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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Prova de Conhecimentos Gerais

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu
investigação para saber se Muhammar Kadhafi foi morto em
confronto ou se foi assassinado. Os Estados Unidos da América e
a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a qual prevê encerrar
a ação militar no país em dez dias, querem que o conselho de
transição que governa a Líbia explique o caso.

Folha de S.Paulo, 22/10/2011, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele abordado, julgue os
itens seguintes.

1 Com cinco membros permanentes, que possuem direito de
veto, ao lado de outros eleitos para cumprir mandato, o
Conselho de Segurança é o órgão da ONU que se ocupa das
questões que podem colocar em risco a paz mundial.

2 Os episódios mencionados no texto puseram fim ao regime
ditatorial líbio e integram o contexto mais amplo de
contestação popular que tem abalado os alicerces de governos
autoritários árabes.

3 A queda de Kadhafi deveu-se à ação oposicionista interna, o
que explica a inexistência de forças militares externas atuando
no processo de luta civil que culminou na morte do referido
ditador.

4 Decorridos alguns meses desde que a praça Tahir transformou-
se no palco da luta contra a ditadura egípcia, há consenso de
que a primavera árabe esteja comprometida com a implantação
da democracia plena em estados rigorosamente laicos.

5 Criada no período imediatamente posterior à Segunda Guerra
Mundial, a ONU teve ampliado seu poder de intervenção em
áreas conflagradas ou de elevados níveis de tensão desde o
fim da guerra fria, com o desaparecimento da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

A maior revisão de dados históricos de temperatura já feita
até hoje revelou que os mais importantes argumentos usados pelos
chamados céticos do clima, os maiores críticos do aquecimento
global, não alteram o fato de que o mundo está, mesmo, ficando
mais quente. Cientistas do Projeto Terra concluíram que, em média,
a temperatura em terra aumentou 1 grau Celsius desde meados
dos anos 50 do século passado.

O Globo, 21/10/2011, p. 36 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema nele tratado, julgue os itens de 6 a 10.

6 A despeito de sua importância, a preocupação com o ambiente
é tema relativamente recente, tendo sido incorporado à agenda
política mundial nas décadas que se seguiram ao fim da
Segunda Guerra Mundial.

7 Os efeitos esperados de mudanças climáticas consideradas
drásticas incluem a multiplicação de desastres naturais, com
seu elevado número de mortes, e a ampliação do movimento
migratório em escala global.

8 Segundo especialistas, a fragilidade do movimento
ambientalista no Brasil deriva, em larga medida, da
inexistência de órgão especializado para o meio ambiente no
âmbito das três esferas da administração pública.

9 Um importante fator que contribui para o aquecimento global
é a emissão descontrolada, na atmosfera, de gases ampliadores
do efeito estufa.

10 O Brasil prepara-se para receber representantes de países e

de instituições diversas para debater questões ambientais

justamente no próximo ano, quando serão comemorados os

vinte anos de realização da conferência conhecida como

Rio-92.

O país que é a locomotiva do mundo anunciou ter crescido

menos no terceiro trimestre: 9,1%. A desaceleração já preocupa

governo e analistas no Brasil, um dos grandes exportadores para a

China. A notícia de que França e Alemanha teriam chegado a um

novo acordo para elevar o fundo de resgate europeu a 2 trilhões de

euros animou investidores e puxou os mercados no fim do dia.

O Globo, 19/10/2011, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

implicações do tema nele abordado, julgue os itens que se seguem.

11 O euro é a moeda adotada pelo conjunto dos países que

integram a União Europeia.

12 A atual crise financeira vivida pela União Europeia deve-se à

intransigência dos fundadores do bloco em não aceitar a

filiação dos antigos países socialistas do leste europeu como

seus novos integrantes.

13 São expressos no texto alguns aspectos próprios da

globalização contemporânea, a exemplo da influência que

determinado fato ocorrido em um país pode exercer sobre

outros países: é a interdependência, típica do estágio atual da

economia mundial.

14 Infere-se do texto que, em geral, na atualidade, as bolsas

protegem muito mais que no passado os valores dos papéis

(ações) que negociam, o que os torna praticamente imunes às

oscilações conjunturais.

15 Os notáveis índices de crescimento econômico apresentados

pela China, nos últimos anos, comprovam ter sido acertada

a decisão tomada pelo país de enrijecer o modelo socialista

vigente, afastando-se de práticas que minimamente se

identifiquem com a economia de mercado.
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Com relação à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, julgue os
itens seguintes.

16 A lei em questão, além de fomentar a utilização de
instrumentos de conciliação prévia, mediação e arbitragem
para a solução de conflitos, faculta o acesso das microempresas
e das empresas de pequeno porte aos juizados especiais cíveis
e federais.

17 O SUPERSIMPLES engloba contribuições e impostos
federais, estaduais e municipais, mas não inclui o INSS sobre
a folha salarial.

18 Em função das políticas governamentais de apoio à exportação,
o SIMPLES Nacional exclui a incidência do imposto de
exportação das micro e pequenas empresas que vendem seus
produtos ao exterior.

19 Para ser enquadrada como microempresa, segundo o limite
de receita bruta anual, a organização poderá ter faturamento
superior a R$ 250.000,00, mas nunca superior a
R$ 480.000,00.

20 O parcelamento de débitos tributários das microempresas é
limitado a 60 parcelas; para as demais empresas, a 120
parcelas.

21 As micro e pequenas empresas têm acesso a linhas de crédito
específicas, inclusive aos recursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Julgue os próximos itens, relativos às políticas públicas de apoio às
micro e pequenas empresas (MPEs).

22 Para acelerar o processo de legalização das MPEs, de modo a
reduzir a informalidade, a Lei Geral das MPEs e suas
alterações posteriores permitem o funcionamento dessas
empresas em imóveis residenciais.

23 A redução de encargos no financiamento e acesso ao crédito,
dos recursos do FAT, para as cooperativas de crédito de
MPEs, é política expressa prevista na Lei Geral das MPEs.

24 A Lei Geral das MPEs é uma política pública de
desenvolvimento sustentável cujos objetivos são promover a
competitividade, reduzir a informalidade e incentivar a
inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas do país.

Jorge e Márcio são sócios em uma microempresa optante
do SIMPLES Nacional. Márcio recebeu e aceitou uma proposta
de emprego em um país do MERCOSUL e, portanto, mudou seu
domicílio para o exterior.

Com relação à situação hipotética acima apresentada, julgue os
itens subsequentes.

25 Se, além de sócio na microempresa citada, Márcio for
concessionário de agência lotérica, então, nesse caso, Márcio
poderá recolher as contribuições e os impostos de sua agência
na forma do SIMPLES Nacional.

26 Para que a microempresa de Jorge e Márcio continue a
recolher suas contribuições e impostos na forma do SIMPLES,
Márcio deverá deixar a sociedade, uma vez que a legislação
brasileira não permite que sócio de empresa optante do
SIMPLES Nacional seja domiciliado no exterior.

De acordo com o programa de regularização do trabalhador
informal, conhecido como empreendedor individual, julgue os itens
seguintes.

27 O empreendedor individual deve apresentar a declaração anual
de ajuste de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), bem
como pagar o imposto de renda pessoa física sobre o seu lucro
líquido.

28 Uma das vantagens de se tornar empreendedor individual é a
concessão do registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).

Considerando a realidade das MPEs no Brasil, julgue os itens a
seguir.

29 O primeiro ano de uma micro ou pequena empresa é crucial
para sua sobrevivência, visto que a taxa de mortalidade é muito
alta, no entanto, a partir do segundo ano, é possível verificar
significativa redução dessa taxa.

30 Atualmente, apenas três estados com a totalidade de seus
municípios e o Distrito Federal aderiram à Lei Geral das
MPEs.

Com base no PMBOK, julgue os itens que se seguem, acerca do
conceito de projeto e de outros a ele relacionados.

31 Escopo refere-se à representação, por meio de um cronograma,
do tempo necessário para a realização de um projeto.

32 Define-se projeto como o esforço temporário despendido para
o alcance de determinados resultados ou a elaboração de
produtos exclusivos para a organização, por meio de processos
e atividades planejadas conforme uma linha de tempo.

33 Em gerenciamento de projetos, tríplice restrição refere-se a
planejamento, execução e retroalimentação, fatores que devem
ser gerenciados a fim de se garantir o êxito de um projeto.

34 Requisito diz respeito a uma condição necessária que deve ser
atendida por um produto, processo ou serviço, conforme com
as expectativas dos clientes, as normas regulatórias e outras
referências estabelecidas pelas partes interessadas.

35 Denomina-se programa o portfólio de projetos constituído para
se atingir, em uma empresa, um objetivo estratégico de larga
escala.

Considerando o PMBOK, julgue os itens a seguir.

36 Deve-se conferir prioridade aos aspectos técnicos e aos
resultados do projeto, a fim de evitar que a cultura ou o estilo
da organização influencie a maneira de conduzi-lo.

37 O êxito de um projeto resulta da execução de todas as
atividades que compõem os grupos de processos de
gerenciamento de projetos descritos no PMBOK. 

38 Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle
e encerramento correspondem aos cinco grupos de processos
de gerenciamento de projetos descritos no PMBOK.

39 Os grupos de gerenciamento de projetos tal como estruturados
no PMBOK, de modo que os processos de monitoramento e
controle englobem todos os demais processos, embasam-se no
modelo PDCA (plan, do, check, act).

40 O PMBOK, utilizado no gerenciamento de projetos de
qualquer natureza, padroniza o ciclo de vida do projeto, o que
faz que todos os projetos desenvolvidos conforme esse modelo
apresentem as mesmas fases e atividades.
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Em relação à responsabilidade socioambiental, julgue os itens que
se seguem.

41 Responsabilidade social empresarial é uma forma de gestão em
que se combinam metas empresariais compatíveis com o
desenvolvimento sustentável, a preservação dos recursos
ambientais e culturais e a redução das desigualdades sociais.

42 O balanço socioambiental é um instrumento de apresentação
mensal das contas empresariais, em que são evidenciados todos
os gastos sociais realizados pela empresa.

43 No Brasil, o maior potencial de água doce superficial se
encontra na Amazônia e o de água subterrânea, na região
Nordeste.

44 Eficiência energética corresponde ao alcance e à continuidade
de uma redução na quantidade de energia utilizada para
realizar um mesmo serviço ou nível de atividade. Por isso,
eficiência energética está associada a eficiência econômica e
inclui tecnologia, comportamento e mudanças na economia.

45 Evitar o desperdício de matéria-prima significa menor
consumo de recursos naturais, traduzido em maiores retornos
econômicos. O mesmo ocorre com a reciclagem/reutilização de
sucatas e demais restos de materiais usados no processo de
produção: menor consumo de recursos naturais e maiores
retornos econômicos.

46 Desenvolvimento sustentável é conceituado como aquele que
atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades.

47 O Brasil detém pelo menos 30% da riqueza em biodiversidade
atualmente conhecida no mundo.

Para a pesquisa SEBRAE Sondagem Sustentabilidade,
foram entrevistados 3.058 empresários dos segmentos de micro e
pequeno porte em todo o Brasil. Desses, 29% avaliaram que têm
muito conhecimento sobre sustentabilidade e meio ambiente; 3%
têm médio conhecimento sobre o tema; 10% têm pouco
conhecimento e 58% se classificaram com nenhum conhecimento
sobre a temática sustentabilidade e meio ambiente; 83% afirmaram
que o termo sustentabilidade está fortemente associado às questões
ambientais; 79% disseram que o tema está fortemente associado às
questões sociais e 78% responderam que o termo está associado às
questões econômicas. Quanto à economia de recursos naturais, 67%
afirmaram que fazem coleta seletiva de lixo; 68% disseram que
fazem controle do consumo de papel e 79% responderam que fazem
controle do consumo de água.

