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Tel. (11) 3129-4356 

Prezado(a) Aluno(a), 

Em complemento ao seu material de estudos para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário do TJ-SP - 

Interior, disponibilizamos neste material, conforme prometido, QUESTÕES relativas ao seguinte conteúdo: 

 

ATUALIDADES 

➢ Temas extraídos do mês de janeiro de 2018; 

➢ Temas extraídos do mês de fevereiro de 2018; 

 

 

O objetivo da nossa editoração é manter os materiais sempre atualizados para que você os aproveite da 

melhor forma e, para que isso ocorra, aprimoramos constantemente nossos produtos e serviços.  

 

Obrigada por se preparar para mais esse concurso com a gente.  

 

Ótimos estudos! 

 

Atenciosamente, 

Equipe NEAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça nossa tabela de prazos. 

Ela é gratuita! 

APRESENTAÇÃO 

https://goo.gl/t7Bvwr 

Conheça nosso curso 

“Testando Prazos” 

https://goo.gl/4NAn2D 

Conheça nossos cursos: 

 

https://goo.gl/TVW75K 

http://www.neafconcursos.com.br/curso-testando-prazos-escrevente-tj-sp-2017-interior/
http://www.neafconcursos.com.br/prazos-tj-sp-interior-2017/
https://www.neafconcursos.com.br/projeto-escrevente-tj-sp-2017/
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ATUALIDADES 
 

1. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
venda de maconha para uso recreativo começa parcial-
mente nesta segunda-feira (01/01) em cerca de dez con-
dados do país. A autorização de funcionamento não só 
deve ser aprovada pelas autoridades estatais, mas tam-
bém pelos municípios. (G1, 01/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/wai78c. Adaptada) 
A notícia acima se refere: 
A) aos Estados Unidos. 
B) à Espanha. 
C) ao Uruguai. 
D) à Argentina. 
E) à Índia.  
 

2. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Califórnia estreou na segunda-feira 1º um novo mercado. 
O estado mais populoso dos Estados Unidos se trans-
forma, de fato, no maior mercado mundial do setor. (Carta 

Capital, 05/01/2018, Disponível em: goo.gl/b8zj5C. Adaptada)  
Com o fato, a Califórnia se tornou:  
A) o maior mercado de moedas digitais do mundo.   
B) o maior mercado de e-commerce do mundo.      
C) o maior mercado de transplantes do mundo.   
D) o maior mercado de armas de fogo do mundo.   
E) o maior mercado de maconha recreativa do mundo. 
 

3. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
partir de hoje (1º) uma nova modalidade tarifária de ener-
gia elétrica estará disponível para consumidores com mé-
dia mensal superior a 500 quilowatt/hora (kWh) e para no-
vas ligações. É a tarifa branca. Segundo a Agência Naci-
onal de Energia Elétrica (Aneel), todas as distribuidoras 
do país deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa 
branca das novas ligações e dos consumidores com mé-
dia mensal superior a 500 kWh. (EBC, 01/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/1RkUEW. Adaptada) 
A tarifa branca 
A) está disponível apenas para consumidores de energia 
elétrica com média mensal superior a 500 kWh e que 
atuam na área industrial.   
B) dá ao consumidor a possibilidade de pagar valores di-
ferentes em função da hora e do dia da semana em que a 
energia elétrica é consumida. 
C) é uma bandeira tarifária especial do setor de energia 
elétrica e indica a necessidade de operar usinas térmicas 
mais caras para compensar a geração hidráulica inibida 
pela falta de chuvas.  
D) traz um acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 (kWh) e está 
associada ao aumento do custo de geração de energia 
elétrica. 
E) fornece desconto de setenta e cinco porcento ao con-
sumidor que reduzir o consumo médio de energia elétrica 
mensal abaixo de 500 kWh. 
 

4. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Governo ________________ decretou estado de calami-
dade no sistema de Segurança Pública do Estado. De 
acordo com o decreto, datado desta sexta-feira (5) e pu-
blicado no Diário Oficial neste sábado (6), o motivo é a 
greve dos policiais civis e militares e o aumento da violên-
cia. (G1, 06/01/2018, Disponível em:  goo.gl/BkHstU. Adaptada) 

A notícia faz referência ao estado: 
A) de Goiás.   
B) do Rio de Janeiro. 
C) de Santa Catarina.   
D) do Espírito Santo.  
E) do Rio Grande do Norte. 

5. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Após 
quatro anos de queda nas vendas, este ramo do setor in-
dustrial fechou 2017 com alta de aproximadamente 10% 
em relação ao ano anterior. A associação que representa 
o setor no Brasil previa que o crescimento em 2017 seria 
de 7,3%. Apesar do resultado positivo, a retomada ocorre 
em cima de bases rasas. Os dados do ano passado equi-
valem ao volume registrado em 2007. (Folha de São Paulo, 

02/01/2018, Disponível em:  goo.gl/wFv85v. Adaptada) 
A notícia faz referência ao crescimento do 
A) setor automotivo. 
B) setor naval. 
C) setor petroquímico.   
D) setor eletroeletrônico. 
E) setor mineral. 
 

6. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A Su-
perintendência Executiva de Administração Penitenciária 
(Seap) confirmou, por meio de nota divulgada na noite 
desta segunda-feira (1º), que nove presos morreram e 14 
ficaram feridos, durante rebelião no Complexo Prisional. 
Segundo a Seap, a rebelião começou quando presos que 
estavam na ala C, invadiram as alas A, B e D. Durante o 
confronto, os detentos chegaram a incendiar a unidade 
prisional. (EBC, 02/01/2018, Disponível em: goo.gl/RwZgW2. Adaptada) 

O fato ocorreu no estado 
A) de São Paulo. 
B) do Amazonas 
C) do Rio de Janeiro.   
D) de Goiás. 
E) do Rio Grande do Norte. 
 

7. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A di-
reção-geral da Polícia Federal vai instalar nos próximos 
dias em Brasília um grupo de trabalho em conjunto com 
outros órgãos federais para discutir meios de coibir este 
ato durante as eleições deste ano. O grupo, formado por 
um delegado, um agente e um perito criminal federal, de-
verá trabalhar com técnicos do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) e da PGR (Procuradoria Geral da República). 
Em uma reunião realizada no dia 20 de dezembro, o mi-
nistro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que 
assumirá a presidência do TSE em 6 de fevereiro, pediu 
ao diretor-geral da PF, Fernando Segovia, e ao vice-pro-
curador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, 
que uma força-tarefa enfrente o problema. (Folha de São 

Paulo, 04/01/2018, Disponível em: goo.gl/NWb1aX. Adaptada)  
A notícia faz referência  
A) às doações empresariais. 
B) ao caixa dois. 
C) às fake news. 
D) à compra de votos. 
E) à boca de Urna. 
 

8. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Com 
o armazenamento de 40 milhões de toneladas de resí-
duos ao longo de sua história, o segundo maior lixão do 
mundo foi fechado na manhã de hoje (20), depois de 
quase seis décadas de existência. O lixão da Estrutural 
integra a lista da Associação Internacional de Resíduos 
Sólidos como um dos 50 maiores depósitos de lixo a céu 
aberto do mundo, ficando atrás apenas do lixão de Ja-
carta, na Indonésia. (EBC, 20/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/j2nSG9. Adaptada)  
O lixão citado na notícia está localizado  
A) na Cidade do México, no México. 
B) em Buenos Aires, na Argentina. 
C) em Brasília, no Brasil. 
D) em Caracas, na Venezuela. 
E) em Bogotá, na Colômbia. 
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9. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Os 
meios de comunicação oficiais falam de centenas de mi-
lhares de pessoas que foram às ruas em Tabriz, Ahvaz, 
Joram Abad, Hamedán, Kermanshah, Qom e Maraque, 
entre outras cidades, nas quais reafirmaram seu apoio ao 
líder supremo do país. “Morte aos EUA”, “Morte a Israel” 
e “Morte ao agitador” foram algumas das mensagens que 
os manifestantes levaram às ruas. (Opera Mundi, 03/01/2018, 

Disponível em: goo.gl/wGkG4G. Adaptada) 
O fato apresentado na notícia ocorreu 
A) na Palestina. 
B) na Síria. 
C) na Líbia. 
D) no Irã. 
E) na Tunísia. 
 

10. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
empresa informou nesta quarta-feira que assinou acordo 
para encerrar uma ação coletiva ("Class Action") nos Esta-
dos Unidos, prevendo o pagamento de 2,95 bilhões de dó-
lares, montante que terá impacto nos resultados da compa-
nhia no quarto trimestre de 2017. A "Class Action" foi mo-
vida por investidores em decorrência de perdas provocadas 
pelo envolvimento da companhia nos desvios revelados 
pela operação Lava Jato, da Polícia Federal. (Terra, 03/01/2018, 

Disponível em: goo.gl/ZLGAzj. Adaptada) 
A notícia faz referência à empresa 
A) Petrobras.   
B) Odebrecht. 
C) OAS. 
D) Delta Engenharia. 
E) Braskem. 
 

11. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
como titular do ministério _____________________ está 
marcada para a próxima terça-feira (9), no Palácio do Pla-
nalto, às 15h. O convite do presidente Michel Temer foi 
aceito ontem (3) pela parlamentar, após encontro entre 
ele e o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, 
que é pai de Cristiane. (EBC, 04/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/rexgZm. Adaptada) 
Cristiane Brasil foi nomeada para o ministério 
A) do Trabalho. 
B) da Justiça. 
C) da Educação. 
D) da Cultura. 
E) do Meio Ambiente. 
 

12. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, 
suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil 
(PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A cerimônia de posse 
estava marcada pelo governo Temer para as 9h desta se-
gunda (22), mas foi cancelada. Cármen analisou uma recla-
mação movida por um grupo de advogados, que contestou 
no STF a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, 
no sábado (20), havia liberado a posse de Cristiane Brasil. 
(G1, 22/01/2018, Disponível em: goo.gl/brMPZd. Adaptada)  
O grupo, o mesmo que conseguiu barrar a deputada na pri-
meira instância, alega que a nomeação da deputada contra-
ria o princípio da moralidade, determinado pela Constituição, 
por causa 
A) da deputada não possuir curso superior, elemento obriga-
tório para assumir o cargo.  
B) do apoio de Cristiane Brasil a polêmica portaria do trabalho 
escravo.  
C) das citações a Cristiane Brasil na Operação Lava Jato. 
D) do grau de parentesco de Cristiane Brasil com Roberto 
Jefferson, condenado no mensalão.  
E) de condenações que Cristiane Brasil sofreu na Justiça 
Trabalhista. 

13. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Pelo que tudo indica, 2018 pode ser o ano da reaproxi-
mação histórica entre os dois países. Isso porque, após 
quase dois anos, foi reaberto o canal de comunicação 
por telefone entre os dois países, retomando a conver-
sação.  (IG, 03/01/2018, Disponível em:  goo.gl/zvdq74. Adaptada) 
A notícia faz referência ao diálogo estabelecido entre 
A) Cuba e Estados Unidos. 
B) Coreia do Norte e Coreia do Sul. 
C) Rússia e Ucrânia.   
D) Israel e Palestina.  
E) Irã e Arábia Saudita. 
 

14. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) As 
Coreias do Sul e do Norte concordaram em manter o di-
álogo para reduzir a tensão na região, de acordo com 
comunicado conjunto divulgado depois da 1ª reunião 
que aconteceu nesta terça-feira (9), após mais de 2 anos 
sem diálogo entre os países. (G1, 09/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/wYD4bt. Adaptada)  

No primeiro encontro em mais de dois anos entre os dois 
países, foi anunciado que 
A) será assinado um acordo de paz entre os dois países. 
B) os dois países iniciarão tratativas para unificação das 
duas coreias.  
C) a Coreia do Norte vai encerrar seu programa balístico 
e nuclear. 
D) a Coreia do Sul vai fornecer petróleo para a Coreia do 
Norte.  
E) a Coreia do Norte enviará delegação aos Jogos de 
Inverno, na Coreia do Sul. 
 

15. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
brasileiro Jonatan Moisés Diniz, que estava preso 
________ desde 26 de dezembro, foi expulso do país, 
disse o ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes, 
neste sábado, no Twitter. A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa do Itamaraty, que afirmou 
também que Jonatan já embarcou para os Estados Uni-
dos, onde ele mora atualmente. (Veja, 06/01/2018, Disponível 

em: goo.gl/ge6RVu. Adaptada) 

O brasileiro Jonatan Moisés Diniz foi preso 
A) no México. 
B) na Venezuela. 
C) no Irã. 
D) na China. 
E) na Rússia. 
 

16. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo brasileiro confirmou que o gaúcho Jonatan Moi-
sés Diniz, 31, preso em 27 de dezembro na Venezuela, 
foi libertado neste sábado (6) e voltou aos Estados Uni-
dos depois de ser expulso do país em que estava preso. 
(Folha de São Paulo, 06/01/2018, Disponível em: goo.gl/EgtdRF. 

Adaptada) 
O brasileiro foi acusado 
A) de utilizar identidade falsa para consumir maconha no 
país.  
B) de atentar contra a economia venezuelana.  
C) de tráfico internacional de drogas.  
D) de promover atividades contra o governo. 
E) de espionagem e de realizar ataques cibernéticos. 
 

17. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Para evitar que Michel Temer e o futuro presidente da Re-
pública, empossado em janeiro de 2019, sejam acusados 
de crime de responsabilidade, governistas e a equipe eco-
nômica trabalham em uma PEC (proposta de emenda à 
constituição) para suspender a "regra de ouro". (Folha de São 

Paulo, 04/01/2018, Disponível em: goo.gl/CJAzEo. Adaptada) 
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Assinale a alternativa incorreta sobre a regra de ouro 
A) impede a União de emitir dívida em volume superior 
a investimentos. 
B) descumprimento pune gestores e o presidente da Re-
pública pelo crime de responsabilidade 
C) impede o governo de alterar a meta do déficit primário.  
D) o seu desrespeito pode resultar num processo de im-
peachment. 
E) o objetivo da regra é evitar que o Estado se endivide 
para pagar despesas correntes. 
 
18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ano novo chegou para o presidente dos EUA, Donald 
Trump, com uma surpresa bastante desagradável. O jor-
nalista Michael Wolff lançará na próxima terça-feira o li-
vro _________________, que contém supostas revela-
ções bombásticas sobre o republicano e a sua campa-
nha à Casa Branca. De acordo com o autor, a publicação 
é baseada em 200 conversas com o presidente e asses-
sores que, muitas vezes, ofereceram relatos conflitantes. 
(O Globo, 04/01/2018, Disponível em: goo.gl/i7roia. Adaptada)  
O título do referido livro é 
A) The lone president (O Presidente Solitário). 
B) The Intolerant (O Intolerante). 
C) American Threat (Ameaça Americana). 
D) Pampered President (Presidente Mimado). 
E) Fire and Fury (Fogo e Fúria). 
 
19. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou nesta segunda-
feira (22) um relatório sobre a queda do avião que caiu 
com o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), em janeiro do ano passado. (G1, 22/01/2018, 

Disponível em: goo.gl/AKH3rf. Adaptada) 
Responsável pela investigação, o coronel Marcelo Mo-
reno informou que, "muito provavelmente”, 
A) o avião ficou sem combustível.   
B) o avião sofre uma sabotagem.  
C) o avião sofreu pane ou mau funcionamento no sistema. 
D) o avião foi atingido por raio e teve uma das turbinas 
comprometidas. 
E) o piloto do avião teve uma desorientação espacial. 
 
20. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Atores presentes no Globo de Ouro 2018 neste domingo 
(7) apareceram no tapete vermelho usando um broche 
em apoio a uma campanha. A cerimônia de entrega do 
prêmio aconteceu em Los Angeles. Chamada Time's Up 
e criada por Natalie Portman e Meryl Streep, dentre ou-
tras, a iniciativa é um fundo de defesa legal que já arre-
cadou milhões para a causa. (G1, 07/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/PJC3xZ. Adaptada)  
A Time's Up  
A) defende pessoas que foram sexualmente assediados 
e abusados em seu local de trabalho. 
B) divulga a discriminação racial e destaca a violência 
policial conta negros nos EUA.  
C) luta contra a homofobia e a lei que proíbe indivíduos 
transgêneros nas Forças Armadas dos EUA. 
D) trabalha pela reinserção social e no mercado de tra-
balho de ex-presidiários.  
E) angaria fundos para os serviços de saúde e educação 
oferecidos para refugiados palestinos. 
 
21. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
atriz foi a homenageada da 75ª edição do Globo de 
Ouro, na noite deste domingo, com o tradicional prêmio 
honorário Cecil B. DeMille. No ano anterior, a honraria 

foi entregue à Meryl Streep, que viu seu discurso viralizar 
na internet ao criticar Donald Trump e defender estran-
geiros. Como esperado, a atriz também entregou um dis-
curso forte, voltado para a defesa das mulheres e contra 
o assédio e o racismo. (Veja, 08/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/pBUwoF. Adaptada)  
A atriz homenageada na 75ª edição do Globo de Ouro foi 
A) Sandra Bullock. 
B) Emma Stone.  
C) Oprah Winfrey. 
D) Angelina Jolie.  
E) Nicole Kidman. 
 

22. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo do presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou nesta segunda-feira o fim à proteção a 
200 mil imigrantes que moram no país. Após dois terre-
motos em 2001, os cidadãos de um país latino-ameri-
cano ganharam a permissão para trabalhar e morar tem-
porariamente nos EUA. Agora, eles precisarão deixar o 
país até setembro de 2019, segundo autoridades do De-
partamento de Segurança Interna, ou ajustar suas con-
dições. A medida da administração Trump vem semanas 
após mais de 45 mil haitianos perderem os mesmos di-
reitos concedidos após o terremoto que devastou o país 
em 2010. No ano passado, imigrantes da Nicarágua tam-
bém perderam o status. (O Globo, 08/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/ESKjxy. Adaptada)  
A notícia faz referência a cidadãos oriundos 
A) do México.  
B) de El Salvador. 
C) do Peru. 
D) de Porto Rico. 
E) da Costa Rica. 
 

23. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Pelo menos 64 refugiados morreram em um naufrágio 
neste fim de semana no ________________, na costa 
da Líbia, afirmaram grupos humanitários nesta segunda-
feira (8). Este seria o primeiro naufrágio do ano na rota. 
A Organização Internacional de Migração (OIM) estima 
que 2.832 pessoas morreram no ano passado tentando 
chegar à Itália do Norte da África – havia sido 4.581 em 
2016. (Folha de São Paulo, 08/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/cjstbt. Adaptada)  
A notícia faz referência aos naufrágios ocorridos no mar 
A) Egeu. 
B) Vermelho. 
C) Cáspio.  
D) Morto. 
E) Mediterrâneo. 
 

24. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
tema foi tratado em reunião nesta segunda-feira (8) entre 
o presidente, ministros palacianos e a equipe econô-
mica. Nas palavras de um assessor presidencial, não 
existe "a mínima possibilidade" de o governo federal al-
terar a regra para fechar as contas. Meirelles e Maia vi-
nham trabalhando juntos na flexibilização 
______________. Quem descumpre esta regra pode ser 
acusado de crime de responsabilidade, algo que pode 
terminar no impeachment do presidente da República. 
(Folha de São Paulo, 08/01/2018, Disponível em: goo.gl/yNBJne. 

Adaptada) 
O governo federal está trabalhando na flexibilização: 
A) da regra de ouro. 
B) da meta do déficit primário. 
C) da taxa básica de juros. 
D) da meta da inflação. 
E) das despesas da previdência. 
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25. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
índice brasileiro fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso 
da meta fixada pelo governo, de 3%, segundo informou 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nesta quarta-feira (10). É a primeira vez que isso acon-
tece desde que o regime de metas foi implantado no 
país, em 1999. De acordo com a série histórica do IBGE, 
esse índice é o menor desde 1998, quando chegou a 
1,65%. (G1, 10/01/2018, Disponível em: goo.gl/jT2SBZ. Adaptada)  

A notícia faz referência: 
A) ao PIB. 
B) à taxa de juros. 
C) à inflação. 
D) à taxa de pobreza. 
E) ao desemprego. 
 
26. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) É 
a primeira vez que o IPCA fica abaixo do piso da meta 
da inflação do Banco Central desde que o regime foi im-
plantado no país, em 1999. (G1, 10/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/jT2SBZ. Adaptada)  
O que explica a forte desaceleração do IPCA em 2017 é 
o comportamento dos preços de  
A) alimentação e bebidas. 
B) combustíveis e energia elétrica. 
C) energia elétrica e gás encanado. 
D) vestuário e planos de saúde. 
E) produtos eletrônicos e taxa de água. 
 
27. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Quatro anos depois de aprovada, a Lei da Maconha já 
produz alguns resultados positivos. O governo come-
mora a redução em 18% de crimes relacionados ao nar-
cotráfico e o fim das filas nas farmácias, que sofreram 
com a falta de abastecimento durante o início da imple-
mentação do sistema, em julho. Hoje, segundo a legisla-
ção, estão vigentes três formas de acesso à erva: cultivo 
individual de até seis plantas, clubes de cultivo (que po-
dem ter de 15 a 45 membros) e venda em farmácias. 
(Folha de São Paulo, 12/01/2018, Disponível em: goo.gl/L1DNej. 

Adaptada) 
A notícia faz referência 
A) aos Estados Unidos. 
B) à Holanda. 
C) à Austrália. 
D) ao Uruguai. 
E) à Espanha. 
 
28. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Parlamento escolheu o deputado Roger Torrent, um dos 
expoentes do grupo como seu novo presidente, em vo-
tação nesta quarta-feira (17/01). Torrent, um deputado 
pró-independência, foi eleito por maioria simples na se-
gunda votação do dia, obtendo 65 votos. (Época, 17/01/2018, 

Disponível em: goo.gl/tcSF97. Adaptada)  
A notícia faz referência à escolha do Parlamento 
A) do Reino Unido. 
B) da Catalunha. 
C) da Áustria. 
D) da Itália. 
E) da Holanda. 
 
29. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Donald Trump usou palavras ofensivas nesta 
quinta-feira durante um encontro com congressistas so-
bre a reforma migratória, ao perguntar por que os Esta-
dos Unidos devem aceitar pessoas procedentes de "pa-
íses de merda". (EM, 12/01/2018, Disponível em:  goo.gl/DrcSqm. 

Adaptada) 

O presidente se referia aos cidadãos  
A) do sudeste asiático.  
B) da América do Sul. 
C) do México e da Costa Rica. 
D) de países de maioria mulçumana. 
E) do Haiti, de El Salvador e de países africanos. 
 

30. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
rebaixamento da nota de crédito do Brasil anunciado on-
tem pela Standard & Poor’s (S&P) deve ter impacto limi-
tado sobre a vida dos brasileiros. Parte do mercado já 
esperava a decisão da agência de classificação de risco. 
(O Globo, 12.01.2018. Disponível em: goo.gl/73sspP. Adaptada) 

O rebaixamento era esperado, principalmente, pela difi-
culdade em 
A) regulamentar as novas leis trabalhistas.  
B) aprovar a reforma da Previdência. 
C) manter a inflação dentro da meta.  
D) conter o aumento do desemprego. 
E) diminuir a retração do PIB. 
 

31. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Sete anos depois do início da Primavera Árabe, manifes-
tantes voltaram às ruas da Tunísia para protestar contra 
o governo. Em três dias, 600 pessoas foram presas. (G1, 

11/01/2018, Disponível em: goo.gl/GtFJP2. Adaptada)  
As manifestações estão associadas 
A) ao apoio da Tunísia ao Estado Islâmico.  
B) à corrupção promovida pelo governo. 
C) à obrigatoriedade do uso do véu islâmico. 
D) aos cortes de benefícios sociais e aumentos de impostos.  
E) à escassez de alimentos. 
 

32. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
país confirmou nesta quinta-feira (11) que concedeu a 
naturalização ao fundador do WikiLeaks, o australiano 
Julian Assange, em dezembro passado. A informação foi 
dada à imprensa pela chanceler do país. O fundador do 
WikiLeaks mora há mais de cinco anos na embaixada do 
país em Londres, sem poder sair do edifício. Ele obteve 
asilo em 2012 para evitar ser extraditado para a Suécia 
por acusações de estupro. (G1, 11/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/Wrpfz2. Adaptada) 
Julian Assange recebeu cidadania  
A) da Austrália. 
B) dos Estados Unidos. 
C) da Rússia. 
D) do Equador. 
E) da China. 
 

33. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Coreia do Sul e a Coreia do Norte concordaram em for-
mar sua primeira equipe olímpica unificada e em desfilar 
juntas na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno no 
mês que vem, afirmou a agência sul-coreana Yonhap 
nesta quarta-feira (17).  O anúncio foi feito em um comu-
nicado de ambos os países divulgado pelo Ministério da 
Unificação coreana, baseado em Seul, após uma reu-
nião realizada em Panmunjom, cidade na fronteira onde 
foi assinado o cessar-fogo, na zona desmilitarizada 
(DMZ) que divide a península. Na abertura dos Jogos, 
que serão realizados no condado sul-coreano de Pye-
ongchang, o desfile dos dois países será com uma ban-
deira unificada da península. (G1, 17/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/QwW5wp. Adaptada)  
O time conjunto será de 
A) hóquei feminino. 
B) patinação no gelo mista. 
C) snowboard masculino. 
D) curling masculino. 
E) esqui feminino. 
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34. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Os 
indicados ao Oscar 2018 foram revelados nesta terça-
feira (23). A lista foi apresentada pela atriz Tiffany Haddish 
("Viagem das garotas") e pelo ator e diretor Andy Serkis 
("O Senhor dos Anéis"). (G1, 23/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/kSYidt. Adaptada)  
O filme que lidera com 13 indicações é  
A) A Forma da Água. 
B) Três Anúncios Para Um Crime. 
C) O destino de uma nação. 
D) Trama Fantasma. 
E) Lady Bird. 
 

35. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Produtor do filme que concorre ao Oscar de melhor filme, 
o brasileiro Rodrigo Teixeira diz que sente "como se ti-
vesse tomado um soco e desmaiado". O anúncio foi feito 
na segunda (23). O filme, que concorre a quatro estatu-
etas, é uma coprodução entre França, Itália, Brasil e Es-
tados Unidos. (Folha de São Paulo, 23.01.2018, Disponível em: 

goo.gl/c1UYk3. Adaptada)  
A notícia faz referência ao filme 
A) Três Anúncios para um Crime. 
B) Lady Bird. 
C) O destino de uma nação. 
D) A Forma da Água. 
E) Me Chame pelo Seu Nome. 
 

36. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Para o brasileiro Carlos Saldanha, a indicação do filme 
ao Oscar foi a “cereja do bolo” de um longo processo. 
Com uma extensa carreira em Hollywood, o diretor con-
correrá à estatueta de melhor animação no próximo dia 
4 de março. (Veja, 25.01.2018, Disponível em: goo.gl/jRWdCv. 

Adaptada)  
A notícia faz referência ao filme 
A) Viva – A Vida É Uma Festa. 
B) Touro Ferdinando. 
C) Com Amor, Van Gogh. 
D) O Poderoso Chefinho. 
E) The Breadwinner. 
 

37. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República informou que o presidente Michel Temer de-
terminou nesta terça-feira (16) o afastamento de 4 dos 
12 vice-presidentes do órgão. Temer tomou a decisão 
após recomendações do Ministério Público Federal do 
Distrito Federal e do Banco Central. As recomendações 
têm como base suspeitas de corrupção investigadas 
pelo MPF e pela Polícia Federal. (G1, 16/01/2018, Disponível 

em: goo.gl/kAXP1z. Adaptada)  
A notícia faz referência ao afastamento de vice-presidentes 
A) da Petrobras. 
B) da Caixa Econômica Federal. 
C) da Eletrobrás.  
D) do Banco do Brasil.  
E) do Banco Central. 
 

38. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em dezembro, procuradores enviaram recomendação à 
Presidência da República e à Caixa Econômica Federal 
solicitando que todos os 12 vice-presidentes do banco 
fossem demitidos, já que pelo menos quatro deles estão 
na mira da PF. Após Temer rejeitar inicialmente a reco-
mendação, o MPF e o Banco Central enviaram novos 
pedidos solicitando que os dirigentes fossem afastados. 
Com isso, o presidente voltou atrás, mas decidiu afastar 
apenas os vice-presidentes investigados. (G1, 17/01/2018, 

Disponível em: goo.gl/6TdY2e. Adaptada)  

Os procuradores investigam 
A) repasses irregulares para empresas públicas, como a 
Petrobras. 
B) financiamento de campanhas eleitorais com dinheiro 
público. 
C) desvios no setor de loterias federais.  
D) adulteração nos resultados econômicos do banco.  
E) favorecimento de grupos políticos e de empresas. 

 
39. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
jornalista e escritor ____________________ morreu, 
por volta das 23h desta sexta-feira (5), aos 91 anos. Ele 
estava internado desde 26 de dezembro no Hospital Sa-
maritano, no Rio. Em 1º de janeiro, foi submetido a uma 
cirurgia no intestino e teve complicações. A causa da 
morte foi falência de órgãos. O velório vai ser reservado 
à família. A Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual 
ele era membro desde 2000, informou que a cerimônia 
de cremação está marcada para terça-feira (9) no Me-
morial do Carmo, no Rio. (G1, 06/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/HYGgCS. Adaptada)  

A notícia faz referência à morte de 
A) Manoel Carlos. 
B) Ferreira Gullar.  
C) Ivo Pitanguy.  
D) Marcelo Rezende. 
E) Carlos Heitor Cony. 

 
40. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Após ataques a bomba durante o fim de semana na ci-
dade de Barranquilla, o governo da Colômbia optou por 
suspender as negociações de paz com o grupo. O anún-
cio foi feito pelo presidente, Juan Manuel Santos, du-
rante um evento na cidade de Palma, nesta segunda-
feira (29). (Jornal do Brasil, 30/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/CcpvFM. Adaptada)  
O governo colombiano suspendeu as negociações de 
paz com o grupo denominado 
A) FARC. 
B) ELN. 
C) Sendero Luminoso. 
D) Clã do Golfo. 
E) Ñancahuazú. 

 
41. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
francês Paul Bocuse morreu hoje (20), aos 91 anos. O 
ministro do Interior da França, Gérard Collomb, anunciou 
neste sábado nas redes sociais que o “Sr. Paul era a 
França. Simplicidade e generosidade. Excelência e arte 
de viver.” (Veja, 20/01/2018, Disponível em: goo.gl/CRFuad. Adaptada).  

Paul Bocuse era mundialmente conhecido pela sua atu-
ação como 
A) jogador de futebol. 
B) artista plástico. 
C) chef de cozinha.  
D) ator. 
E) ativista social. 

