
 

 
 

NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP 

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 julho; 

➢ Temas extraídos do mês de agosto; 

➢ Temas extraídos do mês de setembro; 

➢ Temas extraídos do mês de outubro; 

➢ Temas extraídos do mês de novembro; 

➢ Temas extraídos do mês de dezembro. 

 

As questões de atualidades relativas aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018 serão enviadas 

posteriormente via e-mail, em PDF e de forma gratuita. 

 

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) Após 
quase 14 horas de sessão, o Congresso não conseguiu 
votos suficientes para o impeachment do presidente por 
“incapacidade moral”. O processo foi aberto dias depois 
de a empreiteira brasileira Odebrecht revelar o pagamento 
de propinas milionárias a empresas ligadas a ele. (G1, 

22/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/MfXaDH. Adaptada) 
O processo de impeachment por incapacidade moral foi 
aberto contra: 
A) Evo Morales, na Bolívia. 
B) Mauricio Macri, na Argentina. 
C) Nicolás Maduro, na Venezuela. 
D) Pedro Pablo Kuczynski, no Peru. 
E) Horacio Cartes, no Paraguai. 
 

2. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Pedro Pablo Kuczynski deu o indulto ao ex-
mandatário Alberto Fujimori, 79, condenado em 2009 por 
25 anos de prisão por cometer crimes de direitos humanos 
e por corrupção em sua gestão (1990-2000). (Folha S. Paulo, 

25/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/RJrNQP.  Adaptada) 
O fato ocorreu: 
A) na Coreia do Sul. 
B) em Honduras. 
C) no Japão. 
D) no México. 
E) no Peru. 
 

3. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski começou seu 
discurso no Congresso na manhã desta quinta-feira (21) 
para se defender do processo de impeachment por "inca-
pacidade moral". Recorrendo à estabilidade democrática, 
Kuczynski também defendeu sua permanência no cargo 
e disse que a democracia do país pode sofrer caso a ten-
tativa da oposição tenha sucesso. (G1, 21/12/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/6Gyw16. Adaptada) 
O pedido de impeachment foi feito pela oposição dias de-
pois de: 
A) a empreiteira brasileira Odebrecht revelar o pagamento 
de propinas milionárias a empresas ligadas ao presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. 
B) as forças militares acusarem o presidente Pedro Pablo 
Kuczynski de não ter sido eficaz na redução da insegu-
rança que assola o país. 
C) investigações apontarem a intromissão de um amigo 
particular do presidente Pedro Pablo Kuczynski nos as-
suntos de Estado. 
D) o presidente Pedro Pablo Kuczynski conseguir autori-
zação da justiça para disputar a quarta eleição em se-
quência em 2019. 
E) o Ministério Público acusar o presidente Pedro Pablo 
Kuczynski de violar direitos humanos durante operações 
policiais. 
 

4. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Justiça ordenou a prisão do ex-presidente do país e de 
sua mulher, que são acusados de lavagem de dinheiro re-
lacionada ao caso Odebrecht. O casal se apresentou às 
autoridades após a decisão e foi preso. (VEJA, 14/07/2017. 

Disponível em: https://goo.gl/w4MUqX. Adaptada)  
O fato citado na notícia acima ocorreu: 
A) em Angola. 
B) no Equador. 
C) na Nicarágua. 
D) no Panamá. 
E) no Peru. 

5. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VALI-

NHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Os chance-

leres do Mercosul decidiram hoje (5 de agosto de 2017), 

em consenso, suspender a Venezuela do bloco – formado 

por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai – por ruptura da 

ordem democrática. A sanção foi aplicada com base nas 

cláusulas do Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998. A 

partir da medida, os países membros do bloco esperam 

isolar o governo de Nicolás Maduro, considerado não de-

mocrático pelo Mercosul. (EBC, 5/08/17. Disponível em: 

https://goo.gl/Gbk5ev. Adaptada) 
 

Entre as exigências para que a medida seja revista, está:  
A) a imediata saída de Maduro do poder.  
B) a desmilitarização do território venezuelano.  
C) o fechamento dos meios de comunicação estatais.  
D) a anulação da convocação da Assembleia Constituinte.  
E) o abandono da ideia de socialismo como princípio do 
governo. 
 

6. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

profunda crise institucional e econômica do país sofreu 

nesta terça-feira um duro golpe que leva as finanças pú-

blicas a um novo abismo. As agências de qualificação de 

crédito Standard & Poor’s (S&P) e Fitch rebaixaram a dí-

vida soberana em divisas estrangeiras do país sul-ameri-

cano. A decisão veio depois de um calote de 200 milhões 

de dólares (660 milhões de reais) correspondentes aos ju-

ros dos bônus que vencem em 2019 e 2024. (El País, 

15/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/ByGQ7N. Adaptada) 
 

A notícia faz referência: 
A) à Argentina.  
B) à Bolívia.  
C) ao Brasil. 
D) ao Paraguai.  
E) à Venezuela. 
 

7. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

Departamento americano do Tesouro anunciou a adoção 

de novas sanções ao país, desta vez contra 10 funcioná-

rios, aos quais responsabiliza por irregularidades eleito-

rais, censura à imprensa e corrupção na distribuição de 

alimentos. As referidas sanções congelam os bens dos 

funcionários, proibindo-os de realizar transações com 

eles. (G1, 09/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/8L5Lq8. Adaptada) 
 

As sanções ocorreram contra: 
A) a Coreia do Norte.  
B) o Irã.  
C) a Rússia. 
D) a Síria.  
E) a Venezuela. 
 

8. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

produção de petróleo do país recuou no mês passado 

para menos de 2 milhões de barris por dia, o menor nível 

em quase três décadas. A queda da produção não pode-

ria chegar em pior momento, com a economia em crise e 

o governo lutando para pagar sua dívida externa. (Extra, 

13/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/DzBFbQ. Adaptada) 
 

A notícia faz referência à: 
A) Arábia Saudita.  
B) Líbia.  
C) Nigéria. 
D) Noruega.  
E) Venezuela. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/MfXaDH
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/deputados-peruanos-apresentam-mocao-por-impeachment-de-kuczynski.ghtml
https://goo.gl/w4MUqX
https://goo.gl/8L5Lq8
https://goo.gl/DzBFbQ
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9. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Prêmio Sakharov é o mais alto reconhecimento concedido 
pelas instituições da União Europeia (UE) a quem se dis-
tingue por defender os direitos humanos. A dotação é de 
50.000 euros (cerca de 190.000 reais), mas, acima de 
tudo, representa um poderoso alto-falante para dar resso-
nância global a situações de injustiça. (El País, 25/10/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/4Zd2jj. Adaptada)  
Parlamento Europeu concedeu o Prêmio Sakharov: 
A) à liberdade de consciência à oposição democrática da 
Venezuela.  
B) ao governo colombiano pelo acordo de paz com as 
FARC.  
C) à Campanha Internacional para a Abolição das Armas 
Nucleares. 
D) à organização para a Libertação da Palestina pelo fim 
dos conflitos armados. 
E) à presidente alemã Angela Merkel pelo acolhimento de 
refugiados sírios.  
 

10. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu ex-
cluir os partidos de opositores das eleições presidenciais de 
2018. (G1, 11/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/WJMJJ6. Adaptada) 
A ameaça de Nicolás Maduro foi realizada após:  
A) o boicote realizado pelos principais partidos da oposi-
ção, que se negaram a concorrer às eleições municipais 
em protesto contra o sistema eleitoral. 
B) a formação de uma Assembleia Constituinte, um grupo 
eleito pela oposição para redigir a Constituição da Venezuela.  
C) a oposição declarar que a Venezuela é uma ditadura e 
acusar o presidente Nicolás Maduro de romper a ordem 
constitucional. 
D) a oposição aprovar lei que proíbe transações de títulos 
de propriedade do setor público venezuelano.  
E) a oposição denunciar o presidente Nicolás Maduro de 
censura à imprensa e corrupção na distribuição de alimentos. 
 
11. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Leia 
os fatos a seguir: 
I – O partido ligado ao governo venceu eleições para go-
vernadores em 17 estados. A coalizão opositora elegeu 
governadores em 5 estados. A oposição não reconhece 
os resultados. (https://goo.gl/qfnUKq 16/10/2017) 
II – O presidente afirmou que o partido do governo venceu 
em pelo menos 90% das 335 prefeituras disputadas nas 
eleições municipais realizadas no país neste domingo. O 
pleito não contou com os principais partidos da oposi-
ção, que se negaram a concorrer em protesto contra o sis-
tema eleitoral que, segundo eles, seria fraudulento. 
(https://goo.gl/zoG5aH 11/12/2017)  

A notícia faz referência: 
A) a Honduras.  
B) ao Quênia. 
C) à Síria. 
D) à Turquia 
E) à Venezuela. 
 
12. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O di-
tador da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou neste domingo 
(3) uma moeda virtual, baseada nos preços do ouro, do pe-
tróleo, do gás e do diamante, no que chamou de um avanço 
em direção à "soberania monetária". (Folha de São Paulo, 

04/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/1Lk3mx. Adaptada) 

A moeda virtual anunciada por Nicolás Maduro é o: 
A) Bitcoin.  
B) Bolívar. 
C) Monero. 
D) Petro. 
E) Neo.  

13. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

presidente da Venezuela Nicolás Maduro anunciou a cri-

ação de uma estratégia para “avançar em matéria de so-

berania monetária, fazer transações financeiras e vencer 

o bloqueio financeiro”. (G1, 03/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/B6N9Pi. Adaptada)  

A estratégia anunciada por Nicolás Maduro diz respeito: 
A) a um calote financeiro em credores internacionais.  
B) a uma moeda virtual similar ao bitcoin, denominada 
de El Petro.  
C) à redução na produção de petróleo para estimular o 
aumento dos preços. 
D) à criação de um bloco bolivariano com Cuba, Equador 
e Nicarágua.  
E) à renegociação da dívida externa com credores ame-
ricanos.  
 

14. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

Assembleia Nacional Constituinte do país, eleita há 

quase uma semana e empossada nesta sexta-feira, des-

tituiu a procuradora-geral Luisa Ortega Díaz do cargo. 

Ela também perdeu o direito de exercer qualquer cargo 

público, teve os seus bens congelados e está impedida 

de sair do país. 

(G1, 05/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/ZWyHfZ. Adaptada) 

 O fato citado acima ocorreu: 

A) na Bolívia. 
B) no Chile. 
C) no Equador. 
D) no Paraguai. 
E) na Venezuela. 
 
15. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Os 
ministros das Relações Exteriores do Mercosul se reuni-
ram neste sábado (5), em São Paulo, e decidiram sus-
pender a Venezuela do bloco comercial. (G1, 05/08/2017. 

Disponível em: https://goo.gl/MrMu1f. Adaptada)  

A suspensão ocorreu devido: 
A) à iminência de guerra civil por conta da profunda crise 
social que atinge a Venezuela, retirando o país da situa-
ção de paz interna exigida pelo bloco. 
B) à aplicação da cláusula democrática, que determina 
alguma sanção nos casos de interrupção da ordem de-
mocrática, como estaria ocorrendo na Venezuela.  
C) à realização de práticas irregulares de protecionismo 
e renúncia fiscal na Venezuela, contrariando as políticas 
de livre comércio do bloco. 
D) à recusa da Venezuela em aceitar as propostas que 
visam à construção de uma moeda única para o bloco, o 
que atrasa o processo de integração.  
E) aos obstáculos impostos pela Venezuela às negocia-
ções dos tratados de comércio com os EUA, destoando 
das decisões dos outros países do bloco. 
 
16. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Assembleia Constituinte do país aprovou por unanimi-
dade, nesta sexta-feira (18), um decreto que permite ao 
órgão assumir o poder de aprovar leis, competência que 
cabia anteriormente ao Congresso, que tem maioria de 
oposição. (G1, 18/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/TnRAXW. 

Adaptada) 

A notícia faz referência à: 
A) Argentina. 
B) Colômbia. 
C) Espanha. 
D) Turquia. 
E) Venezuela. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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17. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
final do ano de 2017 foi marcado por tensões entre Brasil 
e Venezuela. Em meio às tensões, o Brasil adotou uma 
ação de reciprocidade em relação à Venezuela. 
(https://goo.gl/Xei5Jb 23/12/2017) 

A tensão entre Brasil e Venezuela ocorreu após: 
A) a Venezuela suspender o fornecimento de gás natural 
ao Brasil. 
B) a Venezuela bloquear a entrada de cidadãos brasilei-
ros no país. 
C) a Venezuela declarar o embaixador do Brasil persona 
non grata no país. 
D) a Venezuela romper a importação de produtos indus-
trializados brasileiros. 
E) a Venezuela expulsar todos os brasileiros residentes 
no país.  
 
18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, 
Delcy Rodríguez, anunciou que os embaixadores de dois 
países do continente americano são “personae non gra-
tae” (pessoas não queridas, não agradáveis, não bem-
vindas) no país. A quais países a presidente se referia? 
A) Brasil e Canadá. 
B) Colômbia e EUA. 
C) Honduras e México. 
D) Equador e Peru. 
E) Argentina e Paraguai. 

 
19. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) A ex-guerrilha co-
munista disputará o poder por meio de eleições depois 
de encerrar meio século de luta armada. Os rebeldes, 
que finalizaram seu desarmamento após um acordo de 
paz assinado em novembro de 2016, decidiram manter 
a sigla de seu nome de guerra. (G1, 01.09.17. Disponível em: 

<https://goo.gl/odBJVw>. Adaptada) 

A notícia trata do acordo de paz envolvendo 
A) o Sendero Luminoso e o governo peruano. 
B) o ELN e o governo equatoriano. 
C) os tupamaros e o governo uruguaio. 
D) os zapatistas e o governo mexicano. 
E) as FARC e o governo colombiano. 

 
20. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou, 
nesta segunda-feira (4), um acordo de cessar-fogo bila-
teral com o grupo rebelde marxista, o principal ainda em 
atividade no país. Segundo Santos, o acordo entrará em 
vigor em 1º de outubro e terá uma vigência inicial de 102 
dias, ou seja, irá até 12 de janeiro de 2018. (Valor Comercial, 

04/09/2017. Disponível em:  https://goo.gl/FQpZ1f. Adaptada) 

A notícia trata do cessar-fogo com o grupo: 
A) Sendero Luminoso. 
B) ELN. 
C) Clã do Golfo. 
D) Zapatistas. 
E) FARC. 

 
21. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Com o nome da mais importante guerrilha da história do 
país, seus ex-combatentes escolheram continuar a ser 
chamados neste momento em que vão trocar as balas 
por votos e entrar na vida democrática do país. Pelo tra-
tado de paz aprovado no fim do ano passado, o grupo 
concorrerá nas próximas eleições como os demais par-
tidos. (Folha de São Paulo, 02/09/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/ScrhY1. Adaptada). 

A notícia trata do acordo de paz envolvendo 
A) o ETA, na Espanha. 
B) a FARC, na Colômbia. 
C) o EI, na Síria. 
D) o Hamas, em Israel. 
E) o Ku Klux Klan, no EUA. 

 
22. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
O Clã do Golfo, principal grupo de narcotráfico do país, 
anunciou um cessar-fogo unilateral nesta quarta-feira 
(14) e diz estar pronto para negociar um acordo de paz 
com o governo. (Folha de São Paulo, 14/12/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/gT9DKi. Adaptada) 

O Clã do Golfo é o principal grupo de narcotráfico 
A) do Iraque. 
B) da Arábia Saudita. 
C) da Síria. 
D) da Colômbia. 
E) do México. 

 
23. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia (Su-
prema Corte) autorizou nesta terça (28) o presidente Evo 
Morales a concorrer a seu quarto mandato na eleição de 
2019, o que pode permitir a ele ficar 19 anos no poder. 
(Folha de São Paulo, 29/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/HnEpX3. 

Adaptada) 

Os magistrados acolheram a ação de inconstitucionali-
dade do Movimento ao Socialismo (MAS), partido gover-
nista, cujo argumento era: 
A) o de que os limites legais de reeleição e de mandatos 
violam o sufrágio universal. 
B) a necessidade de manter a estabilidade econômica e 
política do país. 
C) a opinião favorável da população em um plebiscito 
realizado em 2016. 
D) a ameaça de rompimento da democracia e a tentativa 
de golpe militar no país. 
E) o fortalecimento do país no cenário internacional e a 
possibilidade de presidir o G20. 

 
24. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Tomada de forma unânime pelo Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) da Bolívia na terça-feira, a decisão 
levantou polêmica não apenas por ir de encontro à Cons-
tituição local, mas também por ter contrariado o resul-
tado de um plebiscito realizado em janeiro de 2016. (BBB 

Brasil, 29/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/Dj9Fiw. Adaptada) 
A justiça da Bolívia decidiu: 
A) proibir o multipartidarismo no país. 
B) eleger uma Assembleia Constituinte para reescrever 
a constituição do país. 
C) cancelar as eleições presidenciais previstas para 
2018.  
D) permitir a possibilidade de reeleição para políticos 
condenados por corrupção.  
E) acabar com o número mínimo de mandatos consecu-
tivos no país.  

 
25. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Tribunal Constitucional do país abriu caminho para que 
o presidente concorra a um quarto mandato em 2019, 
apesar da rejeição de tal medida em plebiscito anterior. 
A corte determinou que o direito de concorrer se sobre-
põe aos limites impostos à reeleição na Constituição, 
que garante o direito dos cidadãos a disputar cargos pú-
blicos, afirmou o presidente do tribunal, em entrevista co-
letiva. (Isto é, 29/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/9Kry2B. Adap-

tada) 

http://www.neafconcursos.com.br/
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O fato envolve o presidente: 
A) Evo Morales, na Bolívia. 
B) Nicolás Maduro, na Venezuela. 
C) Recep Tayyip Erdoğan, na Turquia. 
D) Bashar al-Assad, na Síria. 
E) Kim Jong-un, na Coreia do Norte. 
 
26. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias a seguir:  
I – Ao menos 11 pessoas foram mortas no país no dia 
seguinte à divulgação do resultado da eleição presiden-
cial no país. O país foi tomado por uma onda de protes-
tos que questionam a reeleição do presidente. Os atos 
são reprimidos duramente pela polícia. (Folha de São Paulo, 

12/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/UN7qDw. Adaptada)  

II – As novas eleições presidenciais no país foram mar-
cadas para o dia 17 de outubro, segundo a comissão 
eleitoral. O Supremo Tribunal do país declarou que a re-
eleição do presidente foi inválida devido a fraudes come-
tidas pelo conselho eleitoral e ordenou a realização de 
um novo pleito em 60 dias. (G1, 04/09/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/xn7qxS. Adaptada) 

III – O presidente do país em fim de mandato venceu a 
eleição presidencial de 26 de outubro com 98,26% dos 
votos, em uma consulta boicotada por seu principal opo-
sitor, anunciou nesta segunda-feira (30) a Comissão 
Eleitoral (IEBC). O atual presidente recebeu 7,4 milhões 
de votos. A participação foi de 38,8%, em forte queda em 
relação às eleições de 8 de agosto (79%), anulada pela 
Suprema Corte por irregularidades processuais, infor-
mou a IEBC. (G1, 30/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/cdngCw. 

Adaptada)  
As notícias fazem referência a:  
A) Nicolás Maduro, na Venezuela. 
B) Uhuru Kenyatta, no Quênia. 
C) Recep Tayyip Erdoğan, na Turquia. 
D) Bashar al-Assad, na Síria. 
E) Kim Jong-un, na Coreia do Norte. 
 
27. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
partido governista venceu a eleição presidencial com 
61,10% dos votos, segundo dados provisórios divulga-
dos pela comissão eleitoral nesta sexta-feira (25). O can-
didato da sigla e atual ministro da Defesa, João Lou-
renço, vai suceder o presidente José Eduardo dos San-
tos que está no poder há 38 anos. O partido go-
verna desde que o país conseguiu a independência de 
Portugal, em 1975, e já tinha previsto que ganharia a 
eleição com folga. (Folha de São Paulo, 25/08/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/5AZD3i. Adaptada) 

A referida eleição ocorreu: 
A) na África do Sul. 
B) em Angola. 
C) na Coreia do Norte. 
D) na Rússia. 
E) na Índia. 
 

28. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia a notícia a seguir. 
Os alemães foram às urnas em todo o país neste do-
mingo (24) para eleger os novos membros do Parla-
mento. O resultado da eleição legislativa seguiu as pre-
visões. (G1, 25.09.2017. Disponível em: <https://goo.gl/ZCHBRp>. 

Adaptada) 

Assinale a alternativa incorreta sobre o resultado da elei-
ção para o Parlamento alemão. 
A) A União Democrata Cristã (CDU) e sua ramificação 
bávara União Social Cristã (CSU), que tinham a atual 
chanceler federal, Angela Merkel, como candidata à re-
eleição, mantiveram a liderança na votação. 

B) A vitória da União Democrata Cristã (CDU) e da atual 
chanceler federal, Angela Merkel, reforçou o apoio da 
população à política imigratória e ao viés pró-União Eu-
ropeia do atual governo. 
C) Como líder do partido com mais votos, a atual chan-
celer federal, Angela Merkel, deverá formar o próximo 
governo e manter o cargo de chanceler em um quarto 
mandato consecutivo.  
D) A novidade do pleito foi a ascensão da sigla de direita 
populista Alternativa para a Alemanha (AFD), que teve 
13,2% dos votos e entrará no Parlamento – a primeira 
vez em que a extrema-direita chega à Casa desde o fim 
da Segunda Guerra em 1945.  
E) A União Democrata Cristã (CDU) e sua ramificação 
bávara União Social Cristã (CSU), da chanceler Angela 
Merkel, perderam 8,5 pontos percentuais em compara-
ção com a última eleição. Esse é o pior resultado da le-
genda desde 1949. 
 
29. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em setembro de 2017, os alemães foram às urnas para 
eleger o novo parlamento do país. Os resultados da elei-
ção confirmaram algo que era temido pelo atual governo 
e pela União Europeia. (El País, 24/09/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/bDohbD. Adaptada)  

Os resultados da eleição alemã foram marcados 
A) pelo fato de um partido de extrema-direita entrar no 
Parlamento pela primeira vez desde 1949, com um dis-
curso xenófobo e contrário ao Euro. 
B) pela derrota da União Democrata Cristã (CDU), que 
tinha a atual chanceler federal, Angela Merkel, como 
candidata à reeleição. 
C) pela vitória do Partido Social Democrata (SPD), que 
possui como principal discurso político a implantação do 
socialismo na Alemanha.  
D) pela baixa participação da população nas eleições, 
inferior a 10%, o que reflete o descrédito dos alemães 
com o cenário político.  
E) pela vitória de um candidato mulçumano, inédito na 
história do país, mas algo que já havia ocorrido nas elei-
ções de Londres, no Reino Unido.  

 
30. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente do país sofreu o seu primeiro revés nas urnas 
neste domingo (24) em uma eleição indireta para reno-
var metade dos assentos do Senado, no qual os oposi-
tores da direita conseguiram ampliar sua maioria. (G1, 

24/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/XzSvDZ. Adaptada)  

O fato ocorreu: 
A) na Argentina. 
B) na Alemanha. 
C) na Espanha. 
D) na França. 
E) na Rússia. 

 
31. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente acumulará depois das eleições legislativas 
deste domingo um enorme poder no país. Quase total. 
Sua coalizão, Cambiemos (Mudemos, em português), se 
tornou o centro do poder no país com uma vitória acima 
das expectativas, substituindo, dessa forma, o pero-
nismo como eixo central da política do país. (El País, 

23/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/wjdPDH. Adaptada)  

O fato ocorreu: 
A) na Argentina. 
B) no Chile. 
C) no Equador. 
D) no Peru. 
E) no Uruguai. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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32. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
ex-presidente da Argentina e senadora, Cristina Kir-
chner, disse nesta quinta-feira que se considera vítima 
de “perseguição” e definiu como um “excesso” e uma vi-
olação do Estado de Direito à decisão que decretou sua 
prisão preventiva. 
(Veja, 07/12/2017. Disponível em:  https://goo.gl/pvX1wc. Adaptada)  

A prisão preventiva de Cristina Kirchner foi decretada: 
A) pela negligência no desaparecimento de um subma-
rino argentino. 
B) pelo assassinato de um procurador federal que reali-
zava investigações sobre corrupção.  
C) pelo suposto acobertamento dos iranianos acusados 
de ataques terroristas. 
D) pelo recebimento de propinas da empreiteira brasi-
leira Odebrecht.  
E) pelo rompimento da ordem democrática enquanto era 
presidente do país.  
 
33. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente ________________ obteve, sem surpresa, 
nesta quarta-feira, um novo mandato à frente do Partido 
Comunista do país, cercado por uma equipe dirigente 
sem um suposto sucessor, o que faz dele o dirigente 
mais poderoso do país em 40 anos, com possibilidades 
de permanecer no poder por tempo indeterminado. Líder 
do Partido Comunista desde o fim de 2012 permanecerá 
por mais cinco anos como secretário-geral, o cargo su-
premo na pirâmide de poder. (Isto é, 25/10/017. Disponível em: 

https://goo.gl/dS8mns. Adaptada)  

A notícia faz referência a:  
A) Xi Jinping, na China. 
B) Nicolás Maduro, na Venezuela. 
C) Kim Jong-un, na Coreia do Norte. 
D) Wladimir Putin, na Rússia. 
E) Raúl Castro, em Cuba.  
 
34. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
coalizão governista conquistou mais de dois terços das 
cadeiras na eleição para a Câmara Baixa do Parlamento 
do país, mostram os resultados divulgados nesta se-
gunda-feira (23). Com isso, ele poderá aprovar mudanças 
na Constituição do país. O governo terá 313 das 465 va-
gas da Casa. Ao convocar a eleição antecipada para o 
Parlamento, o objetivo era exatamente ganhar, pelo me-
nos, dois terços das cadeiras, maioria necessária par 
aprovar mudanças na Constituição. Assim, o atual pri-
meiro ministro deve conquistar seu terceiro mandato 
como premiê, entrando assim para a história como o líder 
mais duradouro do país após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), podendo continuar até 2021. (Folha de São 

Paulo, 23/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/Ej8oqz. Adaptada)  

A notícia faz referência a:  
A) Evo Morales, na Bolívia.  
B) Angela Merkel, na Alemanha. 
C) Shinzo Abe, no Japão. 
D) Wladimir Putin, na Rússia. 
E) Teresa May, no Reino Unido.  
 

35. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-presidente de centro-direita ______________ venceu 
o segundo turno da eleição presidencial neste domingo 
(17) e assumirá seu segundo mandato em março de 
2018. Como da primeira vez, em 2010, receberá o bas-
tão das mãos de Michelle Bachelet, atual mandatária. 
(Folha de São Paulo, 17/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/No4vEe. 

Adaptada)  

A notícia faz referência a:  
A) Emanuel Macron, na França. 
B) Lenín Moreno, no Equador.  

C) Mauricio Macri, na Argentina.  
D) Evo Morales, na Bolívia. 
E) Sebastián Piñera, no Chile. 

 
36. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Os 
Estados Unidos reconheceram nesta sexta-feira (22) a 
reeleição do presidente Juan Orlando Hernández, o que 
levou o candidato da oposição, Salvador Nasralla, a de-
sistir de sua luta pelo poder. O TSE declarou no último 
domingo Hernández o vencedor das eleições após três 
semanas de atrasos, incerteza, acusações da oposição 
de “fraude monumental” e violentas manifestações nas 
ruas, que deixaram pelo menos 12 mortos, segundo es-
pecialistas da ONU e da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH). (Isto é, 22/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/hovJgE. Adaptada) 

O fato ocorreu: 
A) no Chile. 
B) na Costa Rica. 
C) em El Salvador. 
D) em Honduras. 
E) no México. 

 
37. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um pacto firmado nesta sexta (15), em Viena, entre o 
Partido Popular (ÖVP) e o Partido da Liberdade Austrí-
aco (FPÖ) fará da Áustria o único país da Europa Oci-
dental com _______________ no governo. O entendi-
mento começou a se desenhar após a eleição de outu-
bro, quando o ÖVP venceu e encampou discurso que o 
aproximava do FPÖ, liderado por Heinz-Christian Stra-
che, o terceiro colocado no pleito. (Folha de São Paulo, 

16/12/2017. Disponível em:  https://goo.gl/Yj5fqH. Adaptada). 

Com o fato, a Áustria se torna o único país da Europa 
Ocidental com: 
A) aliança entre o centro e a esquerda e que deixa o país 
com progressistas no governo.  
B) aliança entre a direita e a esquerda e que faz o go-
verno do país não ter oposição política.  
C) aliança entre a direita e a extrema-direita e que deixa 
o país com ultranacionalistas no governo.  
D) aliança entre o centro e a direita e que deixa o país 
com socialistas no governo.  
E) aliança entre a esquerda e a extrema-esquerda e que 
deixa o país com comunistas no governo.  

 
38. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Mais de 2 mil pessoas manifestaram nesta segunda-feira 
(18) contra a participação do partido de extrema-direita 
FPO no novo governo dirigido pelo conservador Sebas-
tian Kurz, 31 anos, o mais jovem dirigente do mundo, que 
tomou posse pela manhã. O novo governo promete uma 
política migratória restritiva: a luta contra a imigração ile-
gal é a principal prioridade do executivo. O reforço da 
“soberania dos Estados” dentro da União Europeia, ban-
deira comum dos partidos de extrema-direita, foi um ou-
tro compromisso assumido pelo partido junto à sua base 
aliada. O novo chefe de governo, que viaja amanhã para 
Bruxelas, deve buscar parcerias para uma melhor de-
fesa das fronteiras. Sua política já gera preocupações 
dentro da UE. (G1, 18/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/ZxopwU. Adaptada)  

O fato ocorreu na: 
A) Alemanha. 
B) Áustria. 
C) Bélgica. 
D) França. 
E) Holanda. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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39. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
George Weah foi eleito presidente da Libéria nesta 
quinta-feira (28), após a apuração oficial de 98% dos vo-
tos do segundo turno das eleições. A informação é da 
EFE. De acordo com os resultados provisórios anuncia-
dos pela Comissão Eleitoral Nacional (NEC) do país, 
Weah, do partido Congresso pela Mudança Democrá-
tica, obteve 61,5% dos votos contra 38,7% do atual vice-
presidente do país, Joseph Boakai, do Partido da Uni-
dade. (EBC, 28/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/F2mo1G. Adap-
tada) 

George Weah é amplamente conhecido no mundo pela 
sua atuação: 
A) como ativista de direito humanos e atuação na Guerra 
da Síria. 
B) como embaixador da ONU em temas associados ao 
trabalho escravo.  
C) como ex-jogador de futebol e único africano ganhador 
do troféu Bola de Ouro.  
D) como ator de Hollywood e primeiro africano a ganhar 
o Oscar.  
E) como ativista contra a exploração ilegal de diamantes 
na África.  
 
40. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
O Oriente Médio está à beira de uma nova espiral de vi-
olência. Os confrontos entre manifestantes e policiais 
ocorreram em diversas cidades. O exército israelense 
reforçou sua presença nos territórios ocupados en-
quanto o movimento islâmico Hamas convocou novos 
protestos para hoje, após as preces de sexta-feira, o dia 
da semana mais sagrado para o islamismo. Pelo menos, 
um manifestante morreu hoje. (El País, 08/12/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/YC2ruA. Adaptada) 

A violência começou após: 
A) um míssil israelense atingir acidentalmente uma mes-
quita localizada na Faixa de Gaza. 
B) o anúncio de retomada das relações entre os grupos 
palestinos Hamas e Fatah. 
C) a Organização das Nações Unidas proibir de instala-
ção de colônias israelenses na Cisjordânia.  
D) a Organização para Libertação Palestina (OLP) anun-
ciar apoio ao Estado Islâmico.  
E) o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Is-
rael pelo presidente dos Estados Unidos. 
 
41. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
A Assembleia Geral da ONU, que representa os 193 
membros da organização, adotou uma resolução rejei-
tando a declaração do presidente americano, Donald 
Trump. Ao todo, 128 países votaram a favor da resolu-
ção. (El Pais, 22/12/2017. Disponível em:  https://goo.gl/kcZkMr. Adap-

tada)  

Donald Trump: 
A) declarou oficialmente guerra à Venezuela.  
B) reconheceu Jerusalém como capital de Israel. 
C) retirou os EUA do Conselho de Segurança da ONU. 
D) suspendeu a entrada de imigrantes africanos nos 
EUA.  
E) apoiou a ditadura de Bashar al-Assad na Síria.  
 
42. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um histórico acordo de reconciliação entre o partido Fa-
tah e o grupo islâmico Hamas – ferrenhos rivais políticos 
– foi firmado nesta quinta-feira (12) no Cairo, Egito, e 
pode colocar um ponto final em uma década de rivali-
dade, violência e divisão interna na política local. (Folha de 

São Paulo, 12/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/nQGUJ6. Adaptada).  

O Fatah e o Hamas são: 

A) turcos. 

B) sírios. 

C) libaneses.  

D) iranianos. 

E) palestinos.  

 

43. (VUNESP – 2017 – ASSESSOR DE IMPRENSA – 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA) O Mi-

nistério das Relações Exteriores da Rússia afirmou, 

nesta sexta-feira (27.07), que expulsará diplomatas dos 

Estados Unidos e fechará um retiro diplomático ameri-

cano perto de Moscou, em retaliação, após uma nova 

rodada de sanções contra a Rússia ser aprovada no 

Congresso em Washington. (Estadão – goo.gl/U2JrPi. Acesso 

em 23.09.2017. Adaptada) 

Um dos motivos dessa nova onda de tensões entre Mos-

cou e Washington é 

A) a suposta interferência dos russos na eleição presi-

dencial de 2016. 

B) o silêncio russo em relação aos experimentos da Co-

reia do Norte com mísseis. 

C) a intensa campanha russa de apoio ao governo de 

Bashar al-Assad. 

D) o apoio russo ao Brexit, contrariando a posição do go-

verno estadunidense. 

E) a retomada das relações da Rússia com o Irã, país 

declarado inimigo dos EUA. 

 

44. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

Suprema Corte dos EUA garantiu nesta segunda-feira 

(4) uma vitória ao presidente Donald Trump, ao permitir 

que entre plenamente em vigor seu veto migratório a 

pessoas de seis países de maioria muçulmana enquanto 

as disputas legais continuam em andamento em cortes 

inferiores. (G1, 04/12/2017. Disponível em:  https://goo.gl/MWoZyF. 

Adaptada) 

Assinale a alternativa que possui apenas países citados 

no veto de Donald Trump. 

A) Síria, Iraque e Arábia Saudita. 

B) Irã, Iêmen e Somália.  

C) Chade, Afeganistão e Omã. 

D) Líbia, Nigéria e Líbano. 

E) Turquia, Indonésia e Uzbequistão.  

 
45. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 

Suprema Corte dos EUA autorizou nesta segunda-feira 

(4) a aplicação total da terceira versão do decreto de Do-

nald Trump, uma vitória para o presidente após uma dis-

puta judicial iniciada nos primeiros dias de seu mandato. 

(Folha de São Paulo, 05/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/qnNcbF. 

Adaptada)  

O decreto autorizado pela Suprema Corte dos EUA: 

A) proíbe transgêneros de servir as forças armadas ame-

ricanas.  

B) autoriza os Estados Unidos a romperem acordos co-

merciais vinculados ao Nafta.   

C) extingue o Obamacare, programa que obrigava o Es-

tado a arcar com planos de saúde.  

D) libera na íntegra o veto migratório a pessoas de seis 

países de maioria mulçumana. 

E) libera o início da construção de um muro na fronteira 

com o México.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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46. (VUNESP – 2017 – SOLDADO – POLÍCIA MILIAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO) Em 19 de setembro, na 
Assembleia da ONU, Donald Trump discursou e atacou 
diretamente três países: A respeito do país 1, disse que 
se ele quer se armar com bombas nucleares e mísseis, 
a única alternativa dos Estados Unidos é destruí-lo total-
mente. Depois, Trump falou do país 2, que chamou de 
ditadura corrupta que patrocina o terrorismo, e que o 
acordo nuclear, fechado pelo presidente Barack Obama 
e pelas maiores potências mundiais, é uma vergonha 
para os Estados Unidos. A respeito do país 3, Trump 
disse que o governante é um ditador socialista que cau-
sou dor e sofrimento ao povo. O presidente americano 
lembrou que já impôs sanções ao governo do país e fa-
lou que os Estados Unidos estão preparados para tomar 
outras atitudes se o ditador continuar a se impor autori-
tariamente. (G1 – goo.gl/HUp924. Adaptada. Acesso em 21 set. 

2017) 

Os países 1, 2 e 3 citados por Trump são, respectiva-
mente, 
A) Iraque, Venezuela e Rússia. 
B) Israel, Coreia do Norte e Síria. 
C) Turquia, Arábia Saudita e Cuba. 
D) Afeganistão, Turquia e Colômbia. 
E) Coreia do Norte, Irã e Venezuela. 
 
47. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em vitória para Donald Trump após uma longa batalha 
na Justiça, a Suprema Corte dos Estados Unidos autori-
zou nesta segunda-feira (04/12) a implementação total 
do terceiro veto migratório do presidente americano, pro-
ibindo a entrada de cidadãos de seis países de maioria 
muçulmana. Anunciada pela Casa Branca em setembro, 
a mais recente versão do veto deveria ter entrado em 
vigor em 18 de outubro, impedindo o ingresso nos EUA 
de cidadãos de Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chade. 
(Terra, 04/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/yhQz3J. Adaptada)  

Além dos países mulçumanos, são citados no decreto 
cidadãos e funcionários: 
A) do Iraque e da Rússia. 
B) de Israel e da Síria. 
C) da Turquia e de Cuba. 
D) do Afeganistão e da Colômbia. 
E) da Coreia do Norte e da Venezuela. 
 
48. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Senado dos Estados Unidos aprovou de forma esmaga-
dora nesta quinta-feira (27) sanções contra a Rússia. (G1, 

27/07/2017. Disponível em: https://goo.gl/LUhspp. Adaptada) 

As sanções citadas pela notícia tiveram como objetivo: 
A) punir a Rússia por interferir nas eleições presidenciais 
de 2016 e por sua agressão militar na Ucrânia e na Síria. 
B) frear a expansão da política econômica da Rússia na 
União Europeia e na América Latina.    
C) forçar a retirada do exército russo da Síria e do Iraque, 
para que os EUA controlem os territórios.   
D) enfraquecer o programa nuclear russo e a venda de 
armas para países rivais dos EUA. 
E) pressionar a Rússia para votar contra Coreia do Norte 
no Conselho de Segurança da ONU. 
 
49. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Os 
Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (12) ofici-
almente sua decisão de se retirar de um importante or-
ganismo da Organização das Nações Unidas (ONU). O 
país permanecerá como membro da entidade até o final 
do ano. (G1, 12 out. 17. Disponível em: https://goo.gl/6zHDNZ. Adap-

tada) 

A notícia faz referência: 
A) à Organização Mundial do Comércio (OMC). 
B) ao Conselho de Segurança da ONU (CSO).  
C) à Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO).  
D) à Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO). 
E) ao Fundo Monetário Internacional (FMI).  

 
50. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente americano, Donald Trump, tomou mais uma 
decisão polêmica e decretou o fim do programa envol-
vendo migrantes. O chefe do Departamento de Justiça 
disse que o presidente Trump decidiu encerrar o pro-
grama implementado pelo ex-presidente Barack Obama, 
porque é ilegal. Em 2012, o decreto beneficiou cerca de 
800 mil pessoas. (G1, 05/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/ue-

tDFf. Adaptada) 

Trump decretou o fim do programa: 
A) que fornece plano de saúde gratuito a pessoas de 
baixa renda. 
B) que protege filhos de imigrantes ilegais trazidos para 
os EUA quando eram crianças. 
C) que autoriza o uso recreativo da maconha em todos 
os estados americanos.  
D) que desautorizava os americanos a adquirirem armas 
de fogo legalmente.  
E) que permitia a entrada de imigrantes latinos sem vis-
tos.  

 
51. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou ontem (20) 
o fim do Status de Proteção Temporária (TPS) para o 
país, dando um período de 18 meses para que os 58.706 
beneficiários da medida voltem ao país ou busquem al-
ternativa. A informação é da Agência EFE. Essa decisão 
ocorre duas semanas depois de o presidente do país, 
Donald Trump, ter encerrado o TPS para outro país, afe-
tando 5.349 imigrantes. Eles terão 12 meses para voltar 
às suas casas, antes do dia 5 de janeiro de 2019. (EBC, 

21/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/7aStL7. Adaptada)  
Os países citados na notícia são, respectivamente, 
A) Brasil e Peru. 
B) Cuba e Rússia.  
C) Síria e Somália.  
D) Coreia do Norte e Venezuela. 
E) Haiti e Nicarágua.  

 
52. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

governo do presidente Donald Trump ordenou nesta 

terça-feira a expulsão de 15 diplomatas da Embaixada 

de Cuba em Washington. Na semana passada, o go-

verno Trump já havia ordenado a retirada de mais da 

metade dos diplomatas dos EUA de Havana. (Valor Comer-

cial, 03/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/49xSyi. Adaptada) 

A expulsão dos diplomatas cubanos ocorreu após: 

A) suposta interferência cubana nas eleições presiden-

ciais nos Estados Unidos. 

B) como consequência dos misteriosos "ataques sôni-

cos" contra seu pessoal em Havana.   

C) a realização de testes nucleares cubanos no Golfo do 

México.  

D) a eleição de uma Assembleia Constituinte para rees-

crever a constituição cubana.  

E) Cuba receber imigrantes árabes acusados de ataques 

terroristas.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/LUhspp
https://goo.gl/6zHDNZ
http://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos
https://goo.gl/7aStL7
https://goo.gl/49xSyi
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53. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Assembleia Geral da ONU pediu nesta quarta-feira (1º) 
o fim do embargo americano contra Cuba. A resolução 
foi aprovada por 191 Estados-membros e teve o voto 
contrário ____________________. (G1, 01/11/2017. Disponí-

vel em:  https://goo.gl/nqeazj.  Adaptada) 

Preenche corretamente a lacuna do enunciado o dis-
posto na alternativa: 
A) dos Estados Unidos e de Israel. 
B) de Cuba e da Venezuela.  
C) dos Estados Unidos e do Reino Unido. 
D) de Cuba e da Rússia. 
E) da China e da Índia.  
 
54. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em novembro de 2017, o Departamento do Tesouro dos 
EUA anunciou sanções econômicas contra mais dez 
membros do regime venezuelano.  
As sanções foram aplicadas em retaliação: 
A) à expulsão do diplomata americano do país.  
B) ao recebimento de imigrantes árabes acusados de 
ataques terroristas.   
C) a irregularidades eleitorais, censura à imprensa e cor-
rupção na distribuição de alimentos. 
D) às consequências dos misteriosos "ataques sônicos" 
contra americanos em Caracas.  
E) à suposta interferência venezuelana nas eleições pre-
sidenciais nos Estados Unidos. 
 
55. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) O governo da Co-
reia do Norte anunciou, na madrugada deste domingo (3 
de setembro), que realizou um teste com uma bomba de 
hidrogênio que pode ser carregada no novo míssil balís-
tico intercontinental do país. O teste nuclear provocou 
um tremor de magnitude 6,3 no território norte-coreano. 
(G1, 03.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/JmSeH4>. Adaptada) 

Os dois principais focos de tensão com a Coreia do Norte 
na região estão concentrados 

A) na Índia e no Paquistão. 

B) nas Filipinas e em Cingapura. 

C) na Indonésia e no Vietnã. 

D) na Rússia e na China. 

E) na Coreia do Sul e no Japão. 

 
56. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável 
pela paz e segurança internacionais. Ele é formado por 
15 membros: cinco permanentes, que possuem o direito 
a veto e dez não permanentes, eleitos pela Assembleia 
Geral por dois anos. Este é o único órgão da ONU que 
tem poder decisório, isto é, todos os membros das Na-
ções Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do 
Conselho. Os cinco países-membros permanentes do 
Conselho de Segurança da ONU são: 

A) África do Sul, China, Estados Unidos, Índia e Rússia.  

B) Alemanha, China, Estados Unidos, Itália e Japão. 

C) Alemanha, China, Estados Unidos, Japão, Rússia. 

D) Brasil, China, Estados Unidos, França e Reino Unido.  

E) China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rús-

sia. 

 
57. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas impôs unanimemente nesta sexta-feira novas 
sanções sobre a Coreia do Norte após seu mais recente 
teste de míssil balístico intercontinental, em uma ação 

que analistas disseram poder ter um impacto significa-
tivo sobre a conturbada economia do país isolado. (Terra, 

22/12/17. Disponível em: https://goo.gl/JYA29v. Adaptada)  

As novas sanções, entre outros aspectos: 
A) proíbem o fornecimento de energia elétrica e carvão 
mineral para Coreia do Norte.  
B) impedem norte-coreanos de viajarem para países as-
sociados à Organização das Nações Unidas. 
C) limitam a exportação de produtos alimentícios para a 
Coreia do Norte. 
D) proíbem parte de exportações de produtos de petró-
leo refinado para a Coreia do Norte.  
E) suspendem a participação da Coreia do Norte na Or-
ganização das Nações Unidas. 
 
58. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias a seguir: 
I – A China determinou nesta quinta-feira o fechamento 
de companhias mantidas no país, o que corta uma fonte 
de receita no exterior para o isolado regime. A decisão 
do regime chinês é tomada para atender as sanções 
aprovadas pelo Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas (O DIA, 28/09/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/DNq8t4. Adaptada)  
II – A China, principal parceiro econômico do país, anun-
ciou nesta segunda-feira (14) a suspensão das importa-
ções de carvão, ferro, chumbo, minério e pescado pro-
cedentes do país em aplicação das sanções decididas 
pelo Conselho de Segurança da ONU. (Folha de São Paulo, 

14/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/2tbzZQ. Adaptada)  
As sanções da China se aplicam: 
A) à Coreia do Norte.  
B) à Síria. 
C) a Cuba. 
D) à Venezuela. 
E) à Rússia. 
 
59. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente do país renunciou ao seu cargo nesta terça-
feira. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Par-
lamento local. Em uma carta endereçada aos parlamen-
tares, o agora ex-presidente afirmou que sua decisão foi 
totalmente voluntária. O anúncio acontece no momento 
em que os legisladores do país debatiam um pedido 
de impeachment contra o ditador de 93 anos, que gover-
nava o país desde 1980. (Veja, 21/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/7N9xLe. Adaptada)   

A notícia faz referência a: 
A) Raúl Castro, em Cuba.  
B) Nicolás Maduro, na Venezuela. 
C) Robert Mugabe, no Zimbábue.   
D) Bashar al-Assad, na Síria. 
E) Vladimir Putin, na Rússia.  
 
60. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
rei do país autorizou nesta terça-feira (26) que mulheres 
possam tirar carteiras de motorista e dirigir veículos no 
ultraconservador reino muçulmano. A agência oficial de 
notícias do país informou que a ordem real entrará em 
vigor em junho do ano que vem, sem dar mais detalhes 
a respeito. A informação é da EFE. (EBC, 26/09/2017. Dispo-

nível em:  https://goo.gl/hAQwu5. Adaptada) 

O fato ocorreu: 
A) na Coreia do Norte.  
B) em Israel. 
C) na Arábia Saudita.  
D) no Qatar. 
E) na África do Sul. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/nqeazj
https://goo.gl/JYA29v
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61. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Comitê anticorrupção do país decretou neste domingo (5) 
a prisão de 11 príncipes, quatro ministros e dezenas de 
ex-ministros, segundo a emissora local, citada pela agên-
cia Reuters. Entre os presos, está o príncipe bilionário que 
possui a empresa de investimentos Kingdom Holding. (G1, 

05/11/2017. Disponível em:  https://goo.gl/Bkjif2. Adaptada) 

O fato ocorreu: 
A) no Iraque. 
B) no Reino Unido. 
C) no Irã. 
D) na Turquia. 
E) na Arábia Saudita. 
 

62. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Desde dezembro de 2017, estão em curso no país 
os maiores protestos antigoverno desde a eleição presi-
dencial turbulenta de 2009. Milhares de pessoas saíram 
às ruas em várias cidades nos últimos dias. O governo 
impôs restrições aos deslocamentos e tomou medidas 
para bloquear o funcionamento de redes sociais, limi-
tando a capacidade de jornalistas cobrirem a turbulência, 
que, segundo a televisão estatal iraniana, já provocou 
dezenas de mortes.  (Folha de São Paulo, 01/01/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/s9kyUi. Adaptada) 

O fato ocorreu: 
A) na Venezuela. 
B) na Argentina. 
C) no Irã. 
D) na França. 
E) na Áustria.  
 

63. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) As 
manifestações começaram no dia 28/12/2017 em Mash-
had, a segunda maior cidade iraniana e sede de um fa-
moso santuário xiita. A cidade é um reduto conservador 
do clérigo Ebrahim Raisi, derrotado pelo presidente Has-
san Rouhani na eleição do ano passado. Analistas suge-
rem que conservadores iniciaram os protestos nessa ci-
dade para colocar pressão sobre Rouhani. Os manifes-
tantes enfocaram inicialmente a economia enfraquecida 
do país. O Irã enfrenta inflação crescente e alto índice 
de desemprego (Folha de São Paulo, 01/01/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/UecsAr. Adaptada) 

Um fator que desencadeou os protestos foi atribuído:  
A) ao aumento recente nos preços de ovos e frangos. 
B) às acusações de corrupção contra o presidente. 
C) ao aumento da violência na periferia das cidades. 
D) à falta de medicamentos e vacinas nos postos de sa-
úde. 
E) à autorização dada pelo governo para mulheres diri-
girem.  
 

64. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 

Em dezembro de 2017, ex-ditador do país foi morto por 

rebeldes houthis, ao sul da capital daquele país. Ele foi 

presidente do país entre 1990 e 2012. O ex-ditador 

anunciou o rompimento de sua aliança com os rebeldes 

houthis, apoiados pelo Irã, desencadeando um confronto 

que já deixou 125 mortes. O país sofre a pior crise hu-

manitária da atualidade, de acordo com as Nações Uni-

das. O conflito armado local já deixou 10 mil mortos e 40 

mil feridos nos últimos sete anos (Isto é, 04/12/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/a6P3kt. Adaptada) 
O fato ocorreu: 
A) no Iraque. 
B) nos Emirados Árabes. 
C) no Iêmen.  

D) no Kuwait. 
E) na Síria. 
 
65. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-oficial do Exército croata Slobodan Praljak, de 72 
anos, morreu na sala de audiência do Tribunal Penal In-
ternacional para a antiga Iugoslávia (TPII), em Haia – in-
formou a agência de notícias oficial croata Hina. (Carta 

Capital, 29/11/2017. Disponível em:  https://goo.gl/eziXyM.  Adaptada)  

A morte do ex-oficial ocorreu: 
A) após ingestão de veneno na sala de audiência. 
B) após ser atingido por um tiro na sala de audiência. 
C) após sofrer um ataque cardíaco na sala de audiência.  
D) após a agressão de pessoas que acompanhavam a 
audiência.  
E) após ser atingido por uma facada na sala de audiên-
cia.  

 
66. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias abaixo:  
I – O presidente da região disse na noite deste domingo 
(1º) que o local “ganhou o direito de ser um Estado” após 
a realização do referendo sobre sua independência. O 
“Sim” venceu o referendo deste domingo com 90,09% 
(2.020.144 votos), o “Não” teve 7,87% (176.565 votos), 
votos em branco foram 2,03% (45.586) e nulos foram 
0,89% (20.129). (G1, 01/10/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/RxVLzo. Adaptada) 

II – A maior parte dos eleitores que participaram de 
um referendo sobre a separação da região em relação 
ao país votaram a favor da independência. Segundo di-
vulgou nesta quarta-feira (27) a comissão eleitoral, o 
"sim" – pela independência – recebeu 92,73 % dos votos 
na disputa. O "não" ficou com 7,27%. A região conquis-
tou autonomia em 1991 e agora pleiteia uma indepen-
dência total. (Folha de São Paulo, 27/09/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/9BgcB5. Adaptada) 

As notícias fazem referência, respectivamente, aos ple-
biscitos para independência: 
A) dos eslavos na Rússia e dos rohingya em Mianmar.  
B) dos nazistas na Alemanha e dos napolitanos na Itália.  
C) da Catalunha na Espanha e dos curdos no Iraque.  
D) dos bascos na Espanha e dos palestinos em Israel.  
E) da Catalunha na Espanha e dos rohingya em Mian-
mar.   

 
67. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Conselho de Ministros convocado pelo chefe de governo 
decidiu destituir o governo da região, dissolver o Parla-
mento local e convocar eleições regionais, conforme au-
torizado mais cedo pelo Senado espanhol, que deu luz 
verde para a aplicação do artigo 155 da Constituição. O 
chefe do governo anunciou a destituição do presidente 
da região e de outras autoridades regionais. Ele também 
anunciou que o Parlamento local foi dissolvido e convo-
cou eleições regionais para o dia 21 de dezembro "para 
restaurar a democracia". (G1, 27/10/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/ZJ6dgJ. Adaptada) 

As notícias fazem referência:  
A) à realização de protestos violentos contra as eleições 
no Quênia.  
B) à aprovação do processo de impeachment contra o 
presidente do Peru.  
C) à implantação de uma Assembleia Constituinte pela 
oposição na Venezuela.  
D) à tentativa de golpe militar pelos Curdos na Turquia. 
E) ao processo de independência da Catalunha, na Es-
panha.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/eziXyM
https://goo.gl/RxVLzo
https://goo.gl/9BgcB5
https://goo.gl/ZJ6dgJ
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68. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
bloco separatista conseguiu chegar à maioria absoluta 
dos assentos nas eleições regionais desta quinta-feira 
(21), e o ex-presidente, Carles Puigdemont, pode se re-
eleger. (Folha de São Paulo, 21/12/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/9UkBWy. Adaptada)  

As notícias fazem referência às eleições:  
A) da Escócia, no Reino Unido.  
B) da Catalunha, na Espanha. 
C) do Alasca, nos Estados Unidos.  
D) do Curdistão, na Turquia.  
E) dos Rohingya em Mianmar. 
 
69. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) Líderes dos princi-
pais partidos governistas e de oposição reuniram-se 
nesta terça-feira (29 de agosto) para discutir a reforma 
política, mas, novamente, não houve acordo mínimo em 
torno dos principais pontos, o que pode levar a proposta, 
definitivamente, para a gaveta. A atual reforma política 
já é discutida há meses e trata de quatro pontos essen-
ciais. (Folha de S. Paulo, 29.08.17. Disponível em: 

<https://goo.gl/Y6f1i4>. Adaptada) 

Entre os pontos essenciais em discussão, é correto iden-
tificar 
A) a ampliação do tempo de duração dos mandatos. 
B) o fim das coligações entre partidos. 
C) o esvaziamento da Lei da Ficha Limpa. 
D) a convocação de uma assembleia constituinte. 
E) a redução do número de deputados federais. 
 
70. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  O 
presidente Michel Temer sancionou com vetos, nesta 
sexta-feira (6), os projetos de reforma política aprovados 
nesta semana por Câmara e Senado. (G1, 06 out. 17. Dispo-

nível em: https://goo.gl/Jq6ujQ. Adaptada) 

Conforme o Palácio do Planalto, o presidente sancionou: 
A) a criação de um Fundo de aproximadamente R$ 1,7 
bilhão para financiar as candidaturas. 
B) a retirada da Internet de publicações anônimas com 
informações falsas ou discursos de ódio. 
C) a extinção ou não do autofinanciamento dos candida-
tos. 
D) o novo limite da doação de pessoa física, com um teto 
de 10 salários-mínimos. 
E) a implantação do chamado “Distritão”, onde são elei-
tos os candidatos mais votados. 
 

71. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Mi-
chel Temer. Com uma margem apertada no Senado e 
mais de 40 votos de diferença na Câmara, os deputados 
e senadores mantiveram o texto da minirreforma eleitoral 
como aprovado no início de outubro (EBC, 13/12/2017. Dispo-

nível em: https://goo.gl/SEi8fK. Adaptada) 

Congresso Nacional derrubou o veto referente à 
A) criação de um Fundo de aproximadamente R$ 1,7 bi-
lhão para financiar as candidaturas. 
B) retirada da Internet de publicações anônimas com in-
formações falsas ou discursos de ódio.  
C) extinção ou não do autofinanciamento dos candidatos.  
D) permissão do financiamento ilimitado de políticos 
para suas próprias campanhas eleitorais. 
E) implantação do chamado “Distritão”, onde são eleitos 
os candidatos mais votados. 
 

72. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Às 
vésperas do início do recesso de fim de ano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o ministro __________ tomou di-
versas medidas que foram do desagrado da maior parte 

da população. (Blastingnews, 23/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/XVkwPU. Adaptada)  

A notícia faz referência ao ministro: 
A) Edson Fachin. 
B) Alexandre de Moraes. 
C) Gilmar Mendes. 
D) Ricardo Lewandowski. 
E) Luiz Fux. 
 
73. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo federal reforçou a liberação de recursos para 
emendas parlamentares em junho. Nos primeiros cinco 
meses do ano, o governo transferiu a deputados e sena-
dores R$ 959 milhões em emendas e restos a pagar. So-
mente em junho, foram R$ 529 milhões, elevando o acu-
mulado no ano para cerca de R$ 1,48 bilhão. (Folha de São 

Paulo, 05/07/2017. Disponível em: https://goo.gl/CCxeLp. Adaptada) 

A oposição acusou Temer de utilizar as emendas parla-
mentares na compra de deputados para: 
A) aprovar a reforma trabalhista. 
B) receber apoio na eleição de 2018.  
C) aprovar a reforma política.  
D) rejeitar a denúncia da Procuradoria-Geral da Repú-
blica.  
E) aprovar a meta fiscal. 
 
74. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Com base nas delações da JBS, a Procuradoria-Geral 
da República denunciou o presidente Michel Temer por 
crime de corrupção passiva. Diante do fato, em 
02/08/2017, a Câmara aprovou, com 263 votos a favor e 
227 contra, o relatório da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), de autoria do deputado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG). (G1, 02/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/Ve4VTQ. 

Adaptada) 

O relatório aprovado recomendava: 
A) a rejeição da denúncia. 
B) a continuidade da investigação. 
C) o afastamento do presidente. 
D) a apresentação de novas provas.  
E) o impeachment do presidente. 

 
75. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Após 12 horas e 20 minutos de sessão, a Câmara dos 
Deputados rejeitou nesta quarta-feira (25), por 251 votos 
a 233 (com duas abstenções e 25 ausentes), enviar ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) a segunda denúncia 
contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Pro-
curadoria-Geral da República (PGR). 
(G1, 06/10/2017. Disponível em: <https://goo.gl/bX1421>. Adaptada) 

No caso citado acima, Temer foi denunciado pelos cri-
mes de:  
A) corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
B) organização criminosa e obstrução de justiça. 
C) tráfico de influência e evasão de divisas. 
D) compra de votos e corrupção passiva. 
E) lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. 

 
76. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu nesta terça-feira, por 3 votos a 2, afastar o sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato parlamentar. 
Votaram pelo afastamento do senador mineiro os minis-
tros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, en-
quanto Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes fica-
ram vencidos. Aécio também está impedido de deixar o 
país, deve se recolher durante a noite em sua residência 
e não pode manter contato com outros investigados. 
(Veja, 26/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/6mdPfL. Adaptada).  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/Jq6ujQ
https://goo.gl/CCxeLp
https://goo.gl/Ve4VTQ
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/aecio-neves/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rosa-weber/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/marco-aurelio-mello/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/alexandre-de-moraes/


 

 

ATUALIDADES 

11 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br  
A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

O afastamento de Aécio Neves ocorreu: 
A) por atrapalhar as investigações sobre desvios na 
Caixa Econômica Federal.  
B) por corrupção nas obras do Comperj (Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro). 
C) por receber propinas para favorecer empreiteiras na 
obra do estádio Arena das Dunas, em Natal (RN).  
D) por recebimento de propinas em contratos da Ode-
brecht com a Petrobras.  
E) por suposto recebimento de R$ 2 milhões em propina 
da JBS. 

 
77. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
decisão da Casa, em votação aberta, reverte determina-
ção anterior da Primeira Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que impôs medidas cautelares ao senador. 
Entre elas, estavam o afastamento do mandato, o impe-
dimento de falar com outros investigados e o recolhi-
mento noturno. Foram registradas dez ausências na vo-
tação. O senador é alvo de denúncia, ainda não apreci-
ada pelo Supremo, da Procuradoria-Geral da República, 
que o acusa de corrupção passiva e obstrução de Jus-
tiça com base nas delações de executivos da J&F, hol-
ding que reúne empresas como o frigorífico JBS. (BBC 

Brasil, 17/10/2017. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
41661121. Adaptada)  
O texto acima diz respeito a: 
A) Renan Calheiros. 

B) Aécio Neves. 

C) Eunício Oliveira. 
D) Magno Malta. 
E) Aluísio Nunes. 
 
78. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
cúpula da Polícia Federal tomou uma decisão importante 
sobre os trabalhos no âmbito da Operação Lava Jato em 
Curitiba (PR). (https://goo.gl/pGBh5Z  07/07/2017) 

A Polícia Federal decidiu: 
A) encerrar as atividades do grupo de trabalho da Ope-
ração Lava Jato. 
B) ampliar o efetivo de agentes envolvidos na investiga-
ção da Operação Lava Jato.  
C) reduzir pela metade o orçamento da Operação Lava 
Jato. 
D) concentrar esforços para concluir as investigações da 
Operação Lava Jato.  
E) transferir as atividades do grupo de trabalho da Ope-
ração Lava Jato para São Paulo. 
 
79. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que seu 
sucessor, ______________, criou uma central de ven-
das de informações para o mercado financeiro no tempo 
em que esteve no comando da pasta, entre 2006 e 2014. 
(Veja, 08/07/2017. Disponível em: https://goo.gl/j7mh6S. Adaptada) 

As acusações de Antonio Palocci foram contra o ex-mi-
nistro: 
A) Aldo Rebelo. 
B) Aloízio Mercadante. 
C) Eliseu Padilha. 
D) Guido Mantega. 
E) Moreira Franco. 
 

80. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Odebrecht fechou um acordo de leniência com o Minis-
tério Público deste país da América Latina. De acordo 
com comunicado divulgado nesta terça-feira (1º) pelo Mi-
nistério Público do país, a empresa concordou em pagar 

uma multa de US$ 220 milhões. O Ministério Público in-
vestiga os esquemas de corrupção da Odebrecht desde 
2015. (G1, 01/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/ms1P1u. Adap-

tada) 

A notícia faz referência ao um acordo de leniência fe-
chado: 
A) na Argentina. 
B) no Chile. 
C) em El Salvador. 
D) no Panamá. 
E) no Peru. 
 
81. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) O empresário 
Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F (controla-
dor da JBS), e o executivo da empresa Ricardo Saud 
apresentaram-se e estão presos na sede da Polícia Fe-
deral, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, desde as 14 
horas deste domingo (10 de setembro) após o relator 
da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin, acatar os pedidos de prisão. Os 
pedidos de prisão ao STF foram feitos pelo procurador-
geral da República Rodrigo Janot, nesta sexta-feira (8 
de setembro). (G1, 10.09.17. Disponível em: https://goo.gl/dGL9i2. 