Pesquisa Sebrae Sondagem Sustentabilidade: 5.ª ed.,

Brasília: SEBRAE Nacional, 2011, p. 14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir
a respeito de sustentabilidade.

48 É correto concluir que mais de três quartos dos empresários
pesquisados fazem controle do consumo de água em suas
empresas.

49 A maioria dos empresários entrevistados tem algum
conhecimento sobre sustentabilidade e meio ambiente.

50 Diante dos dados apresentados, infere-se que menos da metade
dos empresários entrevistados são favoráveis à questão
ambiental como principal pilar da sustentabilidade.

Prova de Inglês

This text refers to items from 51 through 60.

The micro, small and medium enterprise (MSME)1

finance core indicators enable the World Bank to report

comprehensively for the first time on its projects supporting

microfinance and SME finance. Currently, IBRD and IDA have4

committed US$ 4.5 billion in support through 73 active MSME

finance projects across the world. This support enables

financial institutions to provide services for poor families and7

smaller enterprises in order to help them run their businesses,

build assets, and manage risks.

Over three billion people in developing countries have10

little or no access to financial services. The World Bank

supports MSME finance activities in order to provide access to

loans, savings and insurance services for millions of people13

around the world. In December 2009, the World Bank

launched core sector indicators for Bank-supported MSME

finance investment lending operations. These indicators are16

instrumental for implementing standardized reporting,

informing the World Bank’s strategic direction, and providing

information to stakeholders.19

The World Bank’s support for MSME finance takes

many different forms, and reaches a wide variety of end users:

it provides large lines of credit through the formal financial22

sector to SMEs in Turkey, and gives hundred-dollar loans to

women in rural India through community development

projects, to mention just two examples.25

Internet: <http://go.worldbank.org> (adapted).

Based on the text, judge the items below.

51 MSMEs are financed by the World Bank through various

different forms, and include a broad variety of end users.

52 Never before has the World Bank reported so widely on its

projects backing micro and SME finance.

53 IBRD and IDA committed US$ 4.5 billion in support through

73 active MSME finance projects the world over.

54 Small enterprises and poor families are now able to prevent

risks as they run their own business. 

55 At least three billion people in developing countries lack

financial services or have little access to them.

56 The World Bank provides financial assistance to billions of

people in debt all over the world.

57 Core sector indicators are one of the most crucial elements for

three of the World bank actions.

In the text,

58 “lending” (R.16) is the opposite of borrowing.

59 “through” (R.22) is the same as across.

60 “launched” (R.15) means closed.
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Prova de Espanhol

Texto para los ítems de 51 a 60

Berlín lanza un jarro de agua fría sobre
un eventual acuerdo en la cumbre del domingo

El gobierno alemán ha lanzado hoy un jarro de agua1

fría sobre las expectativas de que en la cumbre europea del
próximo fin de semana se iban a alcanzar acuerdos importantes
para avanzar en la solución de la crisis del euro. La advertencia4

del portavoz del Ejecutivo de Ángela Merkel, Steffen Seibert,
ha sentado mal en los mercados y ha frenado la recuperación
que hasta esa hora se venía registrando en las Bolsas. 7

Según ha afirmado Seibert, los líderes europeos no
darán una rápida respuesta a la crisis de deuda del euro tal y
como han reclamado este fin de semana los países más10

poderosos del mundo en las reuniones preparativas del G-20.
En concreto, se esperaban avances en el proceso de
recapitalización de la banca europea y el visto bueno de los13

Veintisiete al refuerzo del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera. Junto a ello, tampoco se descartan más detalles
sobre una participación ampliada de las entidades privadas en16

el rescate de Grecia con vistas a atajar los riesgos de contagio
de las turbulencias.

La semana que hoy empieza se prevé clave para el19

futuro del euro ante la sucesión de citas importantes para cerrar
de una vez por todas las medidas anticrisis — Bruselas —. “Tal
vez sea la semana más crucial tanto para Europa como para22

Grecia”, ha reconocido el propio primer ministro griego,
Yorgos Papandreu. 

No obstante, a tenor de las palabras de Seibert, el25

gobierno alemán vuelve a las andadas y da muestras de que no
dará su brazo a torcer ni hará concesiones para mantener la
postura común que la UE mostró en la reunión del G-20 de este28

fin de semana y que tanto parece haber agradado a los
inversores.

Internet: <www.elpais.com> (con adaptaciones).

Con base en el texto de arriba, juzgue los ítems a seguir.

51 El término “tanto” (R.29) también se puede escribir tan.

52 En conformidad con el tercer párrafo, es correcto concluir que
Alemania no tiene el mismo interés de los demás componentes
de la UE.

53 La forma verbal “ha lanzado” (R.1) se puede sustituir por ha
arrojado.

54 En el texto, el término “jarro” (R.l) es lo mismo que chorro. 

55 La expresión “la cumbre” (R.2) significa la cuna.

56 La palabra “alcanzar” (R.3) es igual a lograr.

57 La voz verbal “ha sentado mal” (R.6) indica en mala postura.

58 El vocablo “hasta” (R.7) es reemplazable por hacia.

59 Del segundo párrafo es correcto deducir que la solución de la
recesión en la UE depende del aporte de los implicados en el
campo público y privado.

60 El elemento “ante” (R.20) ejerce la misma función de
delante de.

Prova de Raciocínio Lógico

As empresas A e B disputam a preferência dos
consumidores no segmento de provimento de rede sem fio em uma
pequena cidade. Uma pesquisa com os 1.000 usuários do serviço
nessa cidade revelou que:

< 300 usuários estão insatisfeitos com a qualidade do serviço; os
restantes estão satisfeitos;

< 400 usam somente os serviços providos pela empresa A;

< 200 usam os serviços prestados pelas duas empresas;

< três quintos dos usuários insatisfeitos usam somente os serviços
da empresa A.

A partir dessas informações e indicando por n(X) a quantidade de
elementos do conjunto X, por I o conjunto dos consumidores
insatisfeitos; por A e B os conjuntos dos consumidores usuários dos
serviços das empresas A e B, respectivamente, julgue os itens a
seguir.

61 Infere-se das informações que pelo menos um dos usuários
insatisfeitos usa somente os serviços prestados pela empresa B.

62 A quantidade de consumidores que são usuários somente
dos serviços providos pela empresa B é igual à quantidade
daqueles que usam somente os serviços da empresa A.

63 [IcA]1[IcB] corresponde ao conjunto dos usuários
insatisfeitos com a qualidade do serviço ou que usam os
serviços das duas empresas.

64 A quantidade de usuários insatisfeitos com a qualidade do
serviço ou que usam os serviços prestados pelas duas empresas
é superior a 500.

65 Há mais clientes satisfeitos do que clientes que usam somente
os serviços de uma única empresa.

RASCUNHO
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As empresas A e B atuam no segmento de provimento de
rede sem fio em uma pequena cidade. Com a finalidade de
conquistar novos clientes, a empresa B realizará uma campanha
publicitária. Nesse sentido, P1, P2 e P3, a seguir, constituem as
proposições de análise da empresa B antes da escolha da estratégia
a ser adotada na campanha publicitária.
P1: Vamos conquistar clientes que ainda não usam serviços de rede

sem fio [estratégia 1] ou vamos lançar uma ofensiva para
conquistar clientes da empresa A [estratégia 2].

P2: Se adotarmos a estratégia 1 e se os potenciais clientes que
ainda não usam serviços de rede sem fio não possuírem
computadores, então não conseguiremos aumentar nossa
clientela.

P3: Se adotarmos a estratégia 2 e a empresa A reagir, então não
conseguiremos aumentar nossa clientela.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

66 Representando-se, respectivamente, por p, q e r as proposições
“Adotamos a estratégia 2”, “A empresa A reage” e
“Não conseguiremos aumentar nossa clientela”, a proposição

P3 estará corretamente simbolizada da seguinte forma: pwq 6 r.

67 A tabela-verdade da proposição P3 contém 8 linhas.

68 A negação da proposição P2 estará corretamente enunciada da
seguinte forma: “Adotamos a estratégia 1 e os potenciais
clientes que ainda não usam serviços de rede sem fio não
possuem computadores, mas conseguiremos aumentar nossa
clientela”.

69 Considerando que a proposição P1 seja verdadeira, é correto
afirmar que o emprego, nessa proposição, do conectivo lógico
“ou” implica que a empresa B não poderá adotar as
estratégias 1 e 2 simultaneamente.

70 Considere que a empresa B adote a estratégia 1 e que os
potenciais clientes que ainda não usam serviços de rede sem fio
possuam computadores. Nesse caso, independentemente do
valor lógico da proposição “não conseguiremos aumentar a
nossa clientela”, a proposição P2 será verdadeira.

71 Se P2 e P3 forem verdadeiras, então será também verdadeira a
proposição “Não conseguiremos aumentar nossa clientela”.

Considere a seguinte sentença, adaptada do item 1.7.1 do

Comunicado n.º 1 de abertura do Processo Seletivo de Trainee

n.º 1/2011 do SEBRAE: “Após o término do Programa de Trainee,

se o candidato selecionado obtiver bom desempenho nas avaliações

do Programa de Formação e Desenvolvimento, se ele se adequar ao

perfil estabelecido no programa e se houver disponibilidade de

vagas no quadro efetivo de empregados, então o candidato

selecionado será contratado por tempo indeterminado”.

Considerando que JS seja um dos candidatos selecionados a que se

refere a sentença acima, julgue os itens a seguir.

72 A negação da proposição “Para todo candidato selecionado, se

houver disponibilidade de vagas no quadro efetivo de

empregados, então o candidato selecionado será contratado

por tempo indeterminado” estará corretamente enunciada da

seguinte forma: “Para todo candidato selecionado, se não

houver disponibilidade de vagas no quadro efetivo de

empregados, então o candidato selecionado não será

contratado por tempo indeterminado”.

73 A substituição, nas duas ocorrências, na sentença acima, da

expressão “o candidato selecionado” por JS faz que a sentença,

que é uma sentença aberta, seja transformada em uma

proposição.

74 Se o conjunto-verdade da sentença aberta coincidir com seu

conjunto universo, então todo candidato selecionado será

contratado por tempo indeterminado.

75 Suponha que JS seja um elemento do conjunto-verdade da

sentença aberta, que ele tenha obtido bom desempenho nas

avaliações do Programa de Formação e Desenvolvimento, que

ele se adapte ao perfil estabelecido no programa e que haja

disponibilidade de vagas no quadro efetivo de empregados.

Nesse caso, é correto afirmar que JS será contratado por tempo

indeterminado.

RASCUNHO
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DISSERTAÇÃO
• Nesta parte da avaliação, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA DISSERTAÇÃO, nos locais apropriados, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

• Respeite os limites mínimo de vinte e cinco e máximo de quarenta linhas. Quaisquer fragmentos de texto além do limite máximo
serão desconsiderados.

• No caderno de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Depois de 3.209 dias, pelo menos 103 mil civis iraquianos mortos, 4.482 baixas militares

norte-americanas e mais de US$ 1 trilhão gasto, a Guerra do Iraque chegará ao fim oficial em 31 de

dezembro deste ano. O presidente Barack Obama reafirmou compromisso assumido há um ano, prometendo

que todas as tropas serão retiradas do país até o fim de 2011, com exceção das que protegem a embaixada.

Folha de S.Paulo, 22/10/2011, capa (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

GUERRA DO IRAQUE: DO FALSO PRETEXTO AO DESGASTE POLÍTICO E MATERIAL

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< o pretexto utilizado para a invasão do país de Saddam Hussein;
< a opinião pública e a guerra: do apoio inicial ao desencanto;
< perspectivas: como ficarão Iraque e Estados Unidos da América após o fim oficial  da Guerra do Iraque.
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