 
42. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Senado da Polônia aprovou nesta quinta-feira (1) uma 
polêmica lei. A votação, que se estendeu pela madru-
gada por conta dos protestos da oposição, contou com 
57 votos a favor, 23 contra e duas abstenções. O texto 
já havia sido aprovado na Câmara Baixa, durante a úl-
tima semana, e agora segue para a sanção presidencial. 
(Isto é, 01/02/2018, Disponível em: goo.gl/U4vUU9. Adaptada).  
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A Polônia aprovou uma lei que 
A) legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo 
e possibilita a adoção de crianças por casais gays. 
B) impede que o país seja citado como cúmplice ou co-
autor dos crimes cometidos durante o regime nazista na 
Segunda Guerra Mundial.   
C) libera o uso maconha para fins medicinais e recreati-
vos, bem como a autorização para sua venda em farmá-
cias e cafés.   
D) veta a entrada de imigrantes de países de maioria 
mulçumana de sete países e de refugiados do Oriente 
Médio e da África. 
E) prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres e 
para os empregadores infratores será aplicada multa. 
 
43. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
grupo assumiu a autoria de um ataque armado a um ho-
tel de luxo em Cabul que durou mais de 12 horas, entre 
a noite de sábado (20) e a manhã de domingo (21). To-
dos os cinco terroristas morreram. Ao menos 18 pessoas 
foram mortas na ação, incluindo quatro afegãos e 14 es-
trangeiros. Mais de cem pessoas foram resgatadas do 
hotel; seis delas estavam feridas. Cinco homens arma-
dos invadiram o Hotel Intercontinental de Cabul atirando 
em hóspedes e funcionários e ateando fogo no prédio. 
(Folha de São Paulo, 21/01/2018, Disponível em: goo.gl/Qce8tc. 

Adaptada)  
A autoria do atentado foi atribuída ao grupo 
A) Estado Islâmico. 
B) Hamas. 
C) Taleban.  
D) Al Qaeda. 
E) Hezbollah. 
 
44. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Ar-
tilharia turca continuava a bombardear nesta segunda-
feira (22) posições da milícia __________________, no 
terceiro dia de sua ofensiva no enclave sírio de Afrin. O 
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, garantiu em 
discurso nesta segunda-feira em Ancara que "a questão 
de Afrin será resolvida, não haverá passo atrás. Conver-
samos com nossos amigos russos e chegamos a um 
acordo". “É uma operação para lutar contra organiza-
ções terroristas", declarou Erdogan, garantindo que "a 
operação terminará assim que os objetivos forem atingi-
dos". (G1, 22/01/2018, Disponível em: goo.gl/X8eS6c. Adaptada)  

Artilharia turca bombardeia  
A) as Unidades de Proteção do Povo curdo (YPG). 
B) o Estado Islâmico. 
C) os soldados do governo de Bashar Al-Assad. 
D) os rebeldes sírios. 
E) o grupo Hizmet. 

 

45. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Centenas de milhares de trabalhadores federais acorda-
rão nesta segunda-feira com o governo do país ainda 
paralisado e com a expectativa de que o Senado tente 
novamente restaurar o financiamento federal, ainda que 
temporariamente. Em meio às incertezas sobre se os 
trabalhadores federais devem se apresentar ao trabalho 
pela manhã, os senadores devem votar ao meio-dia (ho-
rário local) sobre um projeto de lei de financiamento para 
fazer o governo voltar ao funcionamento até o início de 
fevereiro. O apoio ao projeto é incerto, depois que os 
dois principais partidos do país passaram o domingo 
todo tentando fechar um acordo, mas acabaram indo 
para casa à noite sem ele. (Terra, 22/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/kKLHPp. Adaptada) 

O fato ocorreu 
A) na França. 
B) nos Estados Unidos. 
C) no Reino Unido. 
D) na Venezuela. 
E) na Alemanha. 
 

46. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Senado dos Estados Unidos rejeitou na madrugada 
deste sábado (20) uma extensão provisória do orça-
mento federal, que poderia evitar um "apagão" da má-
quina pública. Com 50 votos a favor e 49 contra, o pro-
jeto-tampão, que garantiria o funcionamento do governo 
por 1 mês com um orçamento provisório, fracassou entre 
os senadores. Para chegar a um acordo, eram necessá-
rios 60 dos 100 votos no Senado. (G1, 20/01/2018, Disponível 

em: goo.gl/P1tJ3R. Adaptada)  
Os republicanos, que dominam o Senado e a Câmara, 
querem um orçamento para 2018 que  
A) mantenha o orçamento do ano de 2017.  
B) que amplie os gastos para proteção de imigrantes. 
C) seja superior a inflação.  
D) diminua os gastos com saúde pública. 
E) aumente o gasto militar. 
 

47. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente do país decidiu cancelar a aplicação do novo 
código penal do país, que vinha sendo alvo de críticas 
de igrejas cristãs. Os religiosos diziam que as novas re-
gras criminalizavam a evangelização, o que o governo 
nega. O artigo 88 do texto incluía no pacote de crimes 
que tratam do tráfico de pessoas o "recrutamento para a 
para a participação em conflitos armados ou organiza-
ções religiosas ou cultos". (Valor Comercial, 22/01/2018, Dispo-

nível em: goo.gl/hJzbn4. Adaptada)  
O fato ocorreu 
A) nos Estados Unidos.  
B) na Bolívia. 
C) na Arábia Saudita.  
D) em Israel. 
E) em Cuba. 
 

48. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Assembleia Nacional Constituinte, que dirige, de fato, o 
país, anunciou ontem a realização antes do dia 30 de 
abril das eleições presidenciais. O atual presidente ten-
tará a reeleição. As eleições presidenciais estavam pre-
vistas para o fim do ano, mas analistas e opositores ad-
vertiam que o governo as adiantaria para aproveitar a 
crise de credibilidade e divisões da oposição. (O Dia, 

24/01/2018, Disponível em: goo.gl/Bh98g1. Adaptada)  
O fato ocorreu 
A) na Síria.  
B) na Itália. 
C) na Venezuela.  
D) na Espanha. 
E) na África do Sul. 
 

49. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
advogado Cristiano Zanin Martins, defensor do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entregou o passa-
porte do seu cliente na manhã desta sexta-feira (26) na 
sede da Polícia Federal de São Paulo, na Lapa, Zona 
Oeste da capital paulista. Nesta quinta-feira (25), o juiz 
Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito 
Federal, determinou a apreensão do passaporte do ex-
presidente impedindo que ele deixe o país. O pedido de 
apreensão do passaporte não tem relação com a conde-
nação de Lula pelo TRF-4 no caso do triplex. 
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A decisão foi tomada no processo que apura suposto trá-
fico de influência de Lula na compra, pela Força Aérea 
Brasileira (FAB), de 36 caças suecos. (G1, 26/01/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/AFw2Ao. Adaptada)  
A apreensão do passaporte impediu Lula de participar 
A) do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.  
B) da Cúpula do G20, em Hamburgo, na Alemanha.  
C) da Assembleia Geral da ONU, em Bruxelas, na Bélgica. 
D) do Encontro Anual da União Africana, na Etiópia.  
E) da Cúpula do Brics, em Goa, na Índia. 

 
50. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Venezuela declarou nesta quinta-feira o embaixador 
____________ no país “persona non grata” e o expulsou 
do país. O anúncio foi feito dias após a União Europeia 
(UE) impor sanções contra altas autoridades do governo 
socialista. O ministro de Relações Exteriores da Venezu-
ela, Jorge Arreaza, afirmou que a medida foi causada 
por “contínuas agressões e repetidas interferências nas 
questões internas do nosso país”. (Veja, 25/01/2018, Disponí-

vel em: goo.gl/wK9srb. Adaptada)  
A Venezuela expulsou o embaixador: 
A) da França.  
B) da Espanha.  
C) da Bélgica. 
D) do Reino Unido.  
E) da Alemanha. 

 
51. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Todos os dias, quase 400 venezuelanos recém-chega-
dos ao Brasil fazem fila na porta da Polícia Federal da 
cidade. Muitas vezes desinformados, esperam os por-
tões abrirem para tentar algum tipo de documentação 
que lhes permita trabalhar no Brasil. A consequência é 
visível em esquinas, praças, calçadas de lojas, bancos e 
supermercados da cidade. Cerca de 40 mil venezuela-
nos estão na capital do estado, mais de 10% da popula-
ção da cidade, de 330 mil habitantes. Sem assistência, 
não conseguem custear passagens para outros Estados 
com maior oferta de trabalho. (Folha de São Paulo, 29/01/2018, 

Disponível: goo.gl/MWcG3g. Adaptada)   

A notícia faz referência  
A) a Manaus, no Amazonas.   
B) a Boa Vista, em Roraima.  
C) a Rio Branco, no Acre. 
D) a Belém, no Pará.  
E) a Cuiabá, no Mato Grosso. 

 
52. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

recuperação das receitas no segundo semestre fez o 

Governo Central encerrar 2017 com déficit consideravel-

mente abaixo da meta de R$ 159 bilhões. No ano pas-

sado, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência 

Social registraram déficit primário de R$ 124,401 bi-

lhões. (EBC, 29/01/2018, Disponível em: goo.gl/Au7Brj. Adaptada)  

O déficit primário é o resultado negativo 

A) das exportações em relação às importações.  

B) das oscilações da taxa básica de juros.  

C) nos reajustes dos preços em uma economia.  

D) da soma de todas as riquezas produzidas no país.  

E) das contas do governo desconsiderando o paga-

mento dos juros da dívida pública. 

 
 

53. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Volkswagen anunciou nesta terça-feira (30) a suspensão 
de seu chefe de relações públicas e prometeu que ha-
verá consequências internas para aqueles que permiti-
ram o fato, o novo escândalo que sacode a fabricante 
alemã. (G1, 30/01/2018, Disponível em: goo.gl/bqSPKU. Adaptada)  

O escândalo citado na notícia está associado 
A) à falta de realização dos testes mínimos de seguran-
ças exigidos para automóveis.  
B) aos casos de assédio sexual envolvendo diretores da 
empresa.  
C) à transferência de tecnologia industrial para empre-
sas concorrentes no mercado.  
D) a testes feitos em macacos e humanos para medir o 
impacto das emissões de gases poluentes. 
E) à adoção de trabalho escravo em filiais da empresa 
localizadas no sudeste asiático. 
 

54. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo do país estaria agindo para evitar que o movi-
mento "Me Too", que denuncia abusos e assédio sexual, 
ganhe espaço no país, de acordo com relatos de ativis-
tas locais. Recentemente, acadêmicos locais foram de-
mitidos de seus cargos por envolvimento em crimes se-
xuais, o que incentivou as mulheres do país a aderirem 
ao "Me Too", movimento criado nos Estados Unidos em 
meio às polêmicas de Hollywood. (UOL, 01/02/2018, Disponí-

vel em: goo.gl/bqYtsM. Adaptada)  
A notícia faz referência ao fato ocorrido 
A) na Alemanha.  
B) na China.  
C) na Rússia.  
D) no Canadá. 
E) na França. 
 

55. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Uma briga entre presos de grupos rivais deixou 10 mor-
tos na manhã desta segunda-feira (29) na cadeia pública 
localizada a125 km da capital. O conflito ocorre dois dias 
depois de um grupo matar 14 pessoas em uma casa de 
shows na capital, na maior chacina da história do estado. 
A polícia investiga se a chacina tem relação com conflito 
de facções. (G1, 29/01/2018, Disponível em: goo.gl/cinQzY. 

Adaptada) 
O fato ocorreu no estado 
A) do Rio Grande do Norte  
B) da Paraíba.   
C) do Ceará.  
D) do Maranhão. 
E) do Espírito Santo. 
 
56. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
______________ se tornou nesta segunda-feira (1) o 
primeiro país do mundo a colocar em vigor uma lei que 
legaliza a igualdade de salário entre homens e mulheres. 
Com a nova lei, as empresas privadas e agências gover-
namentais – que tenham mais de 25 funcionários – serão 
obrigadas a obter uma certificação especial do governo 
sobre as políticas de igualdade de remuneração. Caso 
contrário, elas poderão ser multadas.  (Isto é, 02/01/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/M3pkSc. Adaptada)    
Completa corretamente a lacuna, no início do texto: 
A) A Alemanha. 
B) O Canadá.  
C) A Holanda. 
D) A Islândia. 
E) O Japão. 
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57. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) passou, nesta 
terça-feira (16), a considerar todo o estado como área de 
risco de febre amarela. Segundo o secretariado da enti-
dade, a decisão foi tomada "considerando o aumento da 
atividade do vírus" observado na região. "Consequente-
mente, a vacinação contra a febre amarela é recomen-
dada para viajantes estrangeiros que visitem qualquer 
área no estado", diz a OMS, em comunicado. (G1, 

16/01/2018, Disponível em: goo.gl/hUAn4T. Adaptada) 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a consi-
derar como área de risco de febre amarela todo o estado 
A) do Rio Grande do Sul. 
B) de São Paulo.  
C) do Paraná.  
D) da Bahia. 
E) do Rio Grande do Norte. 

 
58. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
São Paulo dá início nesta quinta-feira (25) à campanha 
de vacinação contra febre amarela em regiões conside-
radas de risco. A dose fracionada será distribuída em 
bairros da capital e em 53 outras cidades. O mutirão pre-
tende vacinar 9 milhões de pessoas, segundo o gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB). (G1, 25/01/2018, Disponível 

em: goo.gl/xoRzZb. Adaptada)  
A vacina fracionada é  
A) indicada apenas para pessoas que já tomaram uma 
dose da vacina. 
B) um método inovador e será utilizado pela primeira vez 
no mundo.  
C) dividida em três doses, que devem ser tomadas no 
intervalo de seis meses.   
D) eficaz apenas contra casos de febre amarela urbana. 
E) feita com a mesma composição da dose padrão, só 
que em menor quantidade. 

 
59. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Todos os casos de febre amarela registrados no Brasil 
são do tipo silvestre. Isso quer dizer que a transmissão 
ocorreu pela picada dos mosquitos 
_________________, que vivem predominantemente 
em áreas silvestres e de matas. Primeiro, eles picam um 
macaco doente e adquirem o vírus. Depois de alguns 
dias, eles já são capazes de transmitir a febre amarela a 
outros macacos ou humanos. (Portal da Saúde/ Governo Fede-

ral, 17/01/2018, Disponível em: goo.gl/fSgxxR. Adaptada) 

A febre amarela silvestre é transmitida principalmente 
pela picada do mosquito 
A) Aedes aegypti.  
B) Aedes albopictus.  
C) Haemagogus.  
D) Culex. 
E) Anopheles.   

 
60. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
papa Francisco alertou nesta sexta-feira (19), em visita 
ao Peru, que determinado povo nunca esteve tão amea-
çado. (G1, 19/01/2018, Disponível em: goo.gl/WtKGJH. Adaptada)  

Os povos citados pelo Papa são os 
A) católicos da América Latina.   
B) rohingyas que vivem no Mianmar.  
C) refugiados de países do Oriente Médio. 
D) imigrantes que residem nos Estados Unidos. 
E) indígenas originários da Amazônia. 
 

61. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Folha de S.Paulo revelou hoje que o juiz Sérgio Moro, 
principal responsável pela operação Lava Jato, recebe, 
desde 2014, o auxílio-moradia no valor de R$ 4.378, 
mesmo tendo imóvel próprio, localizado a 3 Km do local 
onde trabalha, em Curitiba. Marcelo Bretas, responsável 
pelos julgamentos realizados no Rio de Janeiro, foi seve-
ramente criticado por receber o valor do benefício, (um 
pouco menor) R$ 4.377,73, mesmo tendo residência pró-
pria. O caso do carioca chama mais atenção, pois sua es-
posa, também juíza, recebe, desde 2015, o mesmo auxí-
lio, apesar de morar na mesma casa do marido, ou seja, 
eles recebem o valor duplicado. (R7, 02/02/2018, Disponível em: 

http://r7.com/qL0q. Adaptada) 

Ao se defenderem sobre os casos, Moro e Bretas usaram a 
mesma justificativa para continuarem recebendo o benefício:  
A) o auxílio seria para compensar a falta de reajuste no salário. 
B) desconhecem qualquer impedimento legal ou ético.  
C) consideram um benefício comum, como o vale-refeição.  
D) o gasto com segurança particular na residência é elevado.  
E) doam o benefício para instituições de caridade. 
 

62. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) No 
que depender das declarações do Secretário de Estado 
norte-americano, o país pode estar próximo de mais um 
golpe militar com intervenção estrangeira. Em palestra 
na Universidade do Texas realizada nesta quinta-feira 
(1), Rex Tillerson sugeriu uma tomada de poder pelas 
Forças Armadas diante de uma suposta crise política no 
país. (Revista Fórum, 01/02/2018, Disponível em: goo.gl/yCDH3r. 

Adaptada)  
Rex Tillerson sugeriu uma tomada de poder pelas For-
ças Armadas  
A) na Síria. 
B) na Venezuela.  
C) em Mianmar.  
D) No Iemên.  
E) na Coreia do Norte. 
 

63. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Cerca de quatro milhões de pessoas podem se tornar 
vítimas da crise hídrica que atinge a cidade, pois ela 
corre o risco de se tornar a primeira metrópole sem água 
do mundo. Destino turístico famoso por suas praias e 
montanhas, a cidade passa pela pior seca em um sé-
culo, reflexo de três anos de chuvas muito escassas. A 
crise levou o governo a restringir o consumo diário de 
água a 87 litros por pessoa - limite que será reduzido 
mais uma vez a partir de 1º de fevereiro, para 50 litros. 
Com o racionamento, ficou proibido, por exemplo, lavar 
carros e encher piscinas. (BBC, 26/01/2018, Disponível em: 

goo.gl/vJTocb. Adaptada)   
A notícia faz referência à 
A) Cidade do Cabo, na África do Sul. 
B) Melbourne, na Austrália. 
C) Afrin, na Síria. 
D) Bagdá, no Iraque. 
E) Tel Aviv, em Israel. 
 

64. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
“Este é o primeiro dia do governo Lenín Moreno", disse 
à Folha o analista político Simón Pachano, a respeito da 
vitória obtida pelo governo no referendo de domingo (4). 
O resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral, 
com 99% dos votos apurados, apontava que o "sim" pre-
valecera em todas as sete perguntas levadas à consulta 
popular, cujos temas iam de ambiente a crimes contra 
menores e mineração. (Folha de são Paulo, 05/02/2018, Disponí-

vel em: goo.gl/8Roheq. Adaptada)  
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A vitória mais comemorada no referendo foi a que 
A) aprovou o ingresso do Equador no Mercosul.  
B) deu anistia a presos políticos.  
C) estabeleceu a separação entre estado e igreja. 
D) pôs fim à reeleição sem limites.  
E) concedeu cidadania equatoriana ao ativista Julian Assange. 

 
65. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-médico da seleção norte-americana de ginástica, 
Larry Nassar, 54, foi condenado nesta segunda-feira (5) 
a até 125 anos de prisão. O período mínimo que ele terá 
de passar atrás das grades é de 40 anos. (IG, 05/02/2018, 

Disponível em: goo.gl/e8DmbQ. Adaptada) 

Larry Nassar foi condenado por ter 
A) abusado sexualmente de jovens da equipe de ginás-
tica americana.  
B) estimulado o doping de jovens da equipe de ginástica 
americana.  
C) tirado a fertilidade de jovens da equipe de ginástica 
americana. 
D) assassinado oito jovens da equipe de ginástica americana.  
E) sequestrado jovens da equipe de ginástica americana. 

 
66. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Bolsa de NY teve a maior queda em 7 anos. O Estado 
de S. Paulo mostra que o movimento de venda se espa-
lhou por Bolsas na Europa, Ásia e América Latina. O ín-
dice Dow Jones chegou a cair 6,26% nesta segunda (5), 
mas fechou o dia em baixa de 4,6%. "Sob influência 
americana, Bolsas globais despencam", destaca a Fo-
lha. (G1, 06/02/2018, Disponível em: goo.gl/LS1Gfx. Adaptada)  
A queda da bolsa americana está associada ao receio 
A) do início de uma guerra entre Estados Unidos e Co-
reia do Norte. 
B) de paralisação do setor público americano.  
C) de diminuição de investimento nos país por causa do 
protecionismo do governo Donald Trump. 
D) de superaquecimento na economia americana e pos-
sível aumento da taxa de juros.  
E) da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.  
 
67. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em mais um dia de forte queda, o _________ recuava 
17%, aos US$ 6.789. A desvalorização foi pressionada 
por notícias vindas dos reguladores chineses e restri-
ções de três grandes bancos americanos. (Infomoney, 

05/02/2018, Disponível em: goo.gl/rqaTYe. Adaptada)  
A notícia faz referência à desvalorização 
A) das ações da Petrobras. 
B) dos títulos da estatal venezuelana PDVSA.  
C) do Bitcoin. 
D) das ações da Volkswagen.  
E) da bolsa de valores americana. 
 
68. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
mais poderoso sindicato do país está propondo algo iné-
dito: uma redução na jornada semanal de trabalho para 
28 horas semanais, distribuídas em quatro dias, sem re-
dução salarial. A jornada atual é de 35 horas, cinco dias 
na semana. A redução seria opcional por um período de 
dois anos. Depois disso, o profissional retornaria à jor-
nada normal, sem prejuízo de cargo ou salário. (Folha de 

São Paulo, 13/01/2018, Disponível em: goo.gl/TmkAQk. Adaptada)  
O fato ocorreu 
A) na Alemanha. 
B) na Argentina.  
C) na China. 
D) nos Estados Unidos.  
E) na França. 

69. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 7% para 
6,75% ao ano nesta quarta-feira (7) e fez a Selic atingir 
seu menor valor desde 1996. Segundo o Banco, esse 
deve ser o último movimento do atual ciclo de cortes. (G1, 

08/02/2018, Disponível em: goo.gl/rNJG1K. Adaptada)  
Assinale a alternativa que apresenta um fato que contri-
buiu para o corte na taxa de juros: 
A) o aumento da inflação. 
B) o déficit da balança comercial. 
C) a aprovação de Reforma da Previdência. 
D) a condenação de Lula. 
E) o baixo valor da inflação. 

 
70. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ministro _________________ tomou posse no cargo de 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ses-
são solene realizada nesta terça-feira (6), no Plenário da 
Corte, em Brasília. Ele será o presidente do TSE até 15 
de agosto deste ano, quando terminará seu segundo bi-
ênio como ministro efetivo do Tribunal. (TSE, 06/02/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/CfV9a4. Adaptada) 
Assumiu o TSE, o ministro 
A) Luiz Roberto Barroso. 
B) Edson Luiz Fachin. 
C) Alexandre de Moraes. 
D) Gilmar Mendes. 
E) Luiz Fux. 

 
71. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um enviado especial dos Estados Unidos veio a Beirute 
para tentar reduzir a tensão entre Israel e Líbano, que 
escalou nos últimos dias. (Folha de são Paulo, 09/02/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/ErX65e. Adaptada)   
A tensão entre Israel e Líbano se intensificou após as 
forças de defesa de Israel 
A) apoiar grupos guerrilheiros que atuam no Líbano. 
B) romper relações comerciais com o Líbano. 
C) expulsar imigrantes libaneses que viviam no país. 
D) atacarem palestinos refugiados no Líbano. 
E) começarem a construir um muro na fronteira do país 
com o Líbano. 

 
72. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Fede-
ral, Luiz Edson Fachin, negou o pedido de habeas cor-
pus apresentado pela defesa de _____________. A de-
fesa tenta evitar que ele seja preso antes de terminados 
todos os recursos. Fachin encaminhou o caso para o ple-
nário. (G1, 09/02/2018, Disponível em: goo.gl/sthZe9. Adaptada)  
Luiz Edson Fachin negou habeas corpus apresentado 
pela defesa de 
A) Paulo Maluf. 
B) Luiz Inácio Lula da Silva. 
C) Sérgio Cabral. 
D) Anthony Garotinho. 
E) Eduardo Cunha. 

 
73. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
líder norte-coreano, _________________ convidou o 
presidente da Coreia do Sul,______________, a partici-
par de uma reunião de cúpula em Pyongyang. O convite 
foi transmitido pela irmã do líder norte-coreano, que vi-
sita a Coreia do Sul por ocasião dos Jogos Olímpicos de 
Inverno, informou um porta-voz da Casa Azul, presidên-
cia sul-coreana. (Isto é, 10/02/2018, Disponível em: 

goo.gl/jQZbJ9. Adaptada)  
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Os presidentes da Coréia do Norte e da Coreia do Sul 
são, respectivamente,  
A) Kim Jong Xi e Park Geun-hye. 
B) Xi Jinping e Ban Ki-moon.  
C) Ban Ki-moon e Shinzo Abe. 
D) Bashar Al-Assad e Xi Jinping. 
E) Kim Jong-un e Moon Jae-in. 
 

74. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer chegou nesta segunda-feira 
(12) a Boa Vista para participar de uma reunião sobre o 
problema vivenciado em Roraima. Ele está acompa-
nhado dos ministros Raul Jungman (Defesa), Torquarto 
Jardim (Justiça), Moreira Franco (Secretaria-geral da 
Presidência), e o general Sergio Etchegoyen (GSI). (G1, 

12/02/2018, Disponível em: goo.gl/1H14br. Adaptada)  

Michel Temer foi discutir a crise gerada pela 
A) greve da polícia militar. 
B) rebelião nos presídios do país.  
C) intensa imigração venezuelana. 
D) exterminação de indígenas. 
E) mudança em áreas de preservação permanente. 
 

75. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer assinou hoje (15) medida pro-
visória (MP) que trata da assistência emergencial para 
__________________ que migraram para Roraima fu-
gindo da crise no país vizinho. A MP determina ações 
emergenciais nas áreas de proteção social, saúde, edu-
cação, direitos humanos, alimentação e segurança pú-
blica. Entre as medidas, estão a oferta de atividades 
educacionais, formação e qualificação profissional e de 
infraestrutura e saneamento para as famílias que estão 
vivendo em Roraima em situação precária. (EBC, 

15/02/2018, Disponível em: goo.gl/sTW7iy. Adaptada)  
Roraima recebe elevado fluxo de imigrantes 
A) haitianos. 
B) sírios. 
C) colombianos. 
D) venezuelanos. 
E) angolanos. 
 

76. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias abaixo: 
I - Um avião caiu neste domingo (11), matando todas as 
pessoas a bordo. A aeronave, de modelo Antonov AN-
148, levava 65 passageiros e seis tripulantes. O Ministé-
rio dos Transportes do país considera várias possibilida-
des como causa da queda, incluindo condições climáti-
cas por conta de um inverno rigoroso e erro do piloto. No 
momento do acidente, a temperatura era de -4ºC. (G1, 

11/02/2018, Disponível em: goo.gl/e3jdBv. Adaptada)  
II - Um avião operado pela Aseman Airlines, com 65 pes-
soas a bordo, caiu no sudoeste do país na manhã deste 
domingo (18). Inicialmente, a companhia aérea falou em 
66 pessoas, mas segundo a Reuters, um dos passagei-
ros perdeu o voo. Não há informações sobre sobreviven-
tes. (G1, 18/02/2018, Disponível em:  goo.gl/XWERij. Adaptada)  

Os acidentes aéreos ocorreram, respectivamente,  
A) na Rússia e no Irã. 
B) na Hungria e na China. 
C) no Marrocos e na Índia. 
D) na Costa Rica e na Austrália. 
E) na Turquia e no Japão. 
 

77. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um dos principais nomes do modernismo brasileiro ga-
nhará uma grande exposição no Museu de Arte Moderna 
de Nova York (MoMA), que começa neste domingo e vai 

até o dia 3 de junho. No segundo andar do MoMA, em 
Nova York, sua ama de leite diante de uma folha de ba-
naneira é o abre-alas de uma das mostras mais aguar-
dadas na onda de revisão do repertório moderno de uma 
instituição que tenta esquadrinhar os limites dessa van-
guarda desde que apareceu. (O Tempo, 08/02/2018, Disponível 

em: goo.gl/NtMwFo. Adaptada) 

A notícia faz referência à exposição da obra de  
A) Romero Brito. 
B) Graça Aranha. 
C) Candido Portinari. 
D) Sebastião Salgado. 
E) Tarsila do Amaral. 
 

78. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Nesta segunda-feira, o órgão regulador de ONGs no 
Reino Unido anunciou que iria abrir uma investigação 
para analisar como a Oxfam lidou com o escândalo ocor-
rido em 2011 no Haiti. O órgão disse ainda, em comuni-
cado publicado online, acreditar que a Oxfam não pres-
tou todas as informações que deveria. (BBC, 13/02/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/6Zbheq. Adaptada)  
A Oxfam é acusada de escândalos envolvendo questões: 
A) sexuais. 
B) de corrupção. 
C) racistas. 
D) religiosas. 
E) políticas. 
 

79. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente do país renunciou nesta quarta-feira após 
uma intensa pressão popular e de seu próprio partido. 
Ele afirmou em rede nacional que estava deixando o 
cargo de forma imediata, mas que não estava de acordo 
com a decisão de sua legenda, o ANC. O partido man-
dou ele se afastar ou enfrentar uma votação no Parla-
mento. O presidente, que estava no poder desde 2009, 
enfrenta inúmeras acusações de corrupção. (BBC, 

15/02/2018, Disponível em: goo.gl/jd8eXi. Adaptada)  

A notícia faz referência à renúncia de 
A) Robert Mugabe, no Zimbábue.  
B) Jacob Zuma, na África do Sul. 
C) Evo Morales, na Bolívia. 
D) João Lourenço, em Angola. 
E) Carl Puigdemont, na Catalunha. 
 

80. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Na 
tarde desta quarta-feira (14), um ex-aluno matou 17 pes-
soas na escola. O atirador chegou na escola com um fu-
zil semiautomático, que comprou legalmente. (G1, 

15/02/2018, Disponível em: goo.gl/s37ZiL. Adaptada)  
O fato ocorreu 
A) na Rússia.  
B) na Síria.  
C) nos Estados Unidos. 
D) na França. 
E) na China. 
 

81. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-sindicalista e empresário Cyril Ramaphosa assumiu 
oficialmente nesta quinta-feira (15) a presidência do país 
após a renúncia do antigo presidente, afetado por escân-
dalos de corrupção e rejeitado por seu próprio partido. 
(Isto é, 15/02/2018, Disponível em: goo.gl/PmVCxD. Adaptada)  
O fato ocorreu 
A) em Angola.  
B) no México.  
C) na Coreia do Sul. 
D) na África do Sul. 
E) na Tunísia. 
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82. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo federal decretou intervenção na área de segu-
rança do estado. Em Brasília, desde esta quinta-feira 
(15), a movimentação política tem sido grande, com reu-
niões até durante a madrugada. O comando da segu-
rança no estado passou para as Forças Armadas. Foi 
uma cerimônia rápida no início da tarde na presença de 
cinco ministros. O decreto foi assinado pelo presidente 
Michel Temer, pelo governador do estado e pelo presi-
dente da Câmara. (G1, 16/02/2018, Disponível em: goo.gl/brPevC. 

Adaptada)  
A intervenção federal ocorre no estado  
A) de Roraima.  
B) do Rio de Janeiro.  
C) do Rio Grande do Norte. 
D) de Goiás. 
E) do Ceará. 
 

83. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
decreto assinado hoje (16) pelo presidente Michel Temer 
nomeia o ___________ interventor na segurança pública 
do estado do Rio. O texto dá plenos poderes para o in-
terventor atuar em todo setor de segurança fluminense, 
ou seja, as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar. (EBC, 16/02/2018, Disponível em: goo.gl/9pc6NZ. Adaptada)  

Foi nomeado como interventor federal na segurança pú-
blica do estado do Rio de Janeiro 
A) o procurador Rodrigo Janot.  
B) o general Eduardo Villas Boas.  
C) o governador Luiz Fernando Pezão. 
D) o general Braga Netto.  
E) o ministro Raul Jungmann. 
 

84. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Com um pedaço de pano e um graveto, mulheres do país 
têm desafiado o regime que há décadas decide como 
elas devem se vestir. Dezenas delas removeram o véu 
islâmico de seu cabelo e, de pé no meio-fio, agitaram-no 
na ponta de uma vara. Ao menos 29 pessoas foram de-
tidas em fevereiro, a maior parte delas mulheres, se-
gundo a polícia. Os gestos coincidem com a divulgação 
de um estudo encomendado pelo governo apontando 
que 49% dos habitantes do país são contrários à impo-
sição do hijab, como é chamado esse véu. (Folha de São 

Paulo, 18/02/2018, Disponível em: goo.gl/evBF8s. Adaptada) 
O fato ocorreu 
A) no Iraque.  
B) no Irã.  
C) na Tunísia. 
D) na Turquia.  
E) na Palestina. 
 

85. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Tropas do ditador da Síria mataram 250 pessoas em 48 
horas de bombardeios na região controlada por rebel-
des. Aviões sírios e russos bombardearam pelo segundo 
dia consecutivo a região de Ghouta, a leste da capital 
Damasco, um reduto das forças rebeldes que lutam con-
tra o ditador. De acordo com o Observatório Sírio para 
Direitos Humanos, foram as 48 horas mais mortais dos 
últimos três anos em Ghouta. Os bombardeios são a 
mais dura ofensiva do ditador sírio na tentativa de acabar 
com a rebelião contra ele que já dura sete anos. (G1, 

20/02/2018, Disponível em: goo.gl/ffz8cR. Adaptada) 
O nome do ditador sírio é 
A) Robert Mugabe. 
B) Vladimir Putin.  
C) Bashar al-Assad. 
D) Hosni Mubarak. 
E) Muamar Kadafi. 

86. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta 
sexta-feira (23) que os EUA aplicarão "as mais importan-
tes" sanções já impostas à Coreia do Norte, segundo 
suas palavras, que têm como alvo 56 companhias de 
transporte marítimo e navios que ajudam Pyongyang. O 
Departamento de Tesouro dos EUA detalhou em se-
guida quem são os alvos das novas sanções: um indiví-
duo, 27 entidades e 28 navios. Os navios estão localiza-
dos, registrados ou navegam com bandeira da Coreia do 
Norte, China, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Ilhas 
Marshall, Tanzânia, Panamá e Comores. (G1, 23/02/2018, 

Disponível em: goo.gl/897meK. Adaptada) 

 
As sanções americanas são uma retaliação  
A) ao programa nuclear e balístico da Coreia do Norte.  
B) ao financiamento norte-coreano ao Estado Islâmico. 
C) as ameaças da Coreia do Norte ao Japão. 
D) ao rompimento de relações diplomáticas da Coreia do 
Norte com a Coreia do Sul. 
E) a saída da Coreia do Norte da Unesco. 

 
87. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-
feira (27), Raul Jungmann, que até então era ministro da 
Defesa, tomou posse como ministro da recém criada 
pasta. A cerimônia de posse teve a participação do pre-
sidente Michel Temer, dos ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes 
e Dias Toffoli, do presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), e de outros ministros do governo. (G1, 

27/02/2018, Disponível em: goo.gl/SjjcQT. Adaptada)  
 
Raul Jungmann assumiu o ministério 
A) do Trabalho. 
B) da Transparência. 
C) da Casa Civil. 
D) da Fazenda. 
E) da Segurança Pública. 

 
88. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Fernando Segovia, foi demitido nesta terça-feira (27). 
Em 99 dias no cargo, ele provocou muita polêmica. Fo-
ram somente três meses no cargo, mas, nesse curto pe-
ríodo, Fernando Segovia se tornou o centro de uma 
crise, com atitudes e declarações que desgastaram o go-
verno. (G1, 27/02/2018, Disponível em: goo.gl/th8DnB. Adaptada)  
 
Fernando Segovia ocupava o cargo de 
A) Diretor Geral da Polícia Federal. 
B) Diretor da Petrobras. 
C) Ministro do Trabalho. 
D) Ministro da Justiça. 
E) Ministro da Segurança Pública. 

 
89. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, afir-
mou na sexta-feira, em entrevista exclusiva à Reuters, 
que não há indício de crime na investigação contra o pre-
sidente Michel Temer. Segundo o chefe da PF, até o mo-
mento as investigações não comprovaram que houve 
pagamento de propina. Essa é a única apuração formal 
contra o presidente ainda em curso perante o Supremo 
Tribunal Federal (STF), requerida ainda pelo então pro-
curador-geral da República, Rodrigo Janot. (Exame, 

15/02/2018, Disponível em: goo.gl/JrLyQ2. Adaptada)  
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O inquérito em questão investiga 
A) a cassação da chapa Dilma—Temer por abuso de po-
der político e econômico.  
B) a nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo 
Tribunal Federal.  
C) o recebimento de propina pelo deputado, Rodrigo Ro-
cha Loures, indicado por Temer. 
D) a obstrução de justiça e compra do silêncio de Edu-
ardo Cunha e Lúcio Funaro. 
E) a edição do decreto que prorrogava contratos de con-
cessão e arrendamento portuários. 
 
90. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ditador e seu pai teriam utilizado passaportes brasileiros 
na década de 1990, segundo informações divulgadas 
nesta terça-feira (22). De acordo com a agência de notí-
cias Reuters, o objetivo da dupla era conseguir vistos de 
outros países ocidentais com o documento falso. (IG, 

27/02/2018, Disponível em: goo.gl/HjyeCK. Adaptada)  
A notícia faz referência ao ditador 
A) Robert Mugabe, do Zimbábue.  
B) Moammar El-Gadhafi, da Líbia. 
C) Fidel Castro, de Cuba. 
D) Bashar Al-Assad, da Síria. 
E) Kim Jong-un, da Coreia do Norte. 
 
91. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
país se tornou a primeira região do Reino Unido a apro-
var uma lei para garantir pelo menos 50% dos postos 
diretivos de todas as instituições públicas para mulheres, 
em meio ao debate sobre igualdade de gênero e brecha 
salarial. O regulamento será aplicado a equipes de ges-
tão de colégios, universidades e alguns organismos pú-
blicos, incluídos os conselhos de saúde, as agências 
empresariais, a polícia e os bombeiros. (G1, 31/01/2018, Dis-

ponível em: goo.gl/cxJUrB. Adaptada)  
A notícia faz referência  
A) à Inglaterra.  
B) ao País de Gales. 
C) à Irlanda. 
D) à Escócia. 
E) à Irlanda do Norte. 
 
92. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
homem que é considerado o maior traficante de armas 
do Brasil foi preso ____________. Frederik Barbieri é 
acusado de mandar 60 fuzis para o Rio, em junho do ano 
passado. Essas armas de guerra acabaram apreendidas 
no aeroporto internacional da cidade. A polícia conse-
guiu impedir que ele mandasse para o Brasil mais 40 fu-
zis. Frederik Barbieri era investigado desde 2009. Parte 
do arsenal encontrado no morro do Alemão, em 2010, 
teria vindo dele. (G1, 24/02/2018, Disponível em: goo.gl/QnPD2H. 

Adaptada)  
O brasileiro foi preso 
A) nos Estados Unidos.  
B) na China. 
C) na Indonésia. 
D) na Rússia. 
E) no Marrocos. 
 
93. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Agricultores franceses dirigiram tratores pelo centro de 
cidades e interditaram rodovias nesta quarta-feira (21), 
aumentando a pressão sobre o presidente da França, 
Emmanuel Macron, antes de uma feira agrícola politica-
mente relevante em Paris. (G1, 21/02/2018, Disponível em: 

goo.gl/C9L85i. Adaptada)   
 

Agricultores franceses protestaram para mostrar oposição 
A) à proposta de saída da França da União Europeia. 
B) aos novos impostos criados para produtos agrícolas. 
C) ao acordo da França com a China para intercâmbio 
de produtos agrícolas. 
D) à reforma trabalhista no setor rural francês. 
E) às importações de produtos agrícolas da América do Sul. 
 
94. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em clima de show, a SpaceX lançou _____________ ao 
espaço nesta terça-feira (6). O evento é considerado o 
principal teste do novo foguete jumbo Falcon Heavy, que 
deverá ser classificado como o mais potente do mundo 
e o veículo espacial mais poderoso a ser lançado dos 
Estados Unidos desde os foguetes Saturn 5, da Nasa, 
que transportaram astronautas para a lua 45 anos atrás. 
Houve gritos e aplausos na base de Cabo Canaveral, 
Flórida, quando o Falcon ligou seus 27 motores. A Spa-
ceX transmitiu o lançamento ao vivo. (G1, 06/02/2018, Dispo-

nível em: goo.gl/k95AX7. Adaptada)  
A SpaceX lançou ao espaço 
A) um macaco. 
B) um carro. 
C) uma orgiva nuclear. 
D) uma planta. 
E) um clone animal. 
 
95. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (8) certa operação 
para desarticular uma organização criminosa especiali-
zada em fraudar concursos públicos e processos seleti-
vos para ingresso no ensino superior, por meio do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016/2017, no 
Ceará e em outros estados da Federação. (EBC, 

08/11/2017, Disponível em: goo.gl/uNjT7a. Adaptada) 

O nome da operação citada na notícia é 
A) Alternativa. 
B) Cadeia Velha. 
C) Cui Bono. 
D) Adinamia. 
E) Sepsis. 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
96. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
“Com vinte policiais a gente ‘pegou’ uma operação cri-
minosa que fraudou quase cem concursos ”, relata o de-
legado de Defraudações e Falsificações de João Pes-
soa, Lucas Sá, em entrevista exclusiva ao G1 sobre os 
seis meses da Operação, completados nesta terça-feira 
(7). O delegado detalha os 4 meses de investigação an-
teriores à primeira fase da operação que resultou na pri-
são de 19 pessoas em 7 de maio. (G1, 07/11/2017, Disponível 

em: goo.gl/r6NNvx. Adaptada)  

O nome da operação citada na notícia é 
A) Alternativa. 
B) Olho na Vaga. 
C) Opção Certa. 
D) Adinamia. 
E) Gabarito. 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
97. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
23ª sessão da Conferência da Partes (COP 23) terminou 
na madrugada deste sábado (18) em Bonn, na Alema-
nha, com a presença de representantes governamen-
tais. (G1, 18/11/2018, Disponível em: goo.gl/7ZMdtN. Adaptada)  
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O foco de discussão da Conferência das Partes (COP 23) é 
A) a igualdade de gênero. 
B) o livre comércio. 
C) a questão nuclear. 
D) a crise imigratória. 
E) o combate ao aquecimento global. 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
98. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um grupo de manifestantes protestava no vão do Museu 
de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, na 
tarde desta terça-feira (21), de acordo com a Polícia Mi-
litar (PM). O ato ocorre contra o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 181. (G1, 21/11/2017, Disponível em: 

goo.gl/E2fZ3a. Adaptada)  

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 181 pretende  
A) liberar o uso da maconha para fins recreativos. 
B) criminalizar todos os casos de aborto. 
C) autorizar a candidatura de candidatos ficha suja. 
D) permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
E) acabar com a Lei Rouanet. 

Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 

material de questões do mês de novembro de 2017. 

 

99. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
João Carlos de Souza Gomes chefiava desde 2015, a 
Delegação Permanente do Brasil na Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). 
Indicado por Michel Temer em outubro de 2016, Gomes 
foi obrigado a abandonar o cargo. (Jornal do Brasil, 11/11/2017, 

Disponível em: goo.gl/9mJGhy. Adaptada) 

João Carlos de Souza Gomes foi denunciado por  
A) terrorismo. 
B) homofobia. 
C) racismo. 
D) corrupção. 
E) assédio sexual. 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
100. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Dicionário Oxford elegeu a palavra "youthquake" como a 
palavra do ano de 2017. Especialistas em léxico de Ox-
ford afirmaram que o uso do termo quintuplicou entre 
2016 e 2017. (G1, 15/12/2017, Disponível em: goo.gl/j6Cf3v. 

Adaptada)  
A palavra "youthquake" faz referência 
A) o papel de liderança assumido pelas mulheres. 
B) ao combate as armas nucleares. 
C) a intolerância racial. 
D) as ações ou influência de pessoas jovens.  
E) ao crescimento da xenofobia. 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO COMENTADO 

 

1. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A partir do dia 1º de janeiro de 2018, além 
da Califórnia, Estados Unidos, a venda de maconha para 
uso recreativo é legal nos estados do Alasca, Colorado, 
Nevada, Óregon e Washington. No Maine, também é legal 
possuir uma dose pessoal, embora ainda não se tenha 
autorizado a venda, o que se espera que se inicie em me-
ados de 2018. Em Massachusetts, será legal a partir de 
julho deste ano. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
2. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em janeiro de 2018, a Califórnia inaugu-
rou o mais novo e potencialmente maior mercado de ma-
conha recreativa do mundo – um negócio que, estima-se, 
pode gerar um faturamento anual de pelo menos 7 bilhões 
de dólares. A maconha com fins medicinais já é legalizada 
desde 1996.  Com fins recreativos, será liberada aos pou-
cos: 60 estabelecimentos inicialmente terão licença para 
comercializar. Ao longo do ano, espera-se a abertura de 
centenas de outras lojas no estado. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
3. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A tarifa branca dá ao consumidor a pos-
sibilidade de pagar valores diferentes em função da hora 
e do dia da semana em que a energia elétrica é consu-
mida. Se o consumidor usar a energia elétrica nos perío-
dos de menor demanda, como pela manhã, início da tarde 
e de madrugada, por exemplo, o valor pago pela energia 
consumida será menor. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
4. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em 19/12/2017, policiais e bombeiros mi-
litares do Estado do Rio Grande do Norte declararam pa-
ralisação das atividades. A Polícia Civil começou a traba-
lhar em regime de plantão. Os policiais reivindicavam o 
pagamento dos salários e melhores condições de traba-
lho. O estado do Rio Grande do Norte registrou aumento 
da violência desde o início da paralisação de policiais. Em 
06/01/2018, o Governo do Rio Grande do Norte decretou 
estado de calamidade no sistema de Segurança Pública 
do Estado. De acordo com o decreto, o motivo é a greve 
dos policiais civis e militares e o aumento da violência. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
5. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Após quatro anos de queda nas vendas, 
o setor automotivo fechou 2017 com alta de aproximada-
mente 10% em relação ao ano anterior.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
6. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Detentos do regime semiaberto fizeram 
uma rebelião na Colônia Agroindustrial, no Complexo Pri-
sional de Aparecida de Goiânia, cidade da região metro-
politana de Goiânia. 9 presos morreram e 14 ficaram feri-
dos. A rebelião foi provocada depois que presos da ala C 
invadiram as alas A, B e D, onde ficam detentos rivais. 
Neste momento, a unidade prisional foi incendiada. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
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7. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A direção-geral da Polícia Federal vai ins-
talar em Brasília um grupo de trabalho em conjunto com ou-
tros órgãos federais para discutir meios de coibir as "fake 
news" durante as eleições de 2018. O grupo, formado por 
um delegado, um agente e um perito criminal federal, de-
verá trabalhar com técnicos do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) e da PGR (Procuradoria Geral da República). A Polí-
cia Federal pretende apresentar a ideia de elaboração de 
uma nova legislação específica sobre o assunto, a ser de-
batida no grupo de trabalho conjunto. A sugestão poderia 
ser enviada ao Congresso antes das eleições, para que a 
lei seja aplicada ainda durante o pleito de 2018. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

8. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em atividade desde a década de 1950, o 
Lixão da Estrutural – considerado o maior da América La-
tina e o segundo do mundo com 200 hectares de área – 
foi desativado. O encerramento das atividades ocorre 8 
anos após determinação judicial. A partir de agora, todos 
os rejeitos serão despejados no Aterro Sanitário de Brasí-
lia, em Samambaia, ao lado da DF-180.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

9. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Após quase uma semana de manifesta-
ções contrárias ao governo, milhares de iranianos foram 
às ruas demonstrar apoio ao líder supremo, o aiatolá Ali 
Khamenei. Seus simpatizantes empunhavam bandeiras 
nacionais, nas imagens transmitidas pela TV oficial. O lí-
der supremo Khamenei fez sua primeira declaração pú-
blica, culpando "inimigos" da República Islâmica pela 
crise. Ele não deu nome aos desafetos, mas a sua men-
sagem parecia destinada a países como os EUA, o Reino 
Unido e a Arábia Saudita. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

10. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Petrobras informou nesta quarta-feira que 
assinou acordo para encerrar uma ação coletiva ("Class Ac-
tion") nos Estados Unidos, prevendo o pagamento de 2,95 
bilhões de dólares, montante que terá impacto nos resultados 
da companhia no quarto trimestre de 2017. A "Class Action" 
foi movida por investidores da estatal em decorrência de per-
das provocadas pelo envolvimento da companhia nos des-
vios revelados pela operação Lava Jato, da Polícia Federal. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

11. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer aceitou a in-
dicação da deputada Cristiane Brasil para ministra do Tra-
balho. Indicação do presidente nacional do PTB, o ex-de-
putado Roberto Jefferson. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

12. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A deputada Cristiane Brasil, do PTB, que 
foi indicada para comandar o Ministério do Trabalho, já 
respondeu a duas ações trabalhistas, por não assinar a 
carteira de dois motoristas particulares. Numa dessas 
ações, ela foi condenada a pagar uma indenização de R$ 
60 mil. Em 08/01/2018, a Justiça Federal do Rio suspen-
deu a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como 
ministra do Trabalho. A ação foi movida por três advoga-
dos que fazem parte de um grupo que protocolou ações 
populares em diferentes varas da Justiça Federal do Rio 
com o objetivo de impedir a posse da deputada. Eles 
questionam o fato de a futura ministra ter sido condenada 

por desrespeitar direitos trabalhistas, tema da pasta. Des-
respeito à Constituição Federal no que se refere à morali-
dade administrativa. Em 20/01/2018, a presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, suspendeu 
a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
como ministra do Trabalho. Um grupo de advogados con-
testou no STF a decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que havia liberado a posse de Cristiane Brasil. A 
presidente do STF afirmou que sua decisão é "precária e 
urgente" e pode ser revista, mas aceitou "parcialmente a 
providência liminar para a suspensão do ato de posse". 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

13. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Coreias do Sul e do Norte aceitam dialo-
gar pela 1ª vez em dois anos. Em janeiro de 2018, a Co-
reia do Norte aceitou a proposta de Seul para a realização 
de conversações. Os diálogos intercoreanos estavam in-
terrompidos desde 2015. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

14. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Coreia do Sul propôs uma reunião para 
conversas de alto nível com Pyongyang em 9 de janeiro 
de 2018, depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un 
anunciou que seu país poderá participar dos Jogos Olím-
picos de Inverno de Pyeongchang. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

15. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Em 26/12/2017, o brasileiro Jonatan Di-
niz foi detido pelas forças de segurança da Venezuela. O 
brasileiro foi acusado de manter atividades desestabiliza-
doras contra o regime de Nicolás Maduro. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

16. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O brasileiro Jonatan Diniz foi capturado pelo 
Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência, a polícia política 
da ditadura de Nicolás Maduro) e estava na prisão da sede 
da agência, em Caracas, conhecida por abrigar opositores 
ao regime. As autoridades o encarceraram sob a acusação 
de pertencer a uma organização que postava conteúdo anti-
governo nas redes sociais. A detenção foi anunciada pelo nú-
mero dois do chavismo, Diosdado Cabello. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

17. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A regra de ouro é um mecanismo cons-
titucional (artigo 167) que proíbe que a União faça dívi-
das para pagar despesas correntes, como salários dos 
servidores e aposentadorias. A intenção da lei é proteger 
as gerações futuras e o país de um superendividamento 
já que exige que toda dívida seja feita para investimentos 
ou para a rolagem da própria dívida. Na prática é até 
possível financiar déficits primários (quando governo 
gasta mais do que arrecada, sem contar despesas da 
dívida pública) e pagar juros da dívida, mas até o limite 
determinado pela regra de ouro. O descumprimento 
desta norma é considerado crime de responsabilidade 
fiscal e prevê punições aos gestores e ao presidente da 
República que pode inclusive sofrer abertura de um pro-
cesso de impeachment. O dinheiro da arrecadação dos 
tributos tem sido insuficiente para cobrir as despesas 
correntes nos últimos quatro anos e pela rigidez das des-
pesas, os cortes para amenizar estes déficits fiscais têm 
se concentrado nos investimentos que atingiram um dos 
menores patamares da história.   
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O livro "Fire and Fury" (fogo e fúria, em 
tradução literal), do jornalista Michael Wolff, tem relatos 
de assessores que descrevem Trump como inseguro e 
pouco informado, além de tornar públicas críticas de in-
tegrantes do governo ao líder americano. Trump tentou 
proibir a sua circulação ao ameaçar a editora com uma 
ação judicial caso o lançamento não fosse suspenso, 
mas o livro acabou ganhando ainda mais notoriedade.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

19. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou 
as conclusões do Centro de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre as causas do 
acidente que causou a morte do ministro do Supremo 
Tribunal Federal Teori Zavascki, em 19 de janeiro do ano 
passado.  Entre os principais motivos da queda da aero-
nave estão o mau tempo, pressão para operar em con-
dições adversas, baixa visibilidade e desorientação es-
pacial do piloto. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

20. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Time’s Up (o tempo acabou). Tendo em 
vista a grande repercussão das acusações e das denún-
cias que derrubaram poderosos de Hollywood como Ke-
vin Spacey, Brett Ratner e Bryan Singer, um grupo de 
atrizes, executivas e outras funcionárias da indústria re-
solveram lançar, no primeiro dia do ano, uma iniciativa 
concreta para combater casos de violência sexual e dis-
criminação de gênero no ambiente de trabalho. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

21. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Oprah Winfrey ganha homenagem no 
Globo de Ouro 2018 e faz um discurso forte e emocio-
nante, no qual falou sobre a força das mulheres, assédio 
sexual e racismo. A atriz e apresentadora Oprah Winfrey 
recebeu um prêmio pelo conjunto da obra no Globo de 
Ouro 2018.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

22. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: EUA anunciam fim de proteção a 200 
mil imigrantes de El Salvador. A concessão da moradia 
aos imigrantes fazia parte de uma iniciativa do governo 
americano chamada de Status Protegido Temporário, 
que agora chega ao fim. Segundo o jornal "The New 
York Times", os salvadorenhos eram o maior grupo es-
trangeiro a se beneficiar do programa, que os protegia 
da deportação caso chegassem ao país ilegalmente. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

23. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Pelo menos 64 refugiados morreram 
em um naufrágio neste fim de semana no Mediterrâneo, 
na costa da Líbia, afirmaram grupos humanitários. Este 
seria o primeiro naufrágio do ano na rota. A Organização 
Internacional de Migração (OIM) estima que 2.832 pes-
soas morreram no ano passado tentando chegar à Itália 
do Norte da África. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

24. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer desistiu da 
flexibilização da chamada "regra de ouro" do gasto pú-
blico no texto da PEC (Proposta de Emenda à Constitui-
ção) do Orçamento. A regra de ouro é um mecanismo 

constitucional (artigo 167) que proíbe que a União faça 
dívidas para pagar despesas correntes, como salários 
dos servidores e aposentadorias. Segundo o Palácio do 
Planalto, o presidente "não aceita que a regra seja supri-
mida" e o assunto não será tratado neste momento, em 
que o governo tenta aprovar a reforma da Previdência. 
Na reunião, Temer ponderou que o apoio à alteração 
passaria a mensagem pública de que ele não acredita 
mais na aprovação das mudanças nas aposentadorias. 
Para ele, a proposta só deve ser discutida caso fique 
claro que a reforma previdenciária não será aprovada 
neste ano. Ele também orientou a equipe econômica a 
procurar alternativas para evitar que a "regra de ouro" 
não seja cumprida. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
25. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A inflação encerrou o ano de 2017 em 
2,95% (IBGE).  O valor ficou abaixo do piso da meta do 
Banco Central, de 4,5% com margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual. O descumprimento da meta em 
2017 já era esperado pelo mercado. O Banco Central 
culpou os alimentos pelo desvio da meta. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
26. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O que explica a forte desaceleração do 
IPCA em 2017 é o comportamento dos preços de ali-
mentação e bebidas, que têm o maior peso no cálculo 
do índice. Com o aumento de 30% da safra, os alimentos 
ficaram 1,87% mais baratos e impediram que a inflação 
avançasse ainda mais. Com isso, os preços dos alimen-
tos consumidos em casa fecharam o ano em baixa de 
4,85%, sob forte influência das frutas, cujos preços tive-
ram redução de 16,52%. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
27. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Uruguai implantou a chamada Lei da 
Maconha. A lei descriminalizou a posse, permitiu o cul-
tivo para consumo pessoal, criou os clubes de cultivo co-
letivos, fez concessões para cultivo da maconha estatal 
e liberou a venda em farmácias.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
28. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Parlamento da Catalunha escolheu o 
deputado Roger Torrent, um dos expoentes do grupo 
Republicanos Catalães de Esquerda (ERC), como seu 
novo presidente, em votação nesta quarta-feira (17/01). 
Torrent, um deputado pró-independência da região de 
Girona, foi eleito por maioria simples na segunda vota-
ção do dia, obtendo 65 votos. O concorrente era o can-
didato pró-Madri, do partido Ciudadanos, José Maria Es-
pejo, que teve 56 votos. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
29. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O presidente Donald Trump usou pala-
vras ofensivas durante um encontro com congressistas 
sobre a reforma migratória, ao perguntar por que os Es-
tados Unidos devem aceitar pessoas procedentes de 
"países de merda". O presidente se referia aos cidadãos 
do Haiti, de El Salvador e de países africanos. Ele suge-
riu, ao mesmo tempo, que os Estados Unidos deveriam 
receber imigrantes de lugares como Noruega.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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30. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Em 11/01/2018, a agência internacional 
de risco Standard & Poor's (S&P) rebaixou a nota de cré-
dito soberano do Brasil de "BB" para "BB-". O rebaixa-
mento já era esperado por parte do mercado em razão 
das dificuldades do governo para conseguir a aprovação 
de reformas, como a reforma da Previdência. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
31. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Ante a falta de avanço nesses objetivos 
e o insustentável aumento do custo de vida, com inflação 
que supera 6% ao mês, o recém-criado movimento so-
cial Fech Nestannew (Pelo que esperamos?, em portu-
guês) liderou uma mobilização contra a Lei de Finanças 
de 2018. Lei elaborada pelo governo do premiê Youssef 
Chahed. A legislação pretende implantar a austeridade 
no gasto público e aumentar impostos para cumprir as 
condições do empréstimo de R$ 9,38 bilhões concedido 
em 2016 pelo Fundo Monetário Internacional. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
32. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O governo do Equador concedeu cida-
dania a Julian Assange, do site de vazamento de dados 
e denúncias WikiLeaks. O governo do país sul-ameri-
cano está buscando uma solução junto ao Reino Unido 
para o ativista, isolado há mais de cinco anos na embai-
xada do Equador em Londres, a fim de evitar sua extra-
dição à Suécia, país este que exige sua presença para 
interrogá-lo por um suposto estupro. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
33. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A Coreia do Sul e a Coreia do Norte 
concordaram em formar sua primeira equipe olímpica 
unificada e em desfilar juntas na cerimônia de abertura 
dos Jogos de Inverno. As coreias formarão um time con-
junto de hóquei feminino. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
34. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: “A forma da água” lidera a “corrida” ao 
Oscar com 13 indicações. O filme conta a história de uma 
zeladora muda que trabalha em um laboratório onde um 
homem anfíbio está sendo mantido em cativeiro. Quando 
Elisa se apaixona pela criatura, ela elabora um plano para 
ajudá-lo a escapar com a ajuda de seu vizinho. Os demais 
filmes também concorrem ao Oscar 2018, mas possuem 
um número menor de indicações. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

35. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O produtor Rodrigo Teixeira concorre 
com o filme "Me chame pelo seu nome". Em cartaz 
desde a última quinta (18), a obra dirigida pelo italiano 
Luca Guadagnino narra o envolvimento amoroso entre 
um adolescente europeu (Timothée Chalamet) e um uni-
versitário americano (Armie Hammer), que se hospeda 
na casa dos pais do primeiro. Além de melhor filme, "Me 
Chame pelo Seu Nome" concorre nas categorias de ator 
(Chalamet), roteiro adaptado e canção original. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
36. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O diretor Carlos Saldanha concorre ao 
prêmio de melhor animação com o filme "O Touro Ferdi-
nando". Esta será a segunda vez do diretor no tapete 

vermelho do prêmio da Academia de Hollywood. Em 
2002, Saldanha concorreu à estatueta de melhor curta 
de animação com Aventura Perdida de Scrat, de A Era 
do Gelo, franquia também assinada por ele. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
37. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A Polícia Federal, o Ministério Público 
Federal, a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) e a Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) deflagraram a Operação Greenfield, que inves-
tiga fraudes bilionárias contra quatro dos maiores fundos 
de pensão de funcionários de empresas estatais: Funcef 
(Caixa), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Pos-
talis (Correio). O MP pede que Caixa troque os vice-presi-
dentes e mude critérios para montar 'primeiro escalão', a 
recomendação é da força-tarefa da Greenfield, com base 
em investigação de comitê independente do próprio 
banco. Documento cita Cunha, Joesley e Geddel.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
38. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Investigações conduzidas pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal apon-
tam irregularidades cometidas no banco, como corrup-
ção e o favorecimento de grupos políticos e de empre-
sas. Tanto o MPF quanto a PF afirmam que dirigentes 
indicados por partidos atuavam para atender a interes-
ses de políticos e de empresários em operações finan-
ceiras da Caixa. Embora sejam funcionários de carreira 
da Caixa, os quatro vice-presidentes afastados foram in-
dicados para os cargos por partidos políticos da base go-
vernista (PR, PRB, PP e PMDB). 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
39. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O jornalista e escritor Carlos Heitor Cony 
morreu, aos 91 anos, por falência de órgãos.  Cony era 
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Com 
uma longa carreira de jornalista, iniciada ainda nos anos 
1950, e atuação nos principais jornais e revistas do país 
ao longo das últimas décadas, Cony é considerado um 
dos maiores escritores brasileiros. Ganhou alguns dos 
principais prêmios literários do país (ex: Prêmio Jabuti). 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
40. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Em 27/01/2018, ao menos cinco polici-
ais morreram e outros 20 ficaram feridos em um ataque 
a uma delegacia do bairro San José, em Barranquilla. O 
ELN reivindicou a autoria do atentado. Após ataques a 
bomba durante o fim de semana na cidade de Barran-
quilla, o governo da Colômbia optou por suspender as 
negociações de paz com o Exército de Libertação Naci-
onal (ELN). 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
41. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O chef Paul Bocuse, apelidado de 
"papa" da gastronomia francesa, morreu aos 91 anos. 
Bocuse foi um dos primeiros expoentes da "nouvelle cui-
sine", que reinterpretou a culinária francesa tradicional 
com menos manteiga e creme e com foco em ingredien-
tes frescos e apresentação elegante. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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42. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Polônia aprova lei que pune alusão a 
elo do país com Holocausto O Parlamento da Polônia 
aprovou o projeto de lei que penaliza qualquer insinua-
ção à cumplicidade do país com o Holocausto, que ocor-
reu em parte em seu território durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Os infratores serão condenados a 
3 anos de prisão por menções ao termo “campos de ex-
termínio poloneses”, visto pela Polônia como deprecia-
tivo por sugerir que o país teve alguma responsabilidade 
nas instalações nazistas. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
43. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O Taleban assumiu a autoria de um ata-
que armado a um hotel de luxo em Cabul que durou mais 
de 12 horas. Todos os cinco terroristas morreram. For-
ças especiais foram levadas de helicóptero ao telhado 
do hotel de luxo durante o sítio, informou o porta-voz do 
Ministério do Interior, Nasrat Rahimi. O porta-voz do Ta-
leban, Zabihullah Mujahid, afirmou que o plano inicial era 
atacar o hotel na noite de quinta-feira, mas que a ação 
foi adiada porque um casamento estava sendo realizado 
e eles queriam evitar vítimas civis. Porém, segundo tes-
temunhas, os militantes alvejaram propositadamente os 
estrangeiros, perguntando pelo hotel: "Onde estão os 
estrangeiros?". 

GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
44. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Artilharia turca bombardeou posições 
da milícia curda YPG, no terceiro dia de sua ofensiva no 
enclave sírio de Afrin. As forças turcas bombardearam 
posições das Unidades de Proteção do Povo curdo 
(YPG), que Ancara considera um grupo terrorista. A YPG 
é o principal componente da coalizão árabe-curda das 
Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiada por Wa-
shington na luta contra grupos extremistas, em particular 
a organização Estado Islâmico (EI). A Turquia acusa as 
YPG de serem o braço sírio do Partido dos Trabalhado-
res do Curdistão (PKK), que conduz há 30 anos uma re-
belião armada no sudeste da Turquia. 

GABARITO ALTERNATIVA “A”   

 
45. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Senado dos Estados Unidos rejeitou 
uma extensão provisória do orçamento federal, medida 
de extrema urgência que poderia evitar um "apagão" da 
máquina pública. Com a falta de acordo, o governo de 
Donald Trump iniciou oficialmente uma paralisação par-
cial de suas atividades por falta de fundos. O líder da 
maioria do senado, Mitch McConnell, afirmou no final do 
domingo que uma votação durante a noite sobre uma 
medida para financiar as operações do governo até 8 de 
fevereiro foi cancelada e seria realizada ao meio-dia 
desta segunda-feira (15h, horário de Brasília). 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
46. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Os republicanos, que dominam o Se-
nado e a Câmara, querem um orçamento para 2018 que 
aumente o gasto militar, uma promessa de campanha de 
Trump, que considera que as forças armadas têm equi-
pamentos insuficientes após mais de 16 anos de guerra 
ininterrupta. Para um novo acordo temporário ou perma-
nente, a oposição democrata exige em troca de seu voto 
uma solução para os "dreamers", jovens que entraram 

nos Estados Unidos ilegalmente quando eram crianças. 
Eles correram risco de deportação após Trump revogar, 
em setembro do ano passado, o programa Daca da era 
Obama, que lhes garantia residência temporária. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

47. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O presidente boliviano Evo Morales de-
cidiu cancelar a aplicação do novo código penal do país, 
que vinha sendo alvo de críticas de diversos setores da 
sociedade, como igrejas cristãs, médicos, professores e 
outros. Os religiosos diziam que as novas regras crimi-
nalizavam a evangelização, o que o governo nega. O ar-
tigo 88 do texto incluía no pacote de crimes que tratam 
do tráfico de pessoas o "recrutamento para a participa-
ção em conflitos armados ou organizações religiosas ou 
cultos". O presidente enviou à Assembleia Legislativa o 
pedido para a anulação do código. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

48. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Assembleia Nacional Constituinte, 
que dirige, de fato, a Venezuela, anunciou a realização 
antes do dia 30 de abril das eleições presidenciais.  O 
presidente Nicolás Maduro tentará a reeleição. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

49. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O ex-presidente faria uma viagem à 
Etiópia para participar de Encontro Anual da União Afri-
cana, um evento da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO). 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

50. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: Venezuela declarou o embaixador da 
Espanha em Caracas, Jesús Silva, "persona non grata" 
por considerar que seu país comete "contínuas agres-
sões" contra o governo de Nicolás Maduro. A Venezuela 
acusa o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, 
de ter "recebido instruções" do governo dos EUA para 
promover as sanções econômicas e a proibição de via-
gens contra sete altos funcionários venezuelanos, próxi-
mos a Maduro. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

51. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Todos os dias quase 400 venezuelanos 
recém-chegados ao Brasil fazem fila na porta da Polícia 
Federal em Boa Vista. Em 2016, no início da onda mi-
gratória de venezuelanos para o Brasil em consequência 
da crise sociopolítica em seu país natal, homens em 
idade produtiva eram maioria. Hoje, famílias inteiras 
aportam com uma ou duas malas e poucas perspectivas. 
Cerca de 40 mil venezuelanos estão na capital de Ro-
raima, nas contas da prefeitura - mais de 10% da popu-
lação da cidade, de 330 mil habitantes. Os sistemas mu-
nicipais de saúde e educação estão exauridos, os dois 
abrigos estaduais, superlotados há meses, e o fluxo só 
aumenta. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 

52. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Superávit/déficit primário é o resultado 

da arrecadação do governo menos os gastos, exceto ju-

ros da dívida. Em 2017, o Governo Central registrou um 

déficit primário de R$ 124,4 bilhões em 2017, e ficou 

dentro do limite da meta fiscal estipulada para o ano, de 

um déficit de R$ 159 bilhões. 

GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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53. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Volkswagen anunciou a suspensão 
de seu chefe de relações públicas e prometeu que ha-
verá consequências internas para aqueles que permiti-
ram os testes feitos em macacos e humanos para medir 
o impacto das emissões de gases poluentes. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
54. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O governo chinês estaria impedindo o 
crescimento do movimento “Me Too”, inibindo postagens 
que tenham conteúdo relacionado a denúncias de assé-
dio ou abuso sexual. Diversas ativistas perceberam a 
censura, como a especialista em feminismo Leta Hong 
Fincher. Em uma declaração ao jornal "The Telegraph", 
ela aponta que "o Partido Comunista está aterrorizado 
com as proporções virais do #MeToo entre as universi-
dades chinesas”. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
55. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Uma briga entre presos de grupos rivais 
deixou 10 mortos na cadeia pública de Itapajé, a 125 km de 
Fortaleza. O conflito ocorre dois dias depois de um grupo 
matar 14 pessoas em uma casa de shows de Fortaleza, na 
maior chacina da história do Ceará. A polícia investiga se a 
chacina tem relação com conflito de facções. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

  
56. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Islândia se tornou o primeiro país do 
mundo a criar uma lei que exige a igualdade de salários 
entre homens e mulheres. A legislação entrou em vigor 
em 1° de janeiro de 2018. A nova lei islandesa torna efe-
tivamente ilegal pagar salários mais altos a homens, en-
tre funcionários que exerçam funções semelhantes. Os 
empregadores que não cumprirem a legislação estarão 
sujeitos a multa. A meta da Islândia é eliminar a desi-
gualdade de salários entre homens e mulheres até 2020. 
Nos últimos nove anos consecutivos, a Islândia tem lide-
rado o ranking do Fórum Econômico Mundial sobre os 
países onde há mais igualdade de gênero.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
57. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em 16/01/2018, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) incluiu todo o Estado de São Paulo no 
mapa de risco de febre amarela e recomendou a vacina-
ção de viajantes internacionais com destino a qualquer 
município paulista, seja em área urbana ou de mata. O 
comunicado da OMS foi divulgado horas após uma mé-
dica holandesa comunicar que um paciente no país foi di-
agnosticado com o vírus após viagem ao Brasil. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
58. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A vacina contra febre amarela vai ser re-
partida em várias doses para imunizar mais gente. A téc-
nica já foi usada na África, pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). É a primeira vez que acontece o fraciona-
mento de vacina no Brasil. A dose fracionada tem 0,1 ml, 
enquanto que uma dose convencional tem 0,5 ml. A va-
cina permite a imunização por oito anos. O Ministério da 
Saúde anunciou que a vacina fracionada vai ser aplicada 
em três estados: Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. A 

campanha vai ser feita apenas onde há evidência de cir-
culação do vírus e um grande risco de transmissão. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
59. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A doença é causada pelo vírus da febre 
amarela e é transmitida pela picada de um mosquito in-
fectado. Existem dois tipos de febre amarela: 
- Febre amarela silvestre: É transmitida pela picada do 
mosquito Haemagogus e Sabethes, que pica o macaco 
Gibão, que frequentemente possui o vírus circulante no 
sangue, e depois pica o homem; 
- Febre amarela urbana: É transmitida pela picada do 
mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a den-
gue, mas não há casos registrados no Brasil desde a dé-
cada de 1940. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
60. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O papa Francisco alertou, em visita à flo-
resta amazônica peruana, que os povos indígenas origi-
nários "nunca estiveram tão ameaçados quanto agora”. O 
papa citou como ameaças a forte pressão dos interesses 
econômicos "que dirigem sua avidez por petróleo, gás, 
madeira, ouro e monoculturas agroindustriais". 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
61. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Mais de 17 mil juízes recebem auxílio-
moradia. Quase metade dos juízes de SP que recebem 
auxílio-moradia tem casa própria. Juízes com destaque 
na Operação Lava Jato, como Marcelo Bretas e Sérgio 
Moro, estão entre os que recebem auxílio-moradia. Sér-
gio Moro, encarregado das investigações ligadas à Ope-
ração Lava-Jato em Curitiba, declarou que recebe o au-
xílio-moradia como “forma de compensar a falta de rea-
juste salarial a juízes federais”. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
62. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O secretário de Estado americano, Rex 
Tillerson, levantou a possibilidade de um golpe militar na 
Venezuela. “Na história da Venezuela e dos países sul-
americanos, às vezes o Exército é o agente da mudança 
quando as coisas estão tão ruins e a liderança não mais 
serve ao povo”, afirmou. Antes, ele disse ainda preferir 
que Maduro deixe a presidência por livre e espontânea 
vontade e prevê uma “mudança” no país. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
63. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Cidade do Cabo está sofrendo uma 
seca severa, porque invernos incomumente secos resul-
taram em queda perigosa no nível de água das represas. 
Na metade de dezembro, o nível de água nas represas 
da cidade era de apenas 32%, de acordo com a prefei-
tura, e aquilo que as autoridades designam como "dia 
zero" estava se aproximando: a data em que o nível de 
água nas represas cairá abaixo dos 13,5% e as torneiras 
serão fechadas; os moradores terão de formar filas para 
receber água em 200 postos espalhados pela cidade, e 
a polícia e as forças armadas serão acionadas para con-
trolar a situação. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
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64. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Os eleitores responderam a 7 pergun-
tas: 5 delas via referendo, que implicam mudanças na 
Constituição, e 2 via consulta popular, para derrubar, ou 
para reformar leis menores. A população decidiu pelo fim 
da reeleição no referendo. Com 98,4% das urnas apura-
das, 64,32% dos eleitores votaram pelo 'sim' na pergunta 
que pede o fim da reeleição indefinida, ou seja, agora o 
político só pode ser reeleito uma vez. A decisão deve 
impedir o ex-presidente Rafael Correa de voltar a con-
correr nas eleições de 2021.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
65. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Larry Nassar, ex-médico da seleção 
americana de ginástica, foi condenado a cumprir pena 
de 40 a até 175 anos de prisão por abusar sexualmente 
de atletas que ficaram sob seus cuidados. Ele foi acu-
sado de cometer seguidos abusos de meninas (a partir 
de seis anos de idade) e adolescentes, sob o pretexto de 
dar-lhes tratamento médico.  Em novembro de 2017, du-
rante o processo, ele chegou a admitir que cometeu o 
crime contra sete atletas. No entanto, um total de 156 
mulheres deram depoimentos de como foram abusadas. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
66. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A bolsa de Nova York fechou em queda 
de 4,6% e provocou uma madrugada pessimista na Ásia 
e na Europa. O pânico nas bolsas de valores começou 
com a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho 
americano, que mostraram uma evolução nos salários 
acima do esperado. Esse indicador trouxe preocupações 
sobre pressões inflacionárias nos EUA, que poderiam 
motivar uma alta da taxa básica de juros pelo Federal 
Reserve (Fed, o banco central dos EUA) acima do espe-
rado pelo mercado. Uma eventual alta dos juros influen-
cia negativamente o mercado de ações por 2 motivos: O 
investimento em títulos americanos fica mais atrativo 
quando o juro aumenta, atraindo parte do capital inves-
tido em ações; e o custo do crédito fica mais caro para 
as empresas quando o juro básico sobe. 
GABARITO ALTERNATIVA “D”  

 
67. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: No ano de 2018, a queda já alcança 
40,1%. Em 02/02/2018, a criptomoeda atingiu o valor mí-
nimo de US$ 7.614, mas conseguiu se recuperar e fe-
chou cotada a US$ 8.569 – o menor preço registrado 
desde 24 de novembro do ano passado. O temor de que 
esse mercado seja regulado preocupa investidores. Em 
01/02/2018, a Índia prometeu proibir o uso de criptomo-
edas, em uma decisão que acompanha China e Coreia 
do Sul na promessa de impedir essas transações. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
68. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Um dos maiores sindicatos da Alema-
nha conseguiu fechar um acordo com a indústria de me-
talurgia no sudoeste do país para reduzir a jornada de 
trabalho dos funcionários do setor para 28 horas sema-
nais por um período de no máximo dois anos. Após esse 
período, podem voltar a trabalhar em jornadas normais, 
sem prejuízo. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
 

69. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O  
COMENTÁRIO: O Copom (Comitê de Política Monetária 
do Banco Central) decidiu cortar a taxa básica Selic em 
0,25 ponto percentual, para 6,75% ao ano, levando o 
juro a seu menor patamar histórico. Foi a décima pri-
meira redução seguida do juro básico. A queda de 0,25 
ponto percentual representou nova redução do ritmo de 
corte do Banco Central. A baixa inflação contribui para o 
corte na taxa básica de juros.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
70. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O novo presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux 
é integrante efetivo da Corte desde 14 de agosto de 
2014, sendo reconduzido ao cargo dois anos depois. To-
mou posse como vice-presidente do TSE em 12 de maio 
de 2016. Atuou como ministro substituto do Tribunal de 
maio de 2011 até ser empossado como ministro titular. 
Fux tomou posse como ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 3 de março de 2011. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

71. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A tensão entre Israel e Líbano se inten-
sificou após as forças de defesa de Israel começarem a 
construir um muro na fronteira do país com o Líbano. O 
governo libanês afirma que considera a construção da 
barreira uma "agressão" e que parte do muro passa den-
tro de seu território. Israel nega e alega que a construção 
será toda do lado israelense, segundo as fronteiras re-
conhecidas pela Organização das Nações Unidas.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

72. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em 09/02/2018, o ministro Luiz Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um 
pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para evitar 
a prisão do ex-presidente. Fachin submeteu a decisão 
final sobre o caso ao plenário do STF, formado por ele e 
outros dez ministros. A defesa de Lula apresentou ha-
beas corpus ao STF pedindo que o ex-presidente não 
seja preso até o processo transitar em julgado. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
73. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Kim Jong-un é presidente da Coreia do 
Norte e Moon Jae-in é presidente da Coreia do Sul. Am-
bos participaram de uma reunião de cúpula em Pyon-
gyang, no momento em que Washington advertia sobre “a 
operação de sedução olímpica” do regime norte-coreano. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
74. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Roraima lida desde 2015 com a che-
gada desenfreada de venezuelanos, cujo êxodo é moti-
vado pela crise política, econômica e social do país. Em 
2017, foram registrados 17.130 pedidos de refúgio pela 
Polícia Federal. De acordo com dados da prefeitura de 
Boa Vista, 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade, o 
que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da 
capital. Com isso, autoridades do estado cobram ações 
e recursos do governo federal para administrar a che-
gada dos venezuelanos. Além disso, querem um plano 
para interiorizar os imigrantes, ou seja, levá-los a outras 
cidades ou estados com maior oferta de trabalho já que 
no estado prevalece o funcionalismo público. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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75. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer assinou me-
dida provisória que trata da assistência emergencial para 
os venezuelanos que migraram para Roraima. A medida 
provisória também prevê ajuda na mudança dos imigran-
tes venezuelanos que quiserem ir para outros estados do 
Brasil, a chamada interiorização. No documento, não há 
menção a repasse direto de verba da União para Roraima. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
76. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A primeira notícia se refere a um avião 
da companhia russa Saratov que caiu no dia 11/02/2018, 
matando todas as pessoas a bordo. Já a segunda notícia 
traz a queda de um avião da companhia Aseman Airlines 
no sudoeste do Irã no dia 18/02/2018. Então, os dois pa-
íses são, respectivamente, Rússia e Irã. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
77. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A exposição Tarsila do Amaral: Inven-
ting Modern Art in Brazil, em homenagem à grande ar-
tista brasileira, estará aberta para visitação no The Mu-
seum of Modern Art (o MoMA) em Nova York. Esta é a 
primeira mostra da emblemática artista nos Estados Uni-
dos e transitará nas diversas fases do seu trabalho. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
78. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A ONG britânica Oxfam divulgou um re-
latório interno de 2011 sobre a missão de ajuda no Haiti, 
que detalha como um de seus diretores pagou prostitu-
tas e alguns de seus funcionários sofreram ameaças. De 
acordo com o documento de 11 páginas, divulgado em 
uma versão parcialmente censurada, o ex-diretor da Ox-
fam no Haiti, o belga Roland Van Hauwermeiren, admitiu 
que pagou por relações sexuais com prostitutas em lo-
cais financiados pela organização. A ONG estava pre-
sente no país desde o terremoto de 2010, que deixou 
mais de 200 mil mortos. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
79. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: O presidente da África do Sul, Jacob 
Zuma, renunciou após dias de pressão do próprio par-
tido, o ANC (Congresso Nacional Africano, na sigla em 
inglês), e de uma série de acusações de corrupção que 
mancham seu histórico como um dos líderes da luta pelo 
fim do apartheid ao lado de Nelson Mandela. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
80. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Um atirador abriu fogo em uma escola de 
ensino médio, a Marjory Stoneman Douglas, na Flórida, 
Estados Unidos, matando 17 pessoas, entre estudantes e 
adultos. O autor dos disparos foi ex-aluno, Nikolas Cruz, 
de 19 anos, que havia sido expulso por problemas disci-
plinares. Donald Trump fez um pronunciamento de seis 
minutos sobre o ataque. Mas não falou nada sobre o que 
torna esse tipo de ataque tão letal: as armas de alto poder 
de fogo. No passado, ele próprio se dizia a favor de um 
controle mais rígido. Mas, na campanha presidencial, 
Trump foi o candidato que recebeu mais doações de or-
ganizações que defendem o comércio de armas no país. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

81. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Cyril Ramaphosa assumiu oficialmente 
a presidência da África do Sul, após a renúncia de Jacob 
Zuma, afetado por escândalos de corrupção e rejeitado 
por seu próprio partido. Único candidato na disputa, o lí-
der do Congresso Nacional Africano (CNA) foi eleito 
chefe de Estado pelo Parlamento, sem surpresa e sem 
a necessidade de uma votação formal. Logo após ser 
empossado, o novo chefe de Estado se comprometeu a 
lutar contra a corrupção. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
82. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer assinou um 
decreto de intervenção federal na segurança pública do 
estado do Rio de Janeiro. A intervenção federal é um 
procedimento previsto pela Constituição Federal. O ar-
tigo 34 da constituição estabelece as situações em que 
a intervenção federal pode ocorrer (ex: manter a integri-
dade do território brasileiro; reorganizar as finanças de 
uma unidade da federação; repelir uma intervenção es-
trangeira). 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
83. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A segurança pública do Rio de Janeiro 
deixa de ser uma responsabilidade do estado e passa a 
ser comandada pelas Forças Armadas. O controle da 
operação fica a cargo do general Walter Souza Braga 
Netto, chefe do Comando Militar do Leste. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
84. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Uma série de mulheres voltou às ruas 
do Irã em protesto contra a lei que obriga o uso do véu 
islâmico no país. As mulheres repetiram o gesto de Vida 
Movahed, detida em 27 de dezembro de 2017, em ma-
nifestação contra o uso compulsório da vestimenta islâ-
mica, um dia antes de se alastrarem os protestos contra 
o governo em todo o país. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
85. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente da Síria, Bashar al-Assad, 
está no centro de uma crise internacional desde 2011, 
quando manifestações duramente reprimidas por suas 
tropas evoluíram para uma guerra civil, que deixou mui-
tos mortos e obrigou milhares de sírios a buscar refúgio 
em outros países, segundo estimativas da ONU.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
86. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Nos últimos anos, os Estados Unidos 
vêm liderando o estabelecimento de uma série de medi-
das contra a Coreia do Norte, como retaliação ao seu 
programa nuclear e balístico. O objetivo das sanções 
anunciadas pelo governo norte-americano no final de fe-
vereiro de 2018 é continuar cortando as fontes de renda 
e de petróleo que o regime de Pyongyang utiliza para 
financiar seu programa nuclear e armamentista. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
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87. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Medida Provisória que cria Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública foi publicada no "Di-
ário Oficial da União". Segundo a Presidência, o novo mi-
nistério terá como missão "coordenar e promover a inte-
gração da segurança pública em todo o território nacional 
em cooperação com os demais entes federativos". O Mi-
nistério da Segurança Pública será responsável, por 
exemplo, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária 
Federal, atualmente sob o comando do Ministério da Jus-
tiça. O governo anunciou Raul Jungmann para o novo Mi-
nistério Extraordinário de Segurança Pública.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
88. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O delegado Fernando Segovia deixou o 
cargo de diretor-geral da PF. Para o seu lugar foi indicado 
o delegado Rogério Galloro. Durante seu período à frente 
da PF, o delegado protagonizou episódios polêmicos. No 
momento de maior crise, Fernando Segovia teve que se 
explicar ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal, uma declaração à agência Reuters em 
que sugeria que a tendência do órgão era recomendar o 
arquivamento do inquérito contra o presidente Michel Te-
mer (MDB), no caso do Decreto dos Portos.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
89. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O diretor-geral da Polícia Federal, Fer-
nando Segovia, afirmou que não há indício de crime na 
investigação contra o presidente Michel Temer no cha-
mado inquérito dos portos, indicando tendência de que a 
corporação recomende o arquivamento. Segundo o chefe 
da PF, até o momento as investigações não comprovaram 
que houve pagamento de propina por parte de represen-
tantes da empresa Rodrimar, que opera áreas do porto de 
Santos (SP), para a edição do decreto que prorrogava 
contratos de concessão e arrendamento portuários, assi-
nado por Temer em maio do ano passado. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
90. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A embaixada brasileira em Praga, na Re-
pública Tcheca, teria concedido dois passaportes brasilei-
ros ao líder norte-coreano Kim Jong-un e a seu pai, Kim 
Jong-il, em 1996. Os passaportes foram assinados pelo 
conselheiro consular Antonio José Maria de Souza e 
Silva, que hoje é responsável pela embaixada de Myan-
mar, e contavam com o nome fictício de "Josef Pwag" para 
King Jon-un e de "Ijong Tchoi" para o seu pai, que faleceu 
em 2011. De acordo com os documentos falsos, os dois 
teriam nascido em São Paulo nos anos de 1983 e 1940. 
A Embaixada da Coreia do Norte no Brasil não quis co-
mentar o caso denunciado pela imprensa, e o Itamaraty, 
por sua vez, declarou estar investigando a denúncia. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
91. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Escócia se tornou a primeira região do 
Reino Unido a aprovar uma lei para garantir pelo menos 
50% dos postos diretivos de todas as instituições públicas 
para mulheres, em meio ao debate sobre igualdade de gê-
nero e brecha salarial. A norma, aprovada pelo Parla-
mento escocês, estipula que, a partir de 2022, a propor-
ção de mulheres a ocuparem postos executivos de um or-
ganismo público deve ser de pelo menos 50%. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

92. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Frederik Barbieri é apontado pela polícia 
como o maior traficante internacional de armas para o Bra-
sil, e foi preso, na Flórida, nos Estados Unidos.  Barbieri 
fugiu para os Estados Unidos e conseguiu a cidadania 
americana. Em 2015, a Justiça brasileira decretou a sua 
prisão por tráfico internacional de armas. Mas só em junho 
do ano passado ele entrou para lista de procurados da In-
terpol. Foi quando a polícia apreendeu 60 fuzis no Aero-
porto Internacional do Rio. A carga estava escondida den-
tro de aquecedores para piscinas, em contêineres vindos 
de Miami, com munição e carregadores. A maior apreen-
são de fuzis da história do país. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
93. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Agricultores franceses, temendo uma in-
tensa entrada de carne proveniente da América do Sul, 
fizeram manifestação em todo o país. Enquanto as nego-
ciações para um acordo de livre-comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul foram retomadas em Assunção, 
agricultores franceses, abalados por uma crise, temem a 
concorrência gerada pela importação anual para a Europa 
de carne bovina sul-americana sem tarifas aduaneiras, 
entre 70 mil e 99 mil toneladas.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
94. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A SpaceX lançou um carro Tesla Roads-
ter ao espaço. O Roadster, "passageiro" do foguete, é o 
primeiro carro enviado ao espaço - em uma promoção de 
alta tecnologia inventada por Elon Musk, que é dono da 
Tesla, montadora especializada em veículos elétricos, e 
da empresa de transporte espacial SpaceX. O carro per-
tence a Musk e, segundo ele, levará 6 meses para chegar 
à órbita de Marte, mas deverá ficar em órbita por "cente-
nas de milhões de anos". 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
95. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Operação Adinamia, foi deflagrada pela 
Polícia Federal para desarticular uma organização crimi-
nosa especializada em fraudar concursos públicos e pro-
cessos seletivos para ingresso no ensino superior, por 
meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2016/2017, no Ceará e em outros estados da Federação. 
Segundo a PF, o nome da operação, Adinamia, é uma re-
ferência à “fraqueza moral daqueles que fraudulenta-
mente tentam burlar a concorrência de concursos públicos 
para cargos públicos e processos seletivos para ingresso 
em cursos superiores por meio do Enem”. “As formas da 
fraude consistiam na violação antecipada de lacres para 
acesso às provas do Enem e concursos e/ou utilização de 
candidato piloto e de ponto eletrônico, com a transmissão 
dos gabaritos.”, diz a PF em nota. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
96. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
COMENTÁRIO: A Operação Gabarito desarticulou uma 
organização criminosa tratada como "empresa" pelos 
mais de 82 suspeitos envolvidos, sendo 31 já presos 
pela polícia. O grupo fraudou concursos em pelo menos 
15 estados, aprovou mais de 500 pessoas e movimentou 
R$ 29 milhões em 12 anos de atuação. Além dos 98 con-
cursos públicos municipais, estaduais e federais onde já 
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foram identificadas pela equipe de investigadores da 
DDF suspeitas de fraudes pelos investigados na Gaba-
rito, o delegado ainda disse que os criminosos já tinham 
uma agenda de concursos a serem fraudados em 2017 
e 2018. O que só foi possível ser identificado após a aná-
lise de mais de 15 mil arquivos. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
97. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A COP23 foi uma Conferência do Clima 
das Nações Unidas, realizada em Bonn, na Alemanha. 
No centro das discussões estava a construção de um “li-
vro de regras” para implementar o Acordo de Paris e atin-
gir a meta mundial de limitar o aquecimento do Planeta 
a no máximo 2 graus Celsius (ºC) — e preferencialmente 
a 1,5 ºC — até o final do século, acima do níveis pré-
industriais. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
98. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Projeto de Emenda Constitucional 
(PEC) 181 pretende criminalizar todos os casos de 
aborto no Brasil. Atualmente, o aborto é permitido em 
três casos: estupro, risco à vida da mulher ou feto anen-
céfalo. A proposta analisa a garantia do direito à vida 
"desde a concepção". Os deputados homens da comis-
são votaram pela inclusão de uma mudança no artigo 
primeiro da Constituição, enfatizando “a dignidade da 
pessoa humana desde a sua concepção”. Um adendo 
desse tipo, que não tem relação direta com o texto da lei 
que está votada, é conhecido como “cavalo de Troia”. 

GABARITO ALTERNATIVA “B” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
99. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: João Carlos de Souza Gomes chefiava 
desde 2015, a Delegação Permanente do Brasil na Or-
ganização das Nações Unidas para alimentação e agri-
cultura (FAO). Indicado por Michel Temer em outubro de 
2016, Gomes foi obrigado a abandonar o cargo por de-
núncias de assédio sexual a diplomatas subordinadas a 
ele na sede da organização em Roma. De acordo com a 
revista IstoÉ, que revelou o escândalo, Gomes foi de-
nunciado por servidoras da FAO. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de novembro de 2017. 

 
100. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Dicionário Oxford reconheceu o poder 
da geração 'millennial' nesta sexta-feira (15) ao eleger a 
palavra "youthquake" como a palavra do ano de 2017. 
Ela significa, em uma tradução livre, algo como "terre-
moto jovem". A definição oficial de "youthquake", se-
gundo o dicionário, é "uma mudança cultural, política ou 
social significante provocada pelas ações ou influência 
de pessoas jovens". 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
Obs.: Esta questão foi incluída aqui, pois ela não consta do 
material de questões do mês de dezembro de 2017. 
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