Adaptada) 

O estopim para as prisões temporárias foram 
A) as tentativas de fugas promovidas pelos dois delato-
res, que eles estariam se preparando para deixar o Brasil 
permanentemente depois de transferirem suas ativida-
des empresariais para os Estados Unidos, o que chamou 
a atenção dos membros do Ministério Público. 
B) as novas acusações levantadas contra os dois dela-
tores, de que eles estariam também envolvidos nas frau-
des relacionadas à Operação Carne Fraca, em que os 
frigoríficos ligados à JBS adulteraram produtos, comer-
cializando carne estragada e fora da validade. 
C) os áudios entregues pelos delatores à Procuradoria, 
sugerindo que um ex-procurador teria ajudado nos acor-
dos de delação que foram fechados com o Ministério Pú-
blico, levantando a suspeita de que os dois delatores 
omitiram informações. 
D) as denúncias feitas pelo presidente Michel Temer, de 
que os dois delatores o teriam chantageado na tentativa 
de colher clandestinamente mais informações para re-
passá-las à Procuradoria, com o objetivo de melhorar as 
condições do acordo de delação premiada. 
E) as novas descobertas, pela Polícia Federal, de que o 
envolvimento dos dois delatores nos atos de corrupção 
envolvendo o governo federal eram muito maiores do 
que o pensado inicialmente, o que esvaziaria o sentido 
da delação premiada acordada com o Ministério Público. 
 
82. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) foi preso nesta 
segunda (3) pela Polícia Federal, na Bahia. A prisão é 
preventiva e foi determinada a pedido do Ministério Pú-
blico e da Polícia Federal. (Folha de São Paulo, 03/07/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/54Cx2k. Adaptada) 

Geddel Vieira Lima é acusado de:  
A) atrapalhar as investigações sobre desvios na Caixa 
Econômica Federal.  
B) corrupção nas obras do Comperj (Complexo Petroquí-
mico do Rio de Janeiro). 
C) receber propinas para favorecer empreiteiras na obra 
do estádio Arena das Dunas, em Natal (RN).  
D) receber uma mala contendo R$ 500 mil de propina da 
JBS.  
E) atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. 
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83. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) O peemedebista 
Geddel Vieira Lima foi preso nesta sexta-feira, 8 de se-
tembro, na Operação Tesouro Perdido. A Polícia Federal 
atribui a ele a propriedade da fortuna de R$ 51 milhões 
em dinheiro vivo encontrada em um apartamento no 
bairro da Graça, em Salvador. O ex-ministro estava em 
regime domiciliar, em um imóvel situado a pouco mais 
de um quilômetro do bunker de R$ 51 milhões. (Estadão, 

08.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/rETQh1>. Adaptada) 

Geddel foi preso preventivamente por suspeita dos cri-
mes de 
A) peculato e corrupção ativa. 
B) organização criminosa e lavagem de dinheiro. 
C) evasão fiscal e formação de quadrilha. 
D) suborno e enriquecimento ilícito. 
E) sonegação fiscal e corrupção passiva. 
 

84. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, con-
denou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove 
anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro. (O Globo, 12/07/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/oQ4hSJ. Adaptada)  

A condenação de Lula está associada: 
A) a um apartamento tríplex no Guarujá, recebido como 
propina paga pela empreiteira OAS, em troca de benefí-
cios em obras da Petrobras.  
B) ao recebimento de propinas da Odebrecht na forma 
de um terreno de R$ 12,5 milhões, que seria destinado 
à construção da sede do Instituto Lula em São Paulo.  
C) ao recebimento de R$ 30 milhões, principalmente por 
meio de pagamentos de palestras ministradas pelo ex-
presidente da Odebrecht pelo favorecimento de obras 
em Angola, na África.  
D) à compra de caças suecos, Gripen NG, pela Força 
Aérea Brasileira (FAB) e à edição de uma medida provi-
sória que deu incentivos fiscais ao setor automotivo. 
E) à reforma em um sítio de Atibaia, recebido como pro-
pina paga pela Odebrecht e pela OAS em troca de ob-
tenção de contratos na Petrobras. 
 

85. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mi-
nistra Cármen Lúcia, publicou nesta sexta-feira uma por-
taria em que determina que os tribunais brasileiros publi-
quem dados sobre estrutura e pagamento remuneratório 
de magistrados. (O Globo, 17/08/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/Va9K4z. Adaptada) 
A medida ocorreu após polêmica revelar que magistra-
dos receberam: 
A) salário abaixo do piso. 
B) adicionais da iniciativa privada. 
C) adicionais não previstos em lei. 
D) dois salários no mesmo mês.  
E) salários acima de R$ 100 mil. 
 

86. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em outubro de 2017, numa decisão apertada, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que 
foi alvo de polêmica no cenário político nacional 
https://goo.gl/jpLKUr.  

O Supremo Tribunal Federal: 
A) proibiu a censura a vídeos políticos postados no You-
Tube.  
B) liberou a publicação de biografias de políticos não au-
torizadas. 
C) estabeleceu o fim das coligações partidárias para as 
eleições de 2020. 

D) decidiu que políticos condenados antes de 2010 po-
derão ser afetados pela Lei da Ficha Limpa. 
E) definiu que o afastamento de parlamentar precisa de 
aval do Congresso. 
 
87. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Cami-
nhões-tanque e homens do Exército já podem ser vistos 
circulando pelas ruas da capital do Estado nesta sexta-
feira (28 de julho de 2017). Ao todo, mais de 10 mil agen-
tes federais de segurança atuarão no Estado até o final 
deste ano – com prazo prorrogável até dezembro de 
2018 – para combater a violência. As tropas iniciaram os 
bloqueios nesta sexta nas principais vias expressas, 
além de pontos turísticos da cidade. A medida foi autori-
zada pelo presidente Michel Temer (PMDB), por meio de 
um decreto GLO (Garantia da Lei e da Ordem). (UOL, 28 

jul. 17. Disponível em: <https://goo.gl/ieZg72>. Adaptada)  

A notícia refere-se ao estado  
A) do Rio Grande do Norte.  
B) do Rio de Janeiro.  
C) de Roraima.  
D) do Espírito Santo.  
E) da Bahia. 
 

88. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
______________ assume a Procuradoria-Geral da Re-
pública em um momento de divisão da principal institui-
ção responsável por investigar a corrupção da cúpula 
política do Brasil. A cerimônia de posse foi testemu-
nhada por dezenas de parlamentares e pelo presidente 
e investigado Michel Temer (PMDB). Seu antecessor no 
cargo e alguns de seus assessores não compareceram 
ao evento, algo incomum nesse tipo de solenidade 
no Ministério Público Federal. (El Pais, 18/09/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/9ePSrP. Adaptada)  

Quem assumiu a Procuradoria-Geral da República foi: 
A) Edson Fachin.  
B) Alexandra Moraes.  
C) Gilmar Mendes.  
D) Rodrigo Janot.  
E) Raquel Dodge. 
 

89. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer vai transferir a capital do país 
temporariamente para_________, nesta quarta-feira 
(15). A medida faz parte das comemorações do feriado 
nacional da Proclamação da República. A visita tem um 
significado histórico. A cidade foi berço do movimento 
que deu fim à Monarquia e sediou a primeiro encontro 
republicano do país. (Jovem Pan, 15/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/3CSbY6. Adaptada). 

A capital do país foi transferida temporariamente para: 
A) Porto Alegre, RS.  
B) Salvador, BA. 
C) Itu, SP. 
D) Teresópolis, RJ.   
E) Ouro Preto, BH. 
 

90. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (5) 
o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos 
Arthur Nuzman, informou a PF. (Terra, 05/10/2017, Disponível 

em: https://goo.gl/Ci7yVC. Adaptada) 

A prisão foi efetuada em desdobramento de investigação 
sobre suspeita de:  
A) compra de votos na eleição que escolheu o Rio de 
Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos. 
B) incentivo a um programa de doping para atletas da 
Confederação Brasileira de Natação.  
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C) um esquema para venda de exclusividade para trans-
missão dos Jogos Olímpicos.  
D) desvios de recursos públicos nas obras de infraestru-
tura para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.  
E) compra de resultados de partidas de futebol em es-
quema envolvendo casas de apostas.   
 
91. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ex-presidente da CBF foi condenado por seis dos sete 
crimes dos quais foi acusado pela Justiça norte-ameri-
cana. Em julgamento realizado na Corte do Brooklyn, em 
Nova York, o ex-presidente da Confederação Brasileira 
de Futebol só foi inocentado de lavagem de dinheiro na 
Copa do Brasil. Em contrapartida, o cartola não conse-
guiu escapar de três condenações por fraude (Copa 
América, Copa do Brasil e Copa Libertadores), duas por 
lavagem de dinheiro (Copa América e Copa Libertado-
res) e uma por integrar organização criminosa. Ele foi 
conduzido ao MDC (Metropolitan Detention Center), no 
Brooklyn, onde ficará preso provisoriamente até que sua 
sentença seja anunciada (Gazeta Esportiva, 22/12/2017. Dispo-

nível em: https://goo.gl/2ygyF4. Adaptada) 

O fato se refere a: 
A) Carlos Arthur Nuzman. 
B) Marco Polo Del Nero.  
C) José Maria Marin. 
D) Ricardo Teixeira. 
E) Coronel Marinho. 
 
92. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-
tarefa do Ministério Público na Operação Lava Jato, cri-
ticou o decreto do presidente Michel Temer, que chamou 
de "feirão para corruptos”. (Folha de São Paulo, 23/12/2017. Dispo-

nível em:  https://goo.gl/Ex2YXU. Adaptada)  

O fato está relacionado ao decreto: 
A) que revoga a Lei da Ficha Limpa. 
B) de indulto de Natal.  
C) que extingue a Operação Lava Jato. 
D) que proíbe a realização de conduções coercitivas. 
E) que amplia os benefícios da delação premiada. 
 

93. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
indulto de Natal, benefício previsto na Constituição e 
concedido por meio de decreto presidencial, foi centro 
de uma polêmica neste fim de ano. (G1, 28/12/2017. Disponí-

vel em: https://goo.gl/CbYKck. Adaptada) 

Entre as críticas ao decreto está o fato de: 
A) não conferir indulto a pessoas que estejam respon-
dendo a outro processo.  
B) estabelecer uma multa para compensar o perdão. 
C) aumentar o tempo exigido de cumprimento da pena 
para o condenado receber o indulto. 
D) estabelecer um período máximo de condenação 
muito rígido.  
E) facilitar a concessão de perdão total da pena a con-
denados por corrupção. 
 

94. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos proces-
sos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, condenou 
nesta terça-feira o ex-governador do Rio, Sérgio Ca-
bral (PMDB), a quinze anos de prisão pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com a 
nova sentença, a quarta em processos da Lava Jato, Ca-
bral acumula penas a 87 anos e quatro meses de prisão. 
(Veja, 19/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/BQe4fb. Adaptada) 

A ação penal refere-se: 
A) à ocultação e lavagem de 39,7 milhões de reais rece-
bidos de propina por Cabral e seu grupo político.  

B) à lavagem de dinheiro após serem encontrados R$ 51 
milhões em dinheiro vivo num apartamento.   
C) à organização criminosa que arrecadava propinas 
na Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013. 
D) à ocultação de dinheiro desviado da construção da 
avenida enquanto era prefeito do Rio de Janeiro. 
E) à realização de contrato fraudulento com uma em-
presa para a prestação de serviços de informática. 
 
95. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) O go-
verno decidiu nesta quarta-feira (19 de julho de 2017) 
aumentar tributos com o objetivo de cobrir um buraco 
nas receitas públicas. (Folha de S.Paulo, 19 jul. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/rZpaXg>. Adaptada) 
Está suspenso liminarmente o reajuste nos tributos 
anunciado semana passada pelo governo federal. O ma-
gistrado determinou a suspensão da alta dos tributos e o 
“imediato retorno dos preços praticados” antes do anún-
cio feito pela equipe econômica do governo na última 
quarta-feira (19 de julho de 2017). O magistrado alegou 
que a medida é “lesiva” e “inconstitucional”, pois o rea-
juste deveria ser definido mediante a aprovação de uma 
lei, e não por decreto. (Portal iG, 25 jul. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/UBsJji>. Adaptada) 

Os tributos a que se referem as notícias incidem sobre 
A) alimentos. 
B) medicamentos. 
C) vestuário. 
D) produtos importados. 
E) combustíveis. 
 
96. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Dois dias após anunciar o sexto reajuste seguido no 
preço do produto, a Petrobras decidiu rever a política de 
preços para o combustível, alegando que o modelo atual 
traz para o Brasil volatilidades dos mercados europeus. 
(Folha de São Paulo, 07/12/2017, Disponível em: https://goo.gl/bW6QQu. 

Adaptada) 

A notícia faz referência à(ao): 
A) etanol. 
B) gás de cozinha. 
C) óleo diesel. 
D) gasolina. 
E) biodiesel. 
 

97. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Na 
segunda (4), a companhia anunciou alta de 8,9% no 
preço do produto, que tem grande impacto no bolso das 
famílias de baixa renda. Foi a sexta alta seguida, o que 
elevou o aumento acumulado no preço do produto no 
ano para 67,8%. Em comunicado distribuído na se-
gunda, a Petrobras disse que estava seguindo as cota-
ções internacionais. (Folha de São Paulo, 07/12/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/RS5aHs. Adaptada) 

A notícia faz referência à(ao): 
A) etanol. 
B) gás de cozinha. 
C) óleo diesel. 
D) gasolina. 
E) biodiesel. 
 

98. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) Or-
ganizações ambientalistas estão processando o Estado 
da Noruega. Segundo os ativistas, este é o primeiro pro-
cesso judicial a ser aberto contra um país envolvendo 
uma violação do Acordo de Paris, assinado em dezem-
bro de 2015 e em vigor há um ano. (Opera Mundi, 15/11/2017. 

Disponível em: https://goo.gl/DU6gtH. Adaptada) 

O processo envolve: 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-de-janeiro
https://goo.gl/bW6QQu
https://goo.gl/DU6gtH
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A) a diminuição dos incentivos a transportes públicos.  
B) o aumento do desmatamento na região norte do país.  
C) a instalação de novas termelétricas na capital Oslo. 
D) a ampliação da emissão de combustíveis fósseis.  
E) a autorização de exploração petrolífera no Ártico. 

 
99. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) e outros grandes produtores de hidrocarbonetos, 
como a Rússia, responsáveis por mais da metade da 
oferta mundial no setor, firmaram um acordo até o final 
de 2018, nove meses a mais do que o acerto anterior, 
visando aumentar o preço do produto. (EBC, 01/12/2017. Dis-

ponível em:  https://goo.gl/2dfgeZ. Adaptada) 

A) vincular o preço do petróleo ao do ouro. 
B) criar sobretaxa para países que não respeitam o 
Acordo de Paris.  
C) diminuir a exportação para os países europeus.  
D) proibir licenças para novos campos de exploração de 
petróleo.  
E) prolongar o corte de produção de petróleo. 

 
100. (VUNESP – 2017 – SOLDADO – POLÍCIA MILIAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO) Leia a notícia de 01 de 
agosto. Balança comercial brasileira tem melhor julho da 
história. (EBC – Agência Brasil – goo.gl/8Q7TyE. Acesso em 21 set. 

2017) 

O principal motivo para o bom desempenho da balança 
foi o aumento 
A) do volume de medicamentos destinados à Europa. 
B) da taxa de juros para investimentos estrangeiros. 
C) da venda de óleos e lubrificantes para a Alemanha. 
D) dos preços das commodities, como a soja e o milho. 
E) da exportação de têxteis e vestuário para a China. 

 
101. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Meses depois da Operação Carne Fraca, que revelou 
um esquema de fraude e corrupção no controle de qua-
lidade da carne brasileira e provocou reações restritivas 
de vários países, os exportadores brasileiros sofreram 
nesta quinta-feira uma das consequências mais drásti-
cas da crise provocada pelo escândalo. O governo 
_________________ anunciou que vai suspender as im-
portações de carne fresca, ou "in natura" do Brasil ". (El 

Pais, 23/07/2017. Disponível em: https://goo.gl/tyGWK3. Adaptada) 

A suspensão na importação da carne brasileira foi efetu-
ada pelo governo: 
A) da Argentina. 
B) do Canadá. 
C) dos Estados Unidos. 
D) do México. 
E) do Uruguai. 

 
102. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Na última reunião do ano, o Copom (Comitê de Política 
Monetária do Banco Central) decidiu cortar a taxa básica 
Selic em 0,5 ponto percentual, para 7% ao ano, levando 
o juro a seu menor patamar histórico. Foi a décima redu-
ção seguida do juro básico. A queda de 0,5 ponto per-
centual representou nova redução do ritmo de corte do 
Banco Central. (Folha de São Paulo, 06/12/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/nxR4XU. Adaptada) 

Essa medida foi motivada pelo(a): 
A) alta taxa de desemprego. 
B) expectativa de elevação do dólar. 
C) elevação do consumo. 
D) elevado crescimento do PIB. 
E) projeção de inflação dentro da meta. 

103. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

setor teve alta pelo quinto mês consecutivo. Pesquisa do 

IBGE, divulgada nesta quarta-feira (1), mostrou que em 

setembro o setor teve alta de 2,6% em relação a igual 

período do ano passado. Após início de ano errático, 

com altas seguidas de quedas até abril, o setor passou 

a uma trajetória de altas seguidas. Na comparação de 

setembro com agosto, a alta foi de 0,2%. Em nove me-

ses deste ano, apenas dois apresentaram variação ne-

gativa na comparação com o mês imediatamente ante-

rior. (Folha de São Paulo, 02/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/psFjtg. Adaptada)  

O setor citado na notícia é: 

A) a construção civil. 

B) o comércio. 

C) a indústria. 

D) a agricultura. 

E) a exploração de petróleo. 

 

104. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 

Em relação ao cenário da econômica brasileira no ano 

de 2017, assinale a alternativa incorreta. 

A) aumento da inflação. 

B) recuo do PIB. 

C) superávit no setor público. 

D) retomada da indústria. 

E) baixo desemprego. 

 
105. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

Programa de Parcerias de Investimento (PPI), que dis-

cute, dentro do governo Michel Temer, as concessões e 

privatizações, divulgou nesta quarta um calendário pre-

vendo uma série de ações voltadas para leilão de novos 

bens públicos. O objetivo é de elevar as receitas do go-

verno em um momento de arrecadação fraca, e tentar 

cumprir a meta fiscal. (G1, 23/08/2017.Disponível em: 

https://goo.gl/9yQ8sy. Adaptada)  

Assinale a alternativa que não corresponde a uma insti-

tuição citada pelo Programa de Parcerias de Investimen-

tos (PPI):  

A) Eletrobras. 

B) Casa da Moeda. 

C) Aeroportos. 

D) Lotex. 

E) Caixa Econômica Federal. 

 
106. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira (26) 
uma medida provisória que afeta os servidores públicos 
federais do Poder Executivo. Poderão ser contemplados 
os servidores da administração pública federal, das au-
tarquias e das fundações.  (G1, 26/07/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/rkJekA. Adaptada) 

A medida provisória: 

A) cria um regime especial de aposentadoria para os ser-

vidores públicos. 

B) dispensa a realização de concurso público para con-

tratação de funcionários públicos.  

C) institui o programa de demissão voluntária (PDV) para 

os servidores públicos. 

D) limita a jornada de trabalho semanal dos servidores 

públicos a 44 horas.  

E) institui o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) para os servidores públicos. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/tyGWK3
https://goo.gl/9yQ8sy
https://goo.gl/rkJekA


 

 

ATUALIDADES 

15 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br  
A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

107. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
notícia fez os títulos da companhia brasileira dispararem 
até 30% ao longo do dia. Mas ainda que os investidores 
interpretem que o acordo é possível, ele só deve sair se 
o Governo brasileiro considerar que a negociação favo-
rece seus interesses. (El País, 21/12/2017. Disponível: 

https://goo.gl/fX6htB. Adaptada)   

A notícia faz referência: 
A) às ações da Petrobras, após anúncio de interesse de 
compra do campo de Roncador, na bacia de Campos, 
pela norueguesa Statoil. 
B) às ações da Casa da Moeda, após anúncio de inte-
resse de compra por parte do Banco Central dos Esta-
dos Unidos. 
C) às ações da Embratel, após a empresa fechar um 
acordo com a gigante do setor elétrico AES Brasil.  
D) às ações do Banco do Brasil, após o anúncio de pri-
vatização das agências pelo Banco Central.  
E) às ações da Embraer, após a empresa brasileira e a 
Boeing chegarem a um acordo para preparar uma fusão.   
 
108. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo federal incluiu mais 13 aeroportos no programa 
de desestatização, que deverão ser concedidos à inicia-
tiva privada, mas deixou de fora o aeroporto de Congo-
nhas, na capital paulista, de acordo com decreto presi-
dencial publicado nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial 
da União.  (Uol, 25/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/AiJ6Cy. 

Adaptada) 

Entre os motivos da retirada de Congonhas está: 
A) a pressão do Partido da República (PR), que co-
manda o Ministério dos Transportes e a Infraero.  
B) a localização estratégica do aeroporto e o seu poten-
cial de arrecadação.  
C) o baixo valor de mercado e o desinteresse das multi-
nacionais.  
D) a existência de processos judiciais que inviabilizam a 
privatização.   
E) a necessidade de uma reforma mínima para se ade-
quar às condições para privatização.  
 
109. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) O Senado 
aprovou nesta terça-feira (11 de julho de 2017) o texto 
da reforma trabalhista. A reforma muda a lei trabalhista 
brasileira e traz novas definições sobre as relações de 
trabalho. O texto foi sancionado na quinta-feira (13 de 
julho) pelo presidente Michel Temer. As novas regras en-
tram em vigor daqui a quatro meses, conforme previsto 
na nova legislação. (G1, 11 jul. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/EzqDow>. Adaptada) 

Entre as principais mudanças aprovadas nessa reforma, 
é correto identificar 
A) a abolição do salário-mínimo como piso obrigatório 
para a remuneração de trabalhadores dos setores indus-
trial, comercial e de serviços. 
B) o fim da arrecadação do FGTS pelas empresas e pe-
los trabalhadores, com a imediata incorporação ao salá-
rio dos valores antes destinados à contribuição patronal. 
C) a flexibilização da jornada, que poderá se estender 
até 12 horas diárias com 36 horas de descanso, respei-
tando-se as 44 horas semanais, além das horas extras. 
D) a redução do período de férias obrigatórias de 30 para 
20 dias para cada ano trabalhado, com a opção de me-
tade do período ser pago em forma de abono. 
E) a possibilidade de negociação do tempo de intervalo 
destinado ao almoço dentro da jornada de trabalho, com 
sua extinção se houver acordo entre as partes. 

110. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

Senado aprovou o texto da reforma trabalhista. A re-
forma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas defi-

nições sobre férias, jornada de trabalho e outras ques-
tões. O texto foi sancionado pelo presidente Michel Te-

mer. As novas regras entram em vigor daqui a quatro 
meses, conforme previsto na nova legislação. (G1, 

03/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/z4yjBy. Adaptada) 

Assinale a alternativa que apresenta uma mudança pro-

movida pela reforma trabalhista.  
A) As férias serão de 20 dias e não poderão ser fracio-

nadas em períodos. 
B) A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas sema-

nais e 220 horas mensais. 
C) O trabalhador tem direito a, no mínimo, uma hora de 

intervalo para repouso ou alimentação. 
D) O plano de cargos e salários precisa ser homologado 

no Ministério do Trabalho e constar do contrato de traba-
lho. 

E) As convenções e acordos coletivos podem prevalecer 
sobre a legislação. 
 
111. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Michel Temer assinou, na terça-feira 14, uma medida 
provisória que volta a alterar a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), já modificada em mais de 100 pontos 
pela reforma trabalhista aprovada neste ano no Con-
gresso.  As mudanças de Temer buscam tornar mais pa-
latáveis propostas polêmicas. (Carta Capital, 15/11/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/BHUa9J. Adaptada) 

De acordo com a MP: 
A) mulheres poderão trabalhar em ambientes insalubres 
no período de gestação, exceto se apresentarem um 
atestado de médico da empresa proibindo a atividade.  
B) a gorjeta constituirá receita para os empregadores e 
será distribuída a todos os trabalhadores conforme re-
gras definidas em convenção ou acordo coletivo de tra-
balho. 
C) comissão de trabalhadores substituirá a função do 
sindicato de defender os direitos e os interesses da ca-
tegoria, excluindo a participação dos sindicatos em ne-
gociações de trabalho. 
D) o contrato de trabalho intermitente, não será por es-
crito e nem registrado na carteira de trabalho, ainda que 
previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção cole-
tiva.  
E) o trabalhador intermitente receberá o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS), no entanto, não 
terá direito ao seguro-desemprego em caso de extinção 
de contrato.  

112. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Apesar de protestos em todo o país, o presidente assi-

nou, nesta sexta-feira (22), cinco decretos que imple-
mentam a reforma trabalhista e têm como objetivo flexi-

bilizar o mercado de trabalho no país. A reforma traba-
lhista é considerada uma das prioridades do presidente 

e foi prometida desde sua campanha eleitoral. O presi-
dente espera reativar o emprego no pais, onde o desem-

prego atinge 9,6% da população ativa. (Valor Comercial, 

22/09/2017. Disponível em:  https://goo.gl/ZasZDv. Adaptada) 

A notícia faz referência à reforma trabalhista promovida: 
A) por Mariano Rajoy, na Espanha.  

B) por Donald Trump, nos Estados Unidos.  
C) por Mauricio Macri, na Argentina. 

D) por Emmanuel Macron, na França. 
E) por Michel Temer, no Brasil. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/z4yjBy
https://goo.gl/BHUa9J
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113. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) O presidente da 
China, Xi Jinping, inaugurou neste domingo (03 de se-
tembro) a cúpula de potências emergentes BRICS com 
uma reunião na qual reivindicou o potencial dos cinco 
países-membros do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) para revolucionar a economia mundial. (G1, 

03.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/bCYDrX>. Adaptada) 

O comunicado final do encontro 
A) enfatizou a importância da criação de uma instituição 
financeira sólida, própria dos países membros, tendo em 
vista o objetivo de médio prazo de instituir uma moeda 
comum com a finalidade de regular as trocas comercias 
entre as nações participantes. 
B) criticou as políticas de liberalização econômica, de-
fendendo o direito dos países de estabelecerem barrei-
ras alfandegárias e altas taxas de importação com a fi-
nalidade de protegerem as suas indústrias e manufatu-
ras nacionais. 
C) defendeu a reforma do Conselho de Segurança da 
ONU, ressaltando que a sua atual composição não é re-
presentativa dos países emergentes e concentra pode-
res nos países desenvolvidos, esvaziando o protago-
nismo dos países em desenvolvimento. 
D) condenou o protecionismo econômico e as políticas 
isolacionistas, em clara postura de oposição ao presi-
dente dos EUA, Donald Trump, pois tais políticas podem 
afetar as perspectivas de crescimento global e a confi-
ança dos mercados. 
E) propôs uma nova rodada de negociações comerciais 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio, com o 
objetivo de destravar alguns acordos e, com isso, facilitar 
a retomada da dinamização da economia internacional 
em um contexto de crise. 

 
114. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente do país sede não terá a foto que esperava 
como encerramento da reunião da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), que terminou nesta quarta-feira. 
A ____________ e o ____________ não conseguiram 
fechar o acordo de livre comércio buscado pelos dois 
desde 2016, e retomarão as negociações em janeiro de 
2018. Os encontros serviram para limar arestas, mas 
não o suficiente para a assinatura. Ambas as partes con-
cordam que nunca estiveram tão perto de um acordo. 
Apesar do fracasso inicial, tudo indica que o pacto che-
gará em breve. (El País, 13/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/VRdFCi. Adaptada) 

A notícia faz referência à negociação de um acordo en-
tre: 
A) a União Europeia e o Mercosul.   
B) os Brics e a União Europeia. 
C) a Argentina e a China. 
D) a China e o Mercosul. 
E) os Estados Unidos e a China. 

 
115. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente da Argentina, Mauricio Macri, comandará 
nesta quinta-feira (30) uma cerimônia para marcar o iní-
cio da presidência temporária do país na entidade, um 
período que ele espera utilizar para construir consensos 
em busca de um desenvolvimento equitativo e sustentá-
vel. A informação é da agência EFE. Será a primeira vez 
que um país sul-americano exercerá a presidência. Ma-
cri terá uma agenda focada no futuro do trabalho e em 
uma educação que promova oportunidades. (EBC, 

29/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/Mnzzjg. Adaptada) 

A Argentina assumiu a presidência: 

A) do Mercosul. 
B) da OMC. 
C) do G20. 
D) da ONU. 
E) do NAFTA. 
 
116. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Iniciadas em 1999, as discussões para preparar um 

acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Eu-
ropeia (UE) se arrastam há anos, de permeio a impasses 

e embaraços criados pelos dois blocos. Entre 2004 e 
2010, as negociações foram suspensas, pararam dois 

anos depois, mas se reiniciaram com mais vigor nos úl-
timos tempos. (Uol, 16/10/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/AqWvHz. Adaptada)  

Os países do Mercosul, e principalmente o Brasil e a Ar-

gentina, discordam do teto imposto pela UE às importa-
ções de: 

A) automóveis e tratores. 
B) vestuário e bebidas 

C) gasolina e diesel. 
D) eletrodomésticos e motocicletas. 

E) etanol e carne. 
 
117. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer transmitiu hoje (21) a presidên-

cia pro tempore do Mercosul para o presidente 
da(o)_____________, ao final da 51° Cúpula de Chefes 

de Estado do Mercosul e Estados Associados. Na reu-
nião, os países assinaram acordos em áreas como di-

reito do consumidor e liberação de compras governa-
mentais.  (EBC, 21/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/VRJwQ7. 

Adaptada)  

No primeiro semestre de 2018, a presidência rotativa do 

Mercosul será exercida pelo(a): 
A) Argentina. 

B) Chile 
C) Paraguai. 

D) Uruguai. 
E) Venezuela. 
 
118. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em dezembro de 2017, o Brasil sediou nesta semana a 
51ª reunião de cúpula do Mercosul. Michel Temer anun-
ciou que os países assinaram:  
A) um acordo de compras públicas entre os países do 
bloco. 
B) um acordo para adoção de moeda única entre os pa-
íses do bloco. 
C) um acordo com a União Europeia. 
D) um acordo reintegrando a Venezuela ao bloco. 
E) um acordo exigindo vistos para circulação de pessoas 
entre os países do bloco. 

 
119. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central 
operária da Argentina, convocou nesta segunda-feira 
(18) uma greve nacional de 24 horas em rejeição à polê-
mica proposta que o governo tentará aprovar hoje na Câ-
mara dos Deputados. (EBC, 18/12/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/y8QkW5. Adaptada). 

A notícia faz referência à: 
A) reforma da Previdência. 
B) reforma trabalhista. 
C) reforma educacional. 
D) reforma política. 
E) reforma tributária.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://brasil.elpais.com/tag/ue_union_europea/a
https://brasil.elpais.com/tag/mercosur_mercado_comun_sur/a
https://goo.gl/Mnzzjg
https://goo.gl/VRJwQ7
https://goo.gl/y8QkW5
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120. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Representantes do Reino Unido e da União Europeia 
(UE) anunciaram nesta sexta-feira (8) terem chegado a 
um acordo na primeira fase das negociações da saída 
dos britânicos do bloco, conhecido como Brexit. Com 
isso, tudo indica que as partes partem agora para uma 
segunda fase, mais delicada, de conversas. Nesta, de-
vem ser discutidos como ficam os acordos comerciais 
após a separação, programada para acontecer em 
março de 2019. (G1, 08/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/tTrra5. 

Adaptada).  

Entre os pontos do acordo está: 
A) a garantia de não se estabelecer uma "fronteira dura" 
entre Reino Unido e Irlanda. 
B) a confirmação do separatismo da Escócia em relação 
ao Reino Unido.  
C) a continuidade do Euro como moeda oficial no Reino 
Unido.  
D) a dispensa do Reino Unido de pagar uma "taxa de 
divórcio".  
E) a manutenção das garantias sociais dos cidadãos eu-
ropeus que moram no Reino Unido. 
 
121. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em dezembro de 2017, a proposta passou pela etapa 
decisiva do Senado, o que abre o caminho para uma 
grande vitória política do presidente Donald Trump. An-
tes de ser sancionada pelo presidente, no entanto, é ne-
cessária uma última votação técnica na Câmara de Re-
presentantes. O Senado, de maioria republicana, apro-
vou o texto por 51 votos contra 48. Todos os senadores 
republicanos presentes votaram a favor, enquanto a 
oposição democrata votou contra o projeto. A proposta 
já tinha sido aprovada na Câmara (O Globo, 20/12/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/DWyyWK. Adaptada) 

A reforma aprovada no texto acima foi a  
A) da Previdência. 
B) trabalhista. 
C) da saúde. 
D) política. 
E) fiscal.  
 
122. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo Trump conseguiu aprovar a tão defendida re-
forma tributária. O controverso projeto foi uma das prin-
cipais bandeiras do presidente, defendida desde sua 
candidatura como essencial para estimular a economia 
americana. Na prática, porém, a primeira grande mu-
dança fiscal nos Estados Unidos em 30 anos é abran-
gente e divide opiniões. (O Globo, 20/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/grrRzy. Adaptada) 

A reforma tributária aprovada: 
A) cria incentivos para instalação de indústrias america-
nas no México.  
B) prevê redução de US$ 1,5 trilhão, ao longo de uma 
década, à dívida de US$ 20 trilhões do país. 
C) prevê cortes vitalícios de impostos para indivíduos e 
famílias. 
D) reduz permanentemente a taxa de imposto das cor-
porações de 35% para 21%.  
E) impede que ocorra perfuração para exploração de 
petróleo e gás no Alasca. 
 
123. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governo inaugura nesta sexta-feira (1°) um programa so-
cial semelhante ao Bolsa Família brasileiro, transferindo 
renda a pessoas vivendo em situação de pobreza abso-
luta. O programa entregará entre R$ 720 e R$ 1.870 ao 

mês por família, a partir do número de integrantes – o 
valor máximo corresponde a cinco ou mais pessoas. O 
país calcula que 4,7 milhões de pessoas, em uma popu-
lação de 60 milhões, vivem em situação de pobreza ab-
soluta – uma emergência agravada pela crise financeira 
global de 2007. (Folha de São Paulo, 30/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/36MbB8. Adaptada)  

O fato ocorreu: 
A) na Bolívia. 
B) na França. 
C) na Itália. 
D) na Rússia. 
E) na Venezuela. 
 

124. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
______________ nunca subiu tanto como neste ano, 
aproveitando o bom momento da economia global e o 
dinheiro barato de bancos centrais dos países ricos e 
deixando de lado turbulências como as ameaças prote-
cionistas do americano Donald Trump, o temor de um 
ataque nuclear pela Coreia do Norte e o calote da Vene-
zuela. Teve valorização (em dólar) de 64,3% no ano. (Fo-

lha de São Paulo, 30/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/DCLMgZ. 

Adaptada) 

A notícia faz referência: 
A) ao euro. 
B) ao petróleo. 
C) às bolsas globais. 
D) ao ouro.  
E) ao real. 
 

125. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
O bitcoin, a polêmica moeda virtual, fez neste do-
mingo uma estreia triunfal no mercado financeiro inter-
nacional, superando sem dificuldade os 18.000 dólares 
(59.212 reais) por unidade no mercado futuro e aumen-
tando a preocupação de alguns investidores com o risco 
de uma bolha. 
(Veja, 12/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/u9JVJB. Adaptada)  

Assinale a alternativa correta sobre o bitcoin: 
A) o processo de produção é denominado “mineração”. 
B) é controlado por um banco central. 
C) segue as regras de mercado, ou seja, quanto maior 
a demanda, maior a cotação.  
D) são moedas guardadas em bancos públicos. 
E) é uma moeda virtual, mas também pode ser encon-
trada na forma física.  
 

126. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
migração de cerca de 370 mil muçulmanos para o país 
vizinho nas últimas semanas é mais um capítulo de uma 
história marcada por décadas de perseguições. O esto-
pim foi em 25 de agosto, quando militantes atacaram de-
zenas de postos policiais. Em resposta, o exército deu 
início a uma operação militar que, segundo relatos cita-
dos pelo alto comissário da ONU, incendiou vilarejos, 
matou civis e espalhou minas terrestres na fronteira. 
O êxodo em massa nos últimos dias não tem preceden-
tes, diz a Organização Internacional para as Migrações 
(OIM) da ONU, que estima que outras 100 mil pessoas 
possam se juntar nos próximos dias aos que cruzaram a 
fronteira. (F. S. Paulo, 14/09/2017. Disponível em: 

<https://goo.gl/uPXiPV>. Adaptada) 
A notícia faz referência: 
A) à perseguição aos curdos pelo governo da Turquia. 
B) à perseguição aos xiitas pelo governo do Irã. 
C) à perseguição aos jihadistas pelo governo da Síria. 
D) à perseguição ao Hezbollah pelo governo do Líbano. 
E) à perseguição aos rohingyas pelo governo de Mian-
mar.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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127. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
___________ anunciou neste sábado (2) sua retirada de 
um Pacto Mundial da ONU sobre proteção de migrantes 
e refugiados, por considerá-lo "incompatível" com a po-
lítica migratória do país. (G1, 03/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/H6GcBk. Adaptada) 

O país citado na notícia é (são): 
A) a Rússia. 
B) a Turquia. 
C) a França. 
D) a Alemanha. 
E) os Estados Unidos. 
 

128. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
motorista de uma van atropelou várias pessoas em uma 
das regiões mais turísticas da cidade. Segundo o go-
verno, foi um ato terrorista que matou 13 pessoas e dei-
xou mais de 100 feridos. As vítimas são de, ao menos, 
18 nacionalidades. A agência do Estado Islâmico afirma 
que o grupo extremista reivindicou a autoria do ataque. 
(G1, 17/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/akS5EF. Adaptada) 

O referido atentado ocorreu em: 
A) Paris, na França.   
B) Berlim, na Alemanha. 
C) Barcelona, na Espanha. 
D) Londres, no Reino Unido. 
E) São Petersburgo, na Rússia. 
 

129. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
premiê do Iraque, Haider al-Abadi, proclamou neste do-
mingo (9) a vitória das suas Forças Armadas na segunda 
maior cidade iraquiana e que era considerada o último 
grande reduto do Estado Islâmico (EI) no país. (Folha de 

São Paulo, 09/07/2017.Disponível em: https://goo.gl/jmhWvL. Adaptada)  

O Iraque retomou do EI a cidade de:  
A) Aleppo. 
B) Bagdá. 
C) Idlib. 
D) Mossul. 
E) Ramadi. 
 
130. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Terroristas atacaram, nesta sexta-feira, dia consagrado 
à oração no Islã, uma mesquita lotada de fiéis. A im-
prensa informa que pelo menos 305 pessoas morreram 
e outras 120 ficaram feridas no atentado. Trata-se de 
uma das ações terroristas mais sangrentas já registra-
das no país. (El País, 24/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/NY4rDq. Adaptada)  

O fato ocorreu: 
A) na Síria. 
B) na Arábia Saudita. 
C) no Egito. 
D) em Israel. 
E) no Iraque. 
 
131. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Passa de 300 o número de mortos no pior ataque terro-
rista no país. O país está em guerra civil há mais de 20 
anos. Foram dois ataques em sequência na capital. No 
mais mortal, um caminhão carregado de explosivos foi 
colocado em uma esquina movimentada próximo a um 
caminhão de combustível, o que aumentou o poder de 
destruição. Uma bola de fogo varreu quarteirões inteiros. 
A explosão atingiu hotéis, embaixadas, prédios do go-
verno. Destruiu centenas de veículos. A segunda explo-
são foi em um mercado. O ataque deixou centenas de 
feridos, muitos deles com queimaduras gravíssimas. (G1, 

16/10/2017. Disponível em:  https://goo.gl/ic6JYg. Adaptada) 

O fato ocorreu: 

A) na Síria. 
B) na Arábia Saudita. 
C) no Egito. 
D) na Somália. 
E) no Iraque. 
 
132. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um homem de 64 anos abriu fogo do alto de hotel contra 
multidão que assistia a show de música country. Ele foi 
encontrado morto. Cinquenta e nove pessoas morreram 
e 527 ficaram feridas no maior massacre da história do 
país. (G1, 02/10/2017. Disponível em:  https://goo.gl/r7bPWh. Adap-

tada) 

O fato ocorreu: 
A) na Alemanha. 
B) na França. 
C) na Inglaterra. 
D) nos Estados Unidos. 
E) na Rússia. 
 
133. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente russo Vladimir Putin, telefonou ao colega 
norte-americano, Donald Trump, neste domingo (17), 
para agradecê-lo pela informação fornecida pela Agên-
cia de espionagem norte-americana CIA. (Folha de São 

Paulo, 17/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/B48W9B. Adaptada)  

A ajuda da CIA   
A) permitiu à Rússia impedir um ataque terrorista em seu 
território. 
B) permitiu à Rússia impedir um golpe militar em seu ter-
ritório. 
C) permitiu à Rússia impedir uma explosão nuclear em 
seu território. 
D) permitiu à Rússia impedir a entrada de imigrantes ile-
gais em seu território. 
E) permitiu à Rússia impedir ataque de míssil norte-co-
reano em seu território.  
 

134. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um submarino militar, cuja última comunicação foi feita 
há mais de dois dias, permanece desaparecido no mar 
com 44 tripulantes a bordo, apesar dos esforços para en-
contrá-lo, disse a Marinha do país. (G1, 17/11/2017. Disponível 

em:  https://goo.gl/eqQ1jQ. Adaptado)   

O submarino desaparecido pertencia: 
A) à China. 
B) à Coreia do Norte. 
C) à Rússia. 
D) aos Estados Unidos. 
E) à Argentina. 
 

135. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal Waldemar 
Cláudio de Carvalho concedeu liminar que abre brecha 
para que psicólogos ofereçam um tratamento proibido 
pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. A de-
cisão atende a pedido da psicóloga Rozangela Alves 
Justino em processo aberto contra o colegiado, que apli-
cou uma censura à profissional por oferecer a terapia 
aos seus pacientes. (Estado de São Paulo, 18/09/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/PBvig3. Adaptada) 

A decisão permite o oferecimento 
A) da terapia para crianças menores de cinco anos de 
idade. 
B) da terapia de reversão sexual, conhecida como “cura 
gay”. 
C) da terapia para estupradores condenados. 
D) da terapia de reversão religiosa, conhecida como 
“cura de jesus”. 
E) da terapia à base de remédios antidepressivos.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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136. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Tribunal Constitucional do país solicitou nesta quarta-
feira ao governo que permita na certidão de nascimento 
o registro de pessoas com um terceiro sexo – seja como 
"intersexual" ou "diverso" – , além de feminino e mascu-
lino. A sentença argumenta, baseando-se no direito 
constitucional à proteção da personalidade, que as pes-
soas que não são nem homens nem mulheres têm di-
reito a inscrever sua identidade de gênero de forma "po-
sitiva" na certidão de nascimento. (G1, 08/11/2017. Disponível 

em: https://goo.gl/mzfLSs. Adaptada)   

O fato ocorreu: 
A) na Alemanha. 
B) no Brasil. 
C) na França. 
D) nos Estados Unidos. 
E) na Holanda. 
 
137. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Parlamento do país aprovou nesta quinta-feira (6) a lei que 
legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo no 
país. Apenas quatro deputados votaram contra a lei. (Folha 

de São Paulo, 07/12/2017, Disponível em: https://goo.gl/H8ifp3. Adaptada) 

O fato ocorreu: 
A) na Holanda. 
B) na Austrália. 
C) no Uruguai. 
D) na Nova Zelândia. 
E) na Argentina. 
 
138. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Uma juíza federal em Washington bloqueou nesta se-
gunda-feira uma decisão do presidente sobre o serviço 
nas Forças Armadas americanas. (Veja. 30/10/207. Disponível 

em: https://goo.gl/msVxm7. Adaptada) 

A medida permite que: 
A) crianças sirvam às Forças Armadas. 
B) imigrantes latinos sirvam às Forças Armadas. 
C) imigrantes árabes sirvam às Forças Armadas. 
D) refugiados sirvam às Forças Armadas. 
E) transgêneros sirvam às Forças Armadas. 
 

139. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Pelo menos uma pessoa morreu e outras 33 ficaram fe-
ridas neste sábado (12) em um protesto na cidade uni-
versitária de Charlottesville, no Estado americano de Vir-
gínia. Durante o confronto, um homem atropelou um 
grupo de pessoas que protestava contra a marcha. (G1, 

12/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/zz1WZA. Adaptada) 

Os protestos foram marcados por: 
A) uma marcha de sindicalistas dos EUA, que são contra 
a reforma trabalhista. 
B) uma marcha da extrema-direita dos EUA, que é con-
tra negros, imigrantes, gays e judeus. 
C) uma marcha de imigrantes nos EUA, que são contra 
os decretos de Donald Trump. 
D) uma marcha de transexuais nos EUA, que são contra 
a proibição de servirem às Forças Armadas. 
E) uma marcha de mulheres, que são contra o presi-
dente Donald Trump.  
 

140. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  O 
presidente americano, Donald Trump, criticou novamente 
nesta segunda-feira (25) o protesto organizado por alguns 
jogadores de futebol americano, que se ajoelharam du-
rante a execução do hino nacional do país antes do 
jogo  (G1, 25/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/ywhRwD. Adaptada)  

A atitude dos atletas é um protesto contra: 
A) o decreto anti-imigração nos EUA. 
B) a reforma tributária nos EUA. 

C) o preconceito contra latinos nos EUA. 
D) a violência policial contra negros nos EUA. 
E) a proibição de transgêneros de servirem às Forças 
Armadas nos EUA. 
 
141. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Uma das principais perguntas no debate sobre cotas em 
universidades públicas é se alunos beneficiados conse-
guem acompanhar a faculdade. Os dados mostram que 
o desempenho dos cotistas é: 
A) muito inferior aos demais em todos os cursos. 
B) inferior aos demais nos cursos de exatas. 
C) é muito superior aos demais em todos os cursos. 
D) é igual aos demais em todos os cursos.  
E) é superior aos demais nos cursos de exatas. 

 
142. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Na próxima quarta-feira o Uruguai iniciará uma etapa 
inédita associada à última etapa da chamada Lei da Ma-
conha (19/07/2017). 
A etapa noticiada ao longo do ano se refere à: 
A) venda de cigarros de maconha para países do Mer-
cosul.  
B) venda de cigarros de maconha nas universidades do 
país. 
C) venda de cigarros de maconha em bares e restauran-
tes do país. 
D) venda de cigarros de maconha para os EUA. 
E) venda de cigarros de maconha nas farmácias do país. 

  
143. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
governador autorizou a produção, no estado, de óleo de 
canabidiol, uma das substâncias presentes na maconha 
(cannabis sativa). A previsão é que o óleo comece a ser 
produzido no início de 2018. O estado será o primeiro do 
Brasil a produzir o óleo. As pesquisas com o canabidiol 
começaram no primeiro semestre de 2017, voltadas para 
o tratamento de pacientes que sofrem com convulsões e 
epilepsia. (G1, 29/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/kWcXD5. 

Adaptada)   

O fato ocorreu no estado 
A) do Piauí. 
B) de São Paulo. 
C) do Rio Grande do Sul. 
D) do Rio de Janeiro. 
E) do Maranhão. 

 
144. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) Leia os textos 
para responder à questão. 
I. O terremoto de 8,1 graus na escala Richter, que atingiu 
o país na última sexta-feira (8 de setembro), já causou 
ao menos 96 mortos. As novas mortes registradas hoje 
ocorreram em uma das regiões mais atingidas pelos tre-
mores. (iG, 10.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/FUK9h9>. Adap-

tada) 

II. Ainda na categoria 5, o Furacão Irma segue em dire-
ção a mais países. O furacão tornou-se o mais forte re-
gistrado na história do Oceano e deixou ao menos 10 
mortos e mais de 20 feridos, até o momento. (EBC, 

07.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/LZyiTi>. Adaptada) 

Entre os lugares mais afetados por cada um dos fenô-
menos mencionados nos textos I e II, é correto identifi-
car, respectivamente, 
A) a Nicarágua e a Península do Yucatan. 
B) Porto Rico e o Golfo do México. 
C) o México e algumas ilhas do Caribe. 
D) Cabo Verde e o Golfo do Benim. 
E) a Venezuela e o Istmo do Panamá. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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145. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia os trechos da notícia. 
Segue crescendo o número de mortos em decorrência 
do terremoto de 7,1 graus na escala Richter que atingiu 
o país na última terça-feira (19). De acordo com informa-
ções divulgadas nesse domingo (24) pelo coordenador 
nacional de Proteção Civil, já foram registradas 318 víti-
mas fatais, sendo 180 apenas na capital do país. (Último 

Segundo - iG, 24 set. 17. Disponível em: https://goo.gl/fm8vvv. Adaptada)  

O país mencionado na notícia é:  
A) o Chile. 
B) a Itália. 
C) o Japão. 
D) o México.  
E) a Venezuela. 
 

146. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
imensa quantidade de chuva que caiu no Texas em ra-
zão da tempestade bateu o recorde de precipitação 
neste estado do sul dos Estados Unidos, anunciaram 
nesta terça-feira as autoridades meteorológicas. Um fu-
racão de categoria 4 em uma escala de 5, atingiu o Te-
xas na sexta-feira. Desde então, foi degradado para o 
status de tempestade tropical, mas continua a despejar 
enormes quantidades de chuva no Texas e na Louisiana. 
(Isto é, 29/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/j6mXES. Adaptada)  

O nome do Furacão citado na notícia é: 
A) Irma. 
B) Maria. 
C) Harvey. 
D) Hato. 
E) Catarina. 
 

147. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
"New York Times" revisou os dados oficiais sobre óbitos 
do serviço de estatísticas do país, e constatou que o nú-
mero de mortes no período que se seguiu à passagem 
do Furacão Maria pela ilha foi significativamente mais 
alto do que o governo do território reconheceu. O nú-
mero de mortes continuou a subir nas semanas posteri-
ores à passagem da tempestade, com a demora na re-
cuperação da ilha. Os hospitais enfrentam dificuldades 
para manter suas clínicas abertas. E as autoridades 
ainda não restauraram totalmente a eletricidade no país, 
dois meses depois do Maria. (Folha de São Paulo, 09/12/2017. 

Disponível em: https://goo.gl/LLHxTs. Adaptada)  

O fato ocorreu: 
A) em Cuba. 
B) na Costa Rica.  
C) na Indonésia. 
D) em Porto Rico.  
E) no Japão. 
 

148. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias a seguir: 
I - Mais de 400 pessoas morreram e sete mil ficaram fe-
ridas no tremor de terra na noite do domingo. O epicentro 
foi no extremo oeste do país, a 20 quilômetros da fron-
teira. O tremor teve magnitude de 7,3, de acordo com o 
serviço geológico americano, e não muito distante da su-
perfície, a 33 quilômetros de profundidade. O terremoto 
também foi sentido na Turquia, no Paquistão, em Is-
rael e no Kuwait. (G1, 13/11/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/1CUyxs. Adaptada) 

II - Pelo menos duas pessoas morreram, sete ficaram fe-
ridas e dezenas de edifícios ficaram danificados 
_____________, por causa de um terremoto de magni-
tude 6,5, de acordo com informações divulgadas neste 
sábado (16), por fontes oficiais. A Agência de Meteoro-
logia, Climatologia e Geofísica do país calculou a mag-
nitude do terremoto em 6,9 e emitiu de madrugada um 

alerta de tsunami, cancelado horas mais tarde. (EBC, 

16/12/2017. Disponível em:  https://goo.gl/WBMQT3. Adaptada) 

As notícias fazem referência a terremotos ocorridos, res-
pectivamente, 
A) no Irã e na Indonésia. 
B) na Síria e na Austrália. 
C) na Grécia e em Cuba. 
D) na Turquia e no Japão.  
E) na Arábia Saudita e nas Filipinas.  

 
149. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Leia as notícias a seguir:  
Uma nova onda de incêndios florestais voltou a devastar 
o interior do país e se espalhou pela região da fronteira 
na última semana. Foram 44 vítimas do fogo que afetou 
principalmente o norte do país. Os incêndios de outubro 
vieram quatro meses depois de outro incêndio florestal, 
quando 64 pessoas morreram e mais de 250 ficaram fe-
ridas. Desde junho, o país já registra mais de 100 mortos 
e mais de 500 mil hectares consumidos pelo fogo. (G1, 

22/10/2017. Disponível em: https://goo.gl/agSzUE. Adaptada).  

Cerca de 1,5 mil construções foram danificadas ou des-
truídas e milhares de pessoas precisaram deixar suas 
casas no norte do estado, no país, devido à propagação 
de vários incêndios na região. As causas dos incêndios 
estão sendo investigadas. (G1, 09/10/2017. Disponível em:  

https://goo.gl/1SQSyA. Adaptada)  

As notícias fazem referência aos incêndios florestais 
ocorridos, respectivamente, 
A) na França e no estado do Amazonas, no Brasil. 
B) em Portugal e no estado da Califórnia, nos Estados 
Unidos.  
C) na Grécia e no estado da Catalunha, na Espanha.  
D) na Venezuela e no estado do Pará, no Brasil.  
E) na Austrália e no estado da Flórida, nos Estados Unidos.  

 
150. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
____________ destruiu ao menos 31 mil hectares de ve-
getação de cerrado do Parque Nacional Chapada dos 
Veadeiros, na região de Alto do Paraíso Goiás (GO), se-
gundo estimativa do órgão de monitoramento. (Folha de 

São Paulo, 23/10/2017. Disponível em:  https://goo.gl/ohN2aK. Adaptada)  

A destruição ocorreu devido 
A) ao avanço da pecuária. 
B) à extração ilegal de madeira. 
C) a um incêndio. 
D) à expansão da soja. 
E) à construção de uma hidrelétrica.   

 
151. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Para agradar ruralistas, o governo editou novas regras 
que, na prática, dificultam a fiscalização e punição de 
empregadores flagrados submetendo trabalhadores à 
condição análoga à de escravo. A portaria publicada no 
Diário Oficial da União pelo ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, traz mudanças que determinam, por 
exemplo, que o responsável pela inclusão de nomes na 
chamada lista suja, que reúne os empregadores flagra-
dos por trabalho escravo, seja o titular desse ministério 
— e não mais a equipe técnica. (O Globo, 17 out. 17. Disponível 

em: https://goo.gl/A3Fkti. Adaptada)  

As mudanças promovidas pela portaria estabelecem que 
o empregador só poderá ser autuado se: 
A) o trabalhador estiver exposto à jornada exaustiva. 
B) o trabalhador estiver sem receber remuneração há 
mais de seis meses.  
C) o trabalhador estiver sofrendo restrição de liberdade.  
D) o trabalhador estiver exposto a condições degradantes. 
E) o trabalhador sofrer violência física. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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152. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Ministério do Trabalho publicou nesta sexta-feira (29) 
portaria que revê pontos polêmicos relativos à fiscaliza-
ção e divulgação de empresas cuja atividade faz uso de 
trabalho em condições análogas à escravidão. Em outu-
bro, o governo federal publicou outra portaria que alte-
rava as regras para flagrante e a publicação da lista de 
empresas que teriam cometido essa prática. Na ocasião, 
o documento recebeu críticas de entidades nacionais e 
internacionais, que argumentavam que as novas regras 
tornavam mais difícil a fiscalização.  
(EBC, 29/12/2017. Disponível em: goo.gl/fPVo2Z. Adaptada) 

Em relação à nova portaria sobre o trabalho escravo, as-
sinale a alternativa correta:  
A) A divulgação da lista suja, com os nomes de empre-
gadores que exploram mão de obra escrava, depende 
da liberação do ministro do Trabalho.  
B) Para fiscalização do trabalho escravo há necessidade 
de elaboração de um boletim de ocorrência policial. 
C) Para ser constatada a jornada exaustiva ou a condi-
ção degradante de trabalho, o empregado deve obriga-
toriamente sofrer privação do direito de ir e vir.  
D) Condição degradante de trabalho é qualquer forma 
de negação da dignidade humana pela violação de di-
reito fundamental do trabalhador. 
E) A segunda versão da portaria sobre o trabalho es-
cravo refaz e torna mais frágil os conceitos para a carac-
terização do trabalho escravo. 
 

153. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, do 
PSDB, se envolveu em uma enorme polêmica ao com-
parar a situação dela ao trabalho escravo. Mas, diante 
da repercussão negativa, desistiu. (G1, 02/11/2017, Disponível 

em: https://goo.gl/aEiEr5. Adaptada) 

A declaração da ministra está associada  
A) a seu desejo de acumular o salário de ministra e o de 
desembargadora aposentada. 
B) aos atrasos nos salários dos servidores públicos fe-
derais há mais de seis meses.  
C) ao decreto do presidente Michel Temer que limita o 
período de férias para ministros.  
D) ao fato de acumular dois cargos nos Ministérios de 
Direitos Humanos e da Cultura. 
E) a pressão exercida pelo governo do presidente Michel 
Temer.  
 

154. (VUNESP-2017 – ASSESSOR DE IMPRENSA – 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA) Um de-
creto do presidente Michel Temer publicado nesta terça-
feira (26/09), no Diário Oficial da União, revoga a extin-
ção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 
(Renca). A extinção da Renca foi alvo de críticas de am-
bientalistas, de artistas e também de outros setores da 
sociedade. (G1 – goo.gl/Wr4zjV. Acesso em 18.10.2017) 

A respeito da Renca, é correto afirmar que 
A) é uma reserva ambiental cuja abertura para a prática 
de atividade de mineração pode representar a interrup-
ção da hidrovia do rio Amazonas. 
B) ocupa terras de assentamentos de colonos que seriam 
ameaçados pela poluição do solo e das águas provoca-
das pelas atividades extrativistas a serem instaladas. 
C) deve sua criação aos governos militares, nos anos de 
1970, para promover a ocupação da Amazônia a partir 
da mineração, associando capitais estatais e privados. 
D) abrange uma área, com mais de 4 milhões de hecta-
res, entre os estados do Amapá e do Pará, e se apre-
senta, em boa parte, coberta pela floresta Amazônica. 
E) a administração da área é realizada por comitês inter-
ministeriais, que são os principais responsáveis por con-
ceder títulos para a extração das jazidas. 

155. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Sebastião Salgado tornou-se o primeiro brasileiro a inte-
grar a Academia de Belas Artes, instituição que tem ori-
gem no século 17 e uma das cinco academias que com-
põem o Institut de France, templo da excelência francesa 
nas artes e nas ciências. (Folha de São Paulo, 06/12/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/ZVAMu3. Adaptada) 

Sebastião Salgado é mundialmente conhecido pela sua 
atuação  
A) no teatro. 
B) na pintura. 
C) na fotografia. 
D) na literatura. 
E) na escultura. 

 
156. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) O Ministério Pú-
blico Federal na Amazônia, em conjunto com a Polícia 
Federal, investiga um suposto massacre de uma tribo in-
dígena isolada na Terra Indígena Vale do Javari, no 
Amazonas, ocorrido no mês passado. O órgão confirmou 
a investigação, instaurada na última terça (29 de 
agosto), a pedido da Funai (Fundação Nacional do Ín-
dio). A Procuradoria não confirma o número nem a etnia 
dos índios. A área sob investigação fica nas proximida-
des dos rios Jandiatuba e Jutaí, próximo à fronteira com 
o Peru, a cerca de 1 000 km de Manaus. (Folha de S.Paulo, 

09.09.17. Disponível em: <https://goo.gl/ZzohcQ>. Adaptada) 

A suspeita é de que os índios tenham sido assassinados 
A) por um grupo de garimpeiros ilegais. 
B) a mando de pecuaristas que possuem terras no en-
torno. 
C) a mando de grileiros que atuam na região. 
D) por seguranças de uma empresa de extração de látex. 
E) a mando dos sócios de uma madeireira clandestina. 

 
157. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
presidente Michel Temer (PMDB) enviou ao Congresso 
um projeto de lei (PL) que recebeu inúmeras críticas dos 
ambientalistas. (14/07/2017) 
O PL prevê: 
A) o incentivo à utilização de carvão mineral na matriz 
energética nacional. 
B) a retirada do Brasil do Acordo de Paris sobre Mudan-
ças Climáticas.  
C) a redução de áreas de proteção na Amazônia.  
D) a extinção do licenciamento para empreendimento de 
mineração.  
E) mudanças no Código Florestal Brasileiro. 

 
158. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Um grupo de artistas foi ao Congresso Nacional nesta 
terça-feira (12) para protestar contra uma pauta do go-
verno Michel Temer. O texto foi suspenso por 120 dias 
no final de agosto, depois da polêmica. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse defender que 
ele seja cancelado. (Folha de São Paulo, 12 set. 17. Disponível em: 

https://goo.gl/Vdz5D5. Adaptada)  

Essa ação está relacionada à pauta: 
A) de mudanças nos currículos estaduais e à extinção 
de disciplinas da área de humanidades.  
B) da reforma da previdência que amplia o tempo de con-
tribuição e a idade para aposentadoria.  
C) que propõe que o afastamento de parlamentares só 
ocorra com autorização do Congresso. 
D) ambiental e ao decreto que extingue a Renca (Re-
serva Nacional de Cobre e seus Associados) 
E) que reduz o incentivo e orçamento para projetos cul-
turais subsidiados pela Lei Rouanet.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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159. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
partir desta quarta-feira (19) tem início a venda legali-
zada de maconha para fins recreativos. Com isso, o país 
se torna o primeiro do mundo onde o próprio Estado dis-
tribui a substância legalmente por meio de uma rede de 
farmácias autorizadas, em um mecanismo que deverá 
controlar todo o processo, desde o cultivo até o consu-
midor final. (Carta Capital, 19/07/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/gXHpTY. Adaptada) 

A notícia faz referência: 
A) aos Estados Unidos. 
B) à França. 
C) à Holanda. 
D) à Jamaica. 
E) ao Uruguai. 
 
160. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
Parlamento aprovou nesta sexta-feira (30) um projeto de lei 
que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
A aprovação acontece menos de uma semana depois de a 
liderança do governo, que votou contra, liberar os integran-
tes do seu partido para votar de acordo com suas convic-
ções. (G1, 30.06.17. Disponível em: https://goo.gl/BPnvnj. Adaptada) 
A notícia refere-se 
A) à Alemanha. 
B) à Argentina.  
C) à Itália. 
D) ao México.  
E) ao Reino Unido. 
 
161. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
Universidade de São Paulo (USP) anunciou a decisão 
de reservar vagas para __________ e ______________ 
a partir do próximo ano. É a primeira vez que a instituição 
irá utilizar este sistema de cotas. (Portal Brasil, 05/07/2017. Dis-

ponível em: https://goo.gl/sWySg2. Adaptada)   

A decisão da USP contemplará: 
A) dependentes químicos/ presidiários com 1/3 da pena 
cumprida.  
B) portadores de necessidades especiais (PNE)/ pes-
soas com mais de 60 anos. 
C) imigrantes africanos/ refugiados do Oriente Médio.  
D) alunos de escolas públicas/ autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas (PPI). 
E) homossexuais/ transgêneros. 

 
162. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Uma polêmica manifestação organizada neste sábado 
por grupos da extrema-direita se transformou em uma 
tragédia depois que um automóvel investiu contra a mul-
tidão de ativistas antirracismo, deixando um morto. O 
saldo de vítimas fatais aumentou para três depois que 
um helicóptero caiu em uma área vizinha à cidade, ma-
tando outras duas pessoas em um acidente cujas cau-
sas ainda são investigadas, segundo a Polícia do local. 
(Isto é, 12/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/S4dx3R. Adaptada) 

Qual país, citado na notícia anterior, tem vivenciado nos 
últimos anos uma expansão de movimentos de extrema-
direita e um aumento da tensão racial? 
A) Alemanha. 
B) França. 
C) Estados Unidos.  
D) Reino Unido. 
E) Venezuela. 

 
163. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
ator Kevin Spacey foi sofreu uma série de acusações re-
lacionada ao período da produção da série "House of 
Cards" em reportagem publicada nesta quinta-feira (2) 

no site da rede de TV norte-americana CNN. (G1, 

02/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/GQYSor. Adaptada)  

Kevin Spacey é acusado 
A) de alcoolismo.  
B) de adotar práticas racistas contra negros.   
C) de descriminar homossexuais.   
D) de cobrar tarifas de atores iniciantes. 
E) de assediar sexualmente vários homens.  
 
164. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM) A exposição, 
realizada desde 15 de agosto no Santander Cultural, em 
Porto Alegre, foi cancelada após protestos em redes so-
ciais. A mostra, com curadoria de Gaudêncio Fidelis, fi-
caria em cartaz até 8 de outubro, mas o espaço cultural 
cedeu às pressões de internautas. A seleção contava 
com 270 obras. Os trabalhos são assinados por 85 artis-
tas, como Adriana Varejão, Candido Portinari, Lygia 
Clark, Yuri Firmeza e Leonilson. (Folha de S.Paulo, 10.09.17. 

Disponível em: <https://goo.gl/4NJmf3>. Adaptada) 

A exposição a que se refere a notícia abordava questões 
A) político-partidárias. 
B) de racismo e xenofobia. 
C) de direitos humanos. 
D) de gênero e diversidade sexual. 
E) bioéticas. 
 
165. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em agosto de 2017, foi realizada a 45ª edição do Festival 
de Cinema de Gramado, realizado na Serra do Rio 
Grande do Sul. A cerimônia de premiação ocorreu no 
Palácio dos Festivais. (G1, 27/08/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/XjEzv3. Adaptada) 

O prêmio de melhor filme ficou com: 
A) Aquarius 
B) As Duas Irenes 
C) Como Nossos Pais 
D) Bingo: O rei das manhãs 
E) Que horas ela volta? 
 
166. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Em 26/09/2017, a performance de um artista no Museu 
de Arte Moderna (MAM), no Ibirapuera, Zona Sul de São 
Paulo, gerou polêmica nas redes sociais. Um vídeo so-
bre o fato viralizou no Facebook. (G1, 29.09.17. Disponível em: 

https://goo.gl/GHfYoS. Adaptada) 

Na cena: 
A) existe a prática de zoofilia. 
B) uma criança interage com um homem nu. 
C) ocorrem sátiras às religiões cristãs.  
D) há apologia à discriminação racial. 
E) homossexuais são agredidos pela população. 

 
167. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Uma das 
vozes mais singulares da MPB, o cantor e compositor 
carioca não resistiu às sessões de quimioterapia que fa-
zia para combater um câncer e morreu na madrugada 
desta sexta (4 de agosto de 2017), aos 66 anos. O autor 
de sucessos como “Pérola Negra” era cria do morro de 
São Carlos, no Estácio, e conviveu com a música desde 
seu nascimento, graças a seu pai que era violonista e 
compositor. (Folha de S.Paulo, 4 ago. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/LwnXRE>. Adaptada) 

O trecho faz referência a 
A) Luiz Melodia. 
B) Emílio Santiago. 
C) Cartola. 
D) Bezerra da Silva. 
E) Itamar Assumpção. 
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168. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2010, 
___________________________, morreu nesta quinta-
feira (13). Ele tinha um câncer de fígado em fase terminal 
e sofria de falência múltipla dos órgãos. A família não 
aceitava que ele recebesse respiração artificial. (G1, 

13/07/2017. Disponível em: https://goo.gl/KjFBG6. Adaptada) 

A notícia faz referência:  
A) ao chinês Liu Xiaobo. 
B) ao sul-africano Nelson Mandela. 
C) ao finlandês Martti Ahtisaari. 
D) ao bengali Muhammad Yunus. 
E) ao indiano Kailash Satyarthi. 
 
169. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Célebre por suas caretas, voz esganiçada e trapalhadas, 
o americano teve raras oportunidades de provar que 
também era um grande ator. O ator americano da chan-
chada no palco e nas telas, Professor aloprado, O ba-
gunceiro arrumadinho, O mensageiro trapalhão, O Rei 
da Comédia, morreu neste domingo (20/08), aos 91 anos 
de idade. (Terra, 20/08/2017. Disponível em: https://goo.gl/FGehH7. 

Adaptada)  

A notícia faz referência a: 
A) Eddie Murphy. 
B) Jerry Lewis. 
C) Jim Carrey. 
D) Robin Williams. 
E) Steve Martin. 
 
170. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Uma Campanha Internacional ganhou o prêmio Nobel da 
Paz 2017, anunciado nesta sexta-feira (6) em Oslo, na 
Noruega. (UOL, 06 out. 17. Disponível em: https://goo.gl/wPkPYj. Adap-

tada)  

A organização recebe o prêmio por seu trabalho por cha-
mar a atenção sobre: 
A) as consequências humanitárias catastróficas da crise 
de refugiados e por seus esforços pioneiros para obter 
um tratado de cooperação mundial para ajuda aos refu-
giados. 
B) as consequências humanitárias catastróficas da 
guerra civil na Síria e por seus esforços pioneiros para 
obter um tratado de paz no Oriente Médio. 
C) as consequências humanitárias do aquecimento glo-
bal e por seus esforços pioneiros para obter um tratado 
para minimizar este fenômeno climático. 
D) as consequências humanitárias catastróficas do uso 
de armas químicas e por seus esforços pioneiros para 
obter um tratado de proibição destas armas. 
E) as consequências humanitárias catastróficas do uso 
de armas nucleares e por seus esforços pioneiros para 
obter um tratado de proibição destas armas. 
 
171. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
__________________ ganhou o Prêmio Nobel da Paz 
2017. O anúncio da premiação foi feito na manhã desta 
sexta-feira (6), em Oslo, na Noruega. 
(G1, 06/10/2017. Disponível em:  < https://goo.gl/rGpEx8>. Adaptada) 

A organização vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 
2017 foi: 
A) a Organização para a Proibição de Armas Químicas. 
B) a União Europeia. 
C) o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá-
ticas dos Estados Unidos. 
D) a Campanha Internacional para Abolir Armas Nuclea-
res (Ican). 
E) a Agência Internacional de Energia Atômica.  

172. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
missão de paz da ONU no país, cujo comando militar era 
do Brasil, termina oficialmente neste domingo (15), de-
pois de 13 anos. Os militares brasileiros já deixaram o 
país, que vive hoje uma paz frágil e segue enfrentando 
a miséria e as doenças. (Folha de São Paulo, 15/10/2017. Dispo-

nível em:  https://goo.gl/ag3PUr. Adaptada)  

Os militares brasileiros já deixaram: 
A) a Venezuela. 
B) o Haiti. 
C) o Afeganistão. 
D) a Síria. 
E) a Nigéria. 
 
173. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
casa de leilões Christie's leiloou, na quarta-feira (15), por 
US$ 450,3 milhões, um quadro pintado há cinco séculos, 
a única obra do(a) artista mantida em coleções privadas. 
O quadro, que chegou a fazer parte da coleção do Rei 
Carlos I da Inglaterra, acabou nas mãos de um bilionário 
russo, que o comprou em 2013 por US$ 127,5 milhões. 
(G1, 16/11/2017. Disponível em: goo.gl/3PGHv8. Adaptada) 

O quadro em questão é:  
A) Abaporu, de Tarsila do Amaral. 
B) Guernica, de Pablo Picasso. 
C) O Grito, de Edvard Munch. 
D) Autorretrato, de Vincent Van Gogh. 
E) Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. 
 
174. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cár-
men Lúcia, decidiu neste sábado (4) manter a decisão 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O tema foi le-
vado ao Supremo em recursos da Advocacia-Geral da 
União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República 
(PGR). (Terra, 04/11/2017. Disponível em: goo.gl/iWy6gs. Adaptada) 

Pela determinação judicial:  
A) as provas serão realizadas em duas etapas, a pri-
meira, com matérias de humanidades e línguas, e a se-
gunda, com matérias de ciências e exatas.   
B) redações que contiverem trechos com desrespeito 
aos direitos humanos não receberão mais nota zero. 
C) ocorrerá a anulação da prova de redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) se ocorrer vazamento 
prévio do tema. 
D) assuntos associados a questões religiosas, discrimi-
nação racial e orientação sexual não poderão ser cobra-
dos no tema de redação.  
E) a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
não poderá ser utilizada em Universidades Federais no 
próximo ano.  
 

175. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

Nobel de Física de 2017 foi para Rainer Weiss, alemão 

naturalizado americano; e Barry Barish e Kip S. Thorne, 

cientistas nascidos nos Estados Unidos. Juntos, eles 

conseguiram provar um fenômeno previsto pelo físico Al-

bert Einstein há mais de 100 anos em sua teoria Geral 

da Relatividade (1915). (G1, 03/10/2017, Disponível em:  

https://goo.gl/4auMdj. Adaptada)  

Os cientistas conseguiram provar  

A) a existência de água na lua. 

B) a existência da lei da gravidade. 

C) a existência das ondas gravitacionais. 

D) a existência de outro sistema solar. 

E) a existência de anéis em saturno. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/KjFBG6
https://goo.gl/FGehH7
https://goo.gl/wPkPYj
https://goo.gl/rGpEx8
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https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/rainer-weiss-leva-nobel-de-fisica.ghtml.
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176. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
jornalista _________________ morreu em São Paulo, 
aos 65 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos em 
consequência de um câncer. Começou sua carreira 
como repórter esportivo nos anos 70 do Jornal dos 
Sports. Trabalhou em O Globo, revista Placar e chegou 
à TV em 1987 para trabalhar na Globo. Entre os desta-
ques está a cobertura do caso da operação da polícia na 
Favela Naval, em Diadema, e a apresentação do pro-
grama Linha Direta. Trabalhou também na Band e Rede 
TV. (G1, 16/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/Pk8mKc. Adaptada)  

A notícia trata do falecimento do jornalista: 
A) Boris Casoy. 
B) William Waack. 
C) Paulo Henrique Amorim. 
D) Marcelo Rezende. 
E) Roberto Cabrine. 
 
177. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
vocalista Chester Bennington foi encontrado morto em 
sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia (EUA). O 
site TMZ afirma que o cantor se enforcou em sua resi-
dência. (G1, 20/07/2017. Disponível em:  https://goo.gl/NK58AR. Adap-

tada)  

Chester Bennington era vocalista da banda 
A) Queen. 
B) U2. 
C) Nirvana. 
D) Linkin Park. 
E) Iron Maiden. 
  
178. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Astolfo Barroso Pinto, de 74 anos, morreu de complica-
ções decorrentes de infecção urinária. Conhecida 
como_______________, intitulada como a "Travesti da 
Família Brasileira", a cantora iniciou a carreira fazendo 
maquiagem na TV Rio. Logo em seguida, foi reconhe-
cida como símbolo gay e marcou na história por lutar 
contra a homofobia. (Terra, 05/09/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/VFK1ho. Adaptada) 

Astolfo Barroso Pinto era conhecido como 
A) Elke Maravilha. 
B) Rogéria. 
C) Cláudia Celeste. 
D) Roberta Close. 
E) Nany People. 
 
179. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 
fundador de uma das revistas mais famosas do mundo 
revista, Hugh Hefner, morreu de causas naturais aos 91 
anos, na noite desta quarta-feira (27), em sua casa em 
Los Angeles, nos Estados Unidos. (G1, 28/09/2017, Disponível 

em:  https://goo.gl/pzRmmh.  Adaptada)  

Hugh Hefner fundou a revista 
A) Veja. 
B) Elle. 
C) Forbes. 
D) Vogue. 
E) Playboy. 
 
180. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) A 
atriz _________________ morreu aos 98 anos em casa, 
em decorrência de uma pneumonia. Com mais de 80 
anos de carreira, a atriz brilhou no teatro nos anos 1930 
e estreou no cinema na década de 60, no filme “Os Dois 
Ladrões”, de Carlos Manga. Na TV, a artista tinha um 
vasto currículo entre telenovelas, minisséries e especi-
ais. (O Dia, 10/12/2017. Disponível em: https://goo.gl/E1f2jQ. Adaptada)  

A notícia faz referência a 

A) Totia Meirelles. 

B) Rogéria. 

C) Renata Sorrah. 

D) Márcia Cabrita. 

E) Eva Todor. 

 
181. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 
Por unanimidade, cinco desembargadores do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Regional (TRF-2) decretaram 
nesta quinta-feira, 16, a prisão preventiva do presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio e do PMDB flumi-
nense, Jorge Picciani, do ex-presidente da Casa Paulo 
Mello e do líder do Governo, Edson Albertassi. (Estado de 

São Paulo, 16/11/2017. Disponível em: goo.gl/ycwkM1. Adaptada)  

As prisões ocorrem no âmbito da Operação: 
A) Patmos. 
B) Calicute. 
C) Chequinho. 
D) Cadeia Velha. 
E) Tesouro Perdido.  

 
182. QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 

Em setembro de 2017, o ex-governador do Rio de Ja-

neiro foi condenado a 45 anos e 2 meses de cadeia pelo 

juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio 

de Janeiro. A punição envolve os crimes de corrupção 

passiva, lavagem de dinheiro e chefia de organização 

criminosa. Na sentença, ele foi considerado o “grande lí-

der da organização criminosa” e beneficiário de um es-

quema de corrupção que desviou milhões dos cofres do 

governo do Rio de Janeiro entre 2007 e 2016. Somente 

as construtoras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia 

teriam repassado R$ 30 milhões ao esquema, referente 

a obras como a reforma do Maracanã e o Arco Metropo-

litano, em troca de aditivos em contratos públicos e in-

centivos fiscais. (El País, 21/09/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/EbJoU6. Adaptada) 

O ex-governador do Rio de Janeiro é 

A) Eduardo Cunha. 

B) Marcelo Crivela. 

C) César Maia. 

D) Anthony Garotinho. 

E) Sérgio Cabral.  

 
183. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 

Os ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos na 

manhã desta quarta-feira (22) em uma ação da Polícia 

Federal que investiga crimes eleitorais. Eles negam a 

prática de crimes. Segundo um agente da PF, a prisão 

tem relação com a delação premiada de Ricardo Saud, 

da JBS. A ação apura os crimes de corrupção, concus-

são, participação em organização criminosa e falsidade 

na prestação das contas eleitorais. Ao todo, foram expe-

didos 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão 

pelo juiz eleitoral de Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense. (G1, 22/11/2017. Disponível em: https://goo.gl/2RNWvX. 

Adaptada)  

A notícia faz referência a 

A) Marcelo Crivela e Sérgio Cabral. 

B) Anthony Garotinho e Sérgio Cabral. 

C) Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. 

D) César Maia e Edson Pezão. 

E) Anthony Garotinho e César Maia. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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184. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) O 

deputado federal ________________, 86, chegou às 

8h54 desta quarta-feira (20) à sede da Polícia Federal 

de São Paulo, onde se entregou para acatar a decisão 

do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal 

Federal) que determinou que o político comece a cumprir 

pena em regime fechado pelo crime de lavagem de di-

nheiro. O deputado foi condenado por ter participado de 

um esquema de cobrança de propinas na Prefeitura de 

São Paulo, em 1997 e 1998 (Uol, 20/12/2017. Disponível em: 

https://goo.gl/36poJM. Adaptada)  

A notícia faz referência a 

A) José Serra. 

B) Paulo Maluf. 

C) Gilberto Kassab. 

D) Fernando Haddad. 

E) Aluísio Nunes. 

 

185. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  A 

Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia e o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou réu em 

mais um processo. Ele vai responder por corrupção pas-

siva, acusado de negociar propina para prorrogar incen-

tivos fiscais para montadoras quando era presidente. No 

centro da acusação está a medida provisória 471. O 

texto prorrogou a validade de incentivos fiscais a monta-

doras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. O Ministério Público afirma que houve promessa 

de pagamento de propina de empresas em troca da edi-

ção da MP. (G1, 19/09/2017. Disponível em: https://goo.gl/eWLjMD. 

Adaptada)  

O caso está associado a Operação 

A) Calicute. 

B) Lava Jato. 

C) Zelotes. 

D) Janus. 

E) Tesouro Perdido. 

 

186. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR) 

O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba con-

dena o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão 

no âmbito da Operação Lava Jato. (G1, 12/07/2017. Disponível 

em:  https://goo.gl/ti4TTn. Adaptada)  

Lula foi condenado no caso envolvendo 

A) a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras. 

B) a compra de silêncio de Nestor Cerveró.  

C) um apartamento tríplex no Guarujá. 

D) um terreno em São Bernardo dos Campos. 

E) um sítio em Atibaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO COMENTADO 

 

1. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: O Congresso peruano não conseguiu 

votos suficientes para o impeachment do presidente Pe-

dro Pablo Kuczynski por “incapacidade moral”. O pro-

cesso foi aberto dias depois de a empreiteira brasileira 

Odebrecht revelar o pagamento de propinas milionárias 

a empresas ligadas a ele. Para o impeachment de Ku-

czynski, conhecido como PPK, eram necessários 87 vo-

tos dos parlamentares. No entanto, o plenário contabili-

zou 78 votos a favor da saída do presidente peruano, 19 

contra e 21 abstenções. No último minuto, porém, um 

grupo parlamentar de esquerda, crítico do governo, de-

cidiu deixar o Congresso sem votar. 

GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
2. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: O presidente do Peru, Pedro Pablo Ku-

czynski, deu o indulto ao ex-mandatário Alberto Fujimori, 

condenado em 2009 por 25 anos de prisão por cometer 

crimes de direitos humanos e por corrupção em sua ges-

tão (1990-2000). Para muitos analistas políticos, o in-

dulto foi considerado uma moeda de troca, pois Pedro 

Pablo Kuczynski tinha acabado de se livrar de um pro-

cesso de impeachment por “incapacidade moral”. Um 

dos pontos determinantes para a “salvação” de Ku-

czynski foi o fato de Kenji Fujimori, filho de Alberto Fuji-

mori, desobedecer à ordem do partido Força Popular e 

não votar pelo impeachment, optando pela abstenção. 

Ele foi acompanhado por outros nove congressistas, o 

que levou à vitória do presidente. Após o indulto, a po-

pulação peruana protestou. 

GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
3. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: A Odebrecht admitiu ter pago 29 mi-

lhões de dólares em propinas para obter obras no Peru 

entre 2004 e 2015, período que abarcou os governos de 

Alejandro Toledo (2001-2006), do qual o atual presidente 

Pedro Pablo Kuczynski foi ministro; Alan García (2006-

2011); e Ollanta Humala (2011-2016). O congresso do 

Peru discutiu o pedido de impeachment do presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, em virtude de ele ser acusado 

de ter ligações com duas empresas que receberam ile-

galmente dinheiro da Odebrecht. 

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
4. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: O juiz peruano Richard Concepción 

Carhuancho ordenou a prisão do ex-presidente do país 

Ollanta Humala e de sua mulher, Nadine Heredia, que 

são acusados de lavagem de dinheiro relacionada ao 

caso Odebrecht. Em 2011, quando Humala foi eleito, a 

Odebrecht e a OAS contribuíram com dinheiro que seria 

destinado a corromper funcionários e obter licitações, 

segundo o procurador. O empresário Marcelo Odebrecht 

declarou em sua delação que havia entregado ilegal-

mente 3 milhões de dólares à campanha de Humala. 

GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 

http://www.neafconcursos.com.br/
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5. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VALI-
NHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)  
COMENTÁRIO: Os chanceleres do Mercosul decidiram 
suspender a Venezuela do bloco por ruptura da ordem 
democrática. A sanção foi aplicada com base nas cláu-
sulas do Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998. Entre 
as exigências para que a questão seja revista estão a 
“libertação dos presos políticos, a restauração das com-
petências do Poder Legislativo, a retomada do calendá-
rio eleitoral e anulação da convocação da Assembleia 
Constituinte”, diz o documento assinado durante o en-
contro. A Assembleia Constituinte é um grupo eleito para 
redigir a Constituição da Venezuela. Ela pretende ser um 
superorganismo legislativo que foi descrito por críticos 
como ilegítimo, e foi concebida para reescrever a Cons-
tituição. Maduro, propôs a Constituinte como solução 
para a grave crise política do país, mas a oposição, que 
exige eleições gerais, considera a iniciativa uma mano-
bra para tentar prolongar o mandato do presidente. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
6. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A profunda crise institucional e econô-
mica da Venezuela sofreu um duro golpe que leva as fi-
nanças públicas a um novo abismo. A temida suspensão 
de pagamentos alcançou o país três dias depois de o 
presidente Nicolás Maduro jurar que jamais aconteceria. 
A agências de qualificação de crédito Standard & Poor’s 
(S&P) e Fitch rebaixaram a dívida soberana em divisas 
estrangeiras do país sul-americano. A decisão veio de-
pois de um calote de 200 milhões de dólares (660 mi-
lhões de reais) correspondentes aos juros dos bônus 
que vencem em 2019 e 2024. A decisão das agências 
leva a Venezuela a um descumprimento parcial dos pa-
gamentos. A S&P rebaixou de CC/C para SD/D (default 
seletivo). A empresa estima que há 50% de possibilidade 
de o regime venezuelano deixar de pagar suas obriga-
ções nos próximos três meses. A esse anúncio se so-
mou outra péssima notícia para a estabilidade de um 
país cuja economia gira em torno do petróleo. As agên-
cias Fitch e Moody’s também declararam em suspensão 
de pagamentos a petroleira estatal PDVSA. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
7. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Departamento Americano do Tesouro 
anunciou a adoção de novas sanções à Venezuela, 
desta vez contra 10 funcionários, aos quais responsabi-
liza por irregularidades eleitorais, censura à imprensa e 
corrupção na distribuição de alimentos. As sanções con-
gelam os bens dos funcionários nos Estados Unidos e 
proíbem os americanos de realizar transações com eles. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
8. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A produção de petróleo da Venezuela 
recuou no mês passado para menos de 2 milhões de 
barris por dia, o menor nível em quase três décadas. A 
queda da produção não poderia chegar em pior mo-
mento, com a economia em crise e o governo socialista 
lutando para pagar sua dívida externa. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
9. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Parlamento Europeu concedeu nesta 
quinta-feira o Prêmio Sakharov à liberdade de consciên-
cia à oposição democrática da Venezuela. O Prêmio 
Sakharov simboliza o movimento pelas liberdades de-
mocráticas em Julio Borges, presidente da Assembleia 

Nacional da Venezuela, e em todos os presos políticos, 
incluindo sete líderes representados por ele e que se en-
contram atualmente em penitenciárias ou sob prisão do-
miciliar: Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ce-
ballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e 
Andrea González. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
10. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente venezuelano, Nicolás Ma-
duro, garantiu que os partidos dos opositores Henrique 
Capriles e Leopoldo López, entre outros, serão excluídos 
da eleição presidencial de 2018 por se negarem a concor-
rer nas eleições municipais.  Três dos maiores partidos da 
oposição na Venezuela não participaram das eleições 
municipais . O boicote foi um protesto contra o sistema 
eleitoral que, segundo eles, seria fraudulento. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
11. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Venezuela. O Partido Socialista Unido da 
Venezuela (PSUV), ligado ao governo de Nicolás Maduro, 
venceu eleições para governadores em 17 estados. A co-
alizão opositora, Mesa da Unidade Democrática (MUD), 
elegeu governadores em 5 estados. O PSUV, ligado ao 
governo de Nicolás Maduro, obteve vitória na maioria das 
capitais estaduais e nas principais cidades do país. Três 
dos quatro principais partidos oposicionistas boicotaram o 
pleito, pois o consideraram fraudulento.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
12. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente da Venezuela Nicolás Ma-
duro anunciou que o país vai criar uma moeda virtual na-
cional, nos moldes do bitcoin. Ela será chamada de “El 
Petro”. O Petro será baseado nos preços do ouro, do pe-
tróleo, do gás e do diamante. O Petro é criado no mo-
mento em que a moeda física, o bolívar, desvalorizou 
95% neste ano em relação ao dólar, semanas após o 
país ser declarado em calote parcial por não ter reservas 
para pagar os juros de sua dívida. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
13. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunciou que o país vai criar uma moeda virtual 
nacional, nos moldes do bitcoin. Ela será chamada de 
“El Petro”. O Petro será baseado nos preços do ouro, do 
petróleo, do gás e do diamante.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
14. (QUESTÃO ELABORADA PELO  
COMENTÁRIO: A Assembleia Nacional Constituinte da 
Venezuela destituiu a procuradora-geral Luisa Ortega 
Díaz do cargo. Muitos opositores do governo de Nicolás 
Maduro veem essa decisão como uma afronta à democra-
cia, pois Ortega denunciou uma ruptura da ordem consti-
tucional no país. Ela fugiu do país, em meados de agosto 
de 2017, para a Colômbia, onde conseguiu asilo político. 
Disse que o governo do presidente Nicolás Maduro tentou 
contratar pessoas para matá-la. Luisa ainda pretende en-
trar com uma queixa na Comissão Interamericana dos Di-
reitos Humanos contra o governo da Venezuela por abu-
sos de direitos, incluindo tortura e detenções ilegais. E, 
por fim, a ex-procuradora ainda prometeu entregar provas 
de que Maduro e outras autoridades estavam envolvidas 
em corrupção, inclusive no caso da Odebrecht.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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15. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 
fundadores do Mercosul, decidiram suspender a Vene-
zuela por “ruptura da ordem democrática”. A situação se 
agravou com a demissão da procuradora-geral do país. 
É a segunda vez que o bloco aplica essa decisão contra 
um país-membro desde a sua criação. A primeira ocor-
reu em 2012, contra o Paraguai, após a destituição do 
presidente Fernando Lugo. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
16. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: 
A Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou por 
unanimidade, nesta sexta-feira (18), um decreto que per-
mite ao órgão assumir o poder de aprovar leis, compe-
tência que cabia anteriormente ao Congresso, que tem 
maioria de oposição. 
O órgão decidiu "assumir as competências para legislar 
sobre as matérias dirigidas diretamente a garantir a pre-
servação da paz, da soberania, do sistema socioeconô-
mico e financeiro, os bens do Estado e a preeminência 
dos direitos dos venezuelanos", segundo o decreto. 
De acordo com a agência Associated Press, o decreto 
não impede que os congressistas continuem legislando. 
No entanto, as decisões significativas aprovadas pelo 
Legislativo vinham sendo declaradas inconstitucionais 
pelo Supremo, que considera que o Parlamento atua em 
desacato por ter juramentado três deputados opositores 
cuja eleição foi suspensa por suposta fraude eleitoral. 
Os deputados do Parlamento anunciaram em um comu-
nicado que não estariam presentes ante a Constituinte, 
tal como fizeram representantes de outros poderes nos 
últimos dias. O Parlamento disse que não irá se subordi-
nar à Assembleia Nacional Constituinte, formada exclu-
sivamente por chavistas (545 no total). "Rejeitamos, des-
conhecemos e não nos subordinaremos à fraudulenta 
Assembleia Nacional Constituinte. Nos submetemos à 
vigência da Constituição de 1999", indicou o órgão em 
um comunicado. 
O Parlamento era o único dos cinco poderes reconheci-
dos na Constituição da Venezuela que não se subordi-
nou à Constituinte. O próprio Maduro e os titulares dos 
Poderes Judiciário, Eleitoral e Cidadão já reconheceram 
o órgão como um poder superior. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
17. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Assembleia Nacional Constituinte da 
Venezuela declarou o embaixador do Brasil na Venezu-
ela, Ruy Pereira, persona non grata.  
Segundo a agência de notícias estatal venezuelana, a 
presidente da Assembleia, Delcy Rodríguez, afirmou que 
declaração será mantida até que "se restitua a ordem 
constitucional que o governo Temer rompeu no Brasil, 
após a destituição da presidente Dilma Rousseff". 
Pereira está no Brasil; ele chegou ao país nesta semana 
para passar os feriados de final de ano. Quando uma 
pessoa é declarada persona non grata, ela tem entre 24 
e 72 horas para deixar o país. O embaixador brasileiro 
não poderá retornar à Venezuela enquanto se mantiver 
a declaração. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
18. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Venezuela declarou os embaixadores 
do Brasil e do Canadá personae non gratae (pessoas 

não bem-vindas) no país. A declaração será mantida até 
que "se restitua a ordem constitucional que o governo 
Temer rompeu no Brasil, após a destituição da presi-
dente Dilma Rousseff". No caso do diplomata cana-
dense, "a medida é uma resposta a sua permanente, in-
sistente e grosseira intromissão nos assuntos internos 
da Venezuela". 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
19. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  

COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, a Farc é oficiali-
zada como partido político na Colômbia. O grupo man-

teve a sigla FARC, no entanto, ao invés de Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia, o grupo passou a se 

chamar Força Alternativa Revolucionária do Comum 
(Farc). "Continuam com a mesma sigla porque querem 

manter seus bastiões em contextos rurais", disse à AFP 
o sociólogo Fabián Sanabria. 

Os ex-combatentes no centro político de Bogotá, tam-
bém apresentaram seu novo logo. Diferentemente da 

bandeira colombiana com dois fuzis cruzados e um livro, 
que usaram por anos, sua nova imagem é uma rosa ver-

melha, com uma estrela no meio e as letras Farc em 
verde. 

Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, foi eleito pre-
sidente do partido político Força Alternativa Revolucio-

nária do Comum. 
A ex-guerrilha pretende lançar seu partido político nesta 

sexta-feira em um ato político-cultural na Praça de Bolí-
var, centro político de Bogotá. 

GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
20. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente da Colômbia, Juan Ma-

nuel Santos, anunciou um acordo de cessar-fogo bilate-
ral com o grupo ELN (Exército de Libertação Nacional), 

o principal ainda em atividade no país. O acordo entrará 
em vigor em 1º de outubro e terá uma vigência inicial de 

102 dias, ou seja, irá até 12 de janeiro de 2018.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
21. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, a Farc é oficiali-

zada como partido político na Colômbia. O grupo man-
teve a sigla FARC, no entanto, ao invés de Forças Arma-

das Revolucionárias da Colômbia, o grupo passou a se 
chamar Força Alternativa Revolucionária do Comum 

(Farc). Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, foi 
eleito presidente do partido político Força Alternativa Re-

volucionária do Comum.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
22. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO:  Clã do Golfo (também chamado de Clã 
Úsuga – em homenagem a seu líder Dairo Antonio 

Úsuga), foi criado em 2006 por paramilitares de direita e 
é o principal grupo de narcotráfico da Colômbia. Em de-

zembro de 2017, grupo anunciou um cessar-fogo unila-
teral e disse estar pronto para negociar um acordo de 

paz com o governo. Juan Manuel Santos, presidente da 
Colômbia, porém, afirmou que não iria negociar porque 

considera o Clã do Golfo uma organização criminosa 
sem uma motivação política, diferente das antigas Farc, 

com as quais seu governo entrou em acordo. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
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23. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Tribunal Constitucional Plurinacional 
da Bolívia (Suprema Corte) autorizou nesta terça (28) o 
presidente Evo Morales a concorrer a seu quarto man-
dato na eleição de 2019, o que pode permitir a ele ficar 
19 anos no poder. A decisão contraria o resultado do ple-
biscito de janeiro de 2016, em que 51% dos votantes ne-
garam ao mandatário a possibilidade de disputar.  Os 
magistrados acolheram a ação de inconstitucionalidade 
do Movimento ao Socialismo (MAS), partido governista, 
cujo argumento era o de que os limites legais de reelei-
ção e de mandatos violam o sufrágio universal. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

24. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  A Justiça da Bolívia decidiu acabar com 
o número mínimo de mandatos consecutivos no país. A 
decisão favorece, diretamente, o presidente Evo Mora-
les, que agora está autorizado a disputar a quarta elei-
ção em sequência em 2019 e, a princípio, quantos outros 
pleitos mais ele quiser. Os magistrados acolheram ação 
de inconstitucionalidade do Movimento ao Socialismo 
(MAS), partido governista, cujo argumento era o de que 
os limites legais de reeleição e de mandatos violam o 
sufrágio universal. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

25. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A justiça da Bolívia decidiu acabar com 
o número mínimo de mandatos consecutivos no país. A 
decisão favorece, diretamente, o presidente Evo Mora-
les, que agora está autorizado a disputar a quarta elei-
ção em sequência em 2019 e, a princípio, quantos outros 
pleitos mais ele quiser. Os magistrados acolheram ação 
de inconstitucionalidade do Movimento ao Socialismo 
(MAS), partido governista, cujo argumento era o de que 
os limites legais de reeleição e de mandatos violam o 
sufrágio universal. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

26. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Uhuru Kenyatta, no Quênia. Na primeira 
votação, em agosto de 2017, Uhuru Kenyatta obteve 
54,27% dos votos. A oposição alegou fraude eleitoral, 
ocorreram ondas de protestos e mais de 20 pessoas 
morreram. O Supremo Tribunal ordenou a realização de 
um novo pleito. Na segunda votação, em outubro de 
2017, Uhuru Kenyatta obteve 98,26% dos votos, num ce-
nário boicotado pela oposição e com participação de 
38,8% dos eleitores.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

27. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: João Lourenço, do Movimento Popular 
de Libertação de Angola (MPLA), ganhou as eleições ge-
rais realizadas em Angola. Lourenço, de 64 anos, se tor-
nará o novo presidente do país sucedendo a José Edu-
ardo dos Santos, que ficou 38 anos no poder. O MPLA, 
que governa em Angola desde a sua independência de 
Portugal, em 1975, conservará com estes resultados a 
maioria absoluta das cadeiras do Parlamento. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

28. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A chanceler da Alemanha, Angela Mer-
kel, levou seu partido, o União da Democracia Cristã 
(CDU), à vitória nas eleições gerais, com 30% dos votos. 
Foi o pior resultado numérico para o CDU nas urnas 
desde 1949. A rejeição dos eleitores a Merkel foi cau-
sada pela política imigratória da chanceler. Em segundo 

ficou o Partido Social Democrata (SPD), com 20,5% dos 
votos, e o terceiro lugar, com uma votação surpreen-
dente, ficou o Alternativa para a Alemanha (AfD), com 
12,6%. Fundado em 2013 como uma legenda contrária 
às propostas da União Europeia para ajudar a Grécia em 
seu resgate financeiro, o AfD ganhou força com a crise 
migratória de 2015 e 2016, disseminando ideologias xe-
nofóbicas e islamofóbicas.   
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
29. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Os resultados confirmam que um par-
tido de extrema-direita entrará no Parlamento pela pri-
meira vez com uma representação muito acima dos 5% 
necessários para chegar ao parlamento alemão, o Bun-
destag. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, levou 
seu partido, o União da Democracia Cristã (CDU), à vi-
tória nas eleições gerais, com 30% dos votos. Foi o pior 
resultado numérico para o CDU nas urnas desde 1949. 
A rejeição dos eleitores a Merkel foi causada pela polí-
tica imigratória da chanceler. Em segundo, ficou o Par-
tido Social Democrata (SPD), com 20,5% dos votos, e o 
terceiro lugar, com uma votação surpreendente, ficou o 
Alternativa para a Alemanha (AFD), com 12,6%. Fun-
dado em 2013 como uma legenda contrária às propostas 
da União Europeia para ajudar a Grécia em seu resgate 
financeiro, o AFD ganhou força com a crise migratória de 
2015 e 2016, disseminando ideologias xenofóbicas e is-
lamofóbicas.   
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
30. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente francês Emmanuel Ma-
cron sofreu o seu primeiro revés nas urnas, em uma elei-
ção indireta para renovar metade dos assentos do Se-
nado francês, no qual os opositores da direita consegui-
ram ampliar sua maioria. Os Republicanos – principal 
partido de oposição da direita – consolidaram a atual 
maioria conservadora e ampliaram a sua maioria para 
159 assentos dos 348. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
31. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Mauricio Macri acumulará um enorme 
poder na Argentina. Sua coalizão, Cambiemos (Mude-
mos, em português), se tornou o centro do poder no país 
com uma vitória acima das expectativas, substituindo, 
dessa forma, o peronismo como eixo central da política 
argentina. A ex-presidente, Cristina Kirchner, foi eleita 
senadora. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
32. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Um juiz pediu a prisão preventiva da ex-
presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, 
que goza de imunidade parlamentar, como parte de uma 
investigação sobre o suposto acobertamento de terroris-
tas por autoridades argentinas. O magistrado Claudio 
Bonadio pediu ao Senado que cassasse o foro privilegi-
ado de Kirchner para que ela pudesse ser detida. A de-
cisão judicial foi expedida um dia depois de Cristina to-
mar posse como senadora. Outros kirchneristas desta-
cados já foram formalmente acusados e detidos por au-
toridades que investigam se o Governo tramou um plano 
criminal para deixar impunes os iranianos acusados de 
serem os mentores do atentado que em 1994 destruiu a 
sede da entidade beneficente judaica AMIA, deixando 85 
mortos. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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33. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente chinês, Xi Jinping, foi con-
firmado à frente do governo do país de maior população 
do mundo, durante o XIX Congresso do Partido Comu-
nista Chinês. Obtém o status de governante chinês mais 
poderoso em décadas, com a inclusão de seu nome nos 
estatutos do Partido Comunista da China (PCC), um 
símbolo que o coloca à altura do fundador do regime, 
Mao Tsé-Tung. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
34. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Primeiro-ministro Shinzo Abe con-
quistou uma vitória ressonante nas eleições legislativas 
antecipadas no Japão. A coalizão governista conquis-
tou mais de dois terços das cadeiras na eleição para a 
Câmara Baixa do Parlamento japonês. O político conser-
vador, no poder desde 2012, se tornou a pessoa que 
mais tempo ficou no cargo desde a Segunda Guerra 
(1939-1945). 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
35. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O ex-presidente de centro-direita Se-
bastián Piñera venceu o segundo turno da eleição presi-
dencial chilena e assumirá seu segundo mandato em 
março de 2018. Segundo dados da contagem oficial, 
Piñera recebeu 54,57%, contra 45,43% do centro-es-
querdista Alejandro Guillier.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
36. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em Honduras. Resultados da eleição 
inicialmente favoreciam o candidato da oposição, Salva-
dor Nasralla, com metade dos votos apurados. Os votos 
então giraram a favor do presidente Juan Orlando Her-
nández, apoiado pelos Estados Unidos, após a votação 
ser interrompida e retomada mais de um dia depois. A 
Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu nova 
eleição. O Tribunal Eleitoral declara que Juan Orlando 
Hernández ganhou as eleições com 42,95% dos votos, 
contra 41,24% do candidato da Aliança de Oposição, 
Salvador Nasralla. Os Estados Unidos reconhecem a vi-
tória de Juan Orlando Hernández. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
37. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Na eleição austríaca ocorreu a vitória do 
conservador ÖVP (Partido Popular), liderado pelo jovem 
Sebastian Kurz, 31. O SPÖ (Partido Social Democrata) fi-
cou em segundo lugar, seguido pelo ultranacionalista de 
direita FPÖ (Partido da Liberdade). Ocorreu uma aliança 
entre a direita e a extrema-direita e que deixa o país com 
ultranacionalistas no governo. O novo governo promete 
uma política migratória restritiva: a luta contra a imigração 
ilegal é a principal prioridade do executivo austríaco.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
38. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Na eleição austríaca ocorreu a vitória do 
conservador ÖVP (Partido Popular), liderado pelo jovem 
Sebastian Kurz, 31. O SPÖ (Partido Social Democrata) fi-
cou em segundo lugar, seguido pelo ultranacionalista de 
direita FPÖ (Partido da Liberdade). Ocorreu uma aliança 
entre a direita e a extrema-direita e que deixa o país com 
ultranacionalistas no governo. O novo governo promete 
uma política migratória restritiva: a luta contra a imigração 
ilegal é a principal prioridade do executivo austríaco.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

39. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O ex-jogador de futebol George Weah – 
o único africano a ganhar a Bola de Ouro – será o próximo 
presidente da Libéria. Weah ganhou com 61,5% os votos, 
contra 38,5% do atual vice-presidente, Joseph Boakai. 
George Weah sucederá Ellen Johnson Sirleaf, a primeira 
mulher que conseguiu chegar à presidência na África.   
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
40. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente americano, Donald 
Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. 
O fato contribuiu para ocorrência de conflitos e ameaça 
às negociações de paz entre Israel e Palestina. O reco-
nhecimento de Jerusalém como capital de Israel, que é 
reivindicada como capital por ambas as partes, gerou re-
ações no mundo todo. Assembleia Geral da ONU, que 
representa os 193 membros da organização, adotou 
uma resolução rejeitando a declaração em que o presi-
dente americano, Donald Trump, reconhece Jerusalém 
como capital de Israel.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
41. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente americano, Donald 
Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. 
Assembleia Geral da ONU, que representa os 193 mem-
bros da organização, adotou uma resolução rejeitando a 
declaração em que o presidente americano, Donald 
Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 

 
42. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Fatah e o Hamas disputam os cora-
ções e mentes dos palestinos. O Fatah, governa a Cis-
jordânia, é ligado a OLP (Organização para Libertação 
da Palestina), reconheceu em 1994 o Estado de Israel e 
prega a criação de dois Estados para dois povos vivendo 
lado a lado na região. O Hamas, controla a Faixa de 
Gaza, não reconhece Israel e prega a luta armada para 
destruir o país. Em 2007, uma violenta batalha entre Ha-
mas e Fatah deixou mais de 600 mortos em Gaza e re-
sultou na expulsão de ativistas e autoridades do Fa-
tah do território.  Os dois principais grupos palestinos as-
sinaram um acordo histórico de reconciliação, mediado 
pelo Egito. Até o fim do ano, a Faixa de Gaza vai ser 
administrada por um governo de unidade. As fronteiras 
de Gaza passam a ser controladas pelo Fatah, que já 
governa a Cisjordânia. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
43. (VUNESP – 2017 – ASSESSOR DE IMPRENSA – 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA)  
COMENTÁRIO: Senado dos Estados Unidos aprovou 
sanções contra a Rússia. A legislação tem o objetivo de 
punir Moscou por interferir nas eleições presidenciais de 
2016 e por sua agressão militar na Ucrânia e na Síria, 
onde o Kremlin apoia o presidente Bashar al-Assad. O 
projeto também propõe sancionar cidadãos russos en-
volvidos em violações aos direitos humanos, responsá-
veis por ataques hackers e indivíduos que tenham forne-
cido armas ao governo da Síria. Em represália aos EUA, 
o presidente Vladimir Putin anunciou que 755 diplomatas 
americanos deverão deixar o território russo, como parte 
da decisão de reduzir a 455 o número de funcionários 
dos Estados Unidos em seu país. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
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44. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Suprema Corte liberou na íntegra o 
veto migratório de Trump. O ato significa que agora serão 
proibidas de entrar nