
 

“Com sustentabilidade, ainda é possível salvar a Amazônia e, conseqüentemente, o 
planeta.” 

 

REDAÇÃO 
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RASCUNHO - REDAÇÃO 
 

01__________________________________________________ 
02__________________________________________________ 
03__________________________________________________ 
04__________________________________________________ 
05__________________________________________________ 
06__________________________________________________ 
07__________________________________________________ 
08__________________________________________________ 
09__________________________________________________ 
10__________________________________________________ 
11__________________________________________________ 
12__________________________________________________ 
13__________________________________________________ 
14__________________________________________________ 
15__________________________________________________ 
16__________________________________________________ 
17__________________________________________________ 
18__________________________________________________ 
19__________________________________________________ 
20__________________________________________________ 
21__________________________________________________ 
22__________________________________________________  
23__________________________________________________ 
24__________________________________________________ 
25__________________________________________________ 
26__________________________________________________ 
27__________________________________________________ 
28__________________________________________________ 
29__________________________________________________ 
30__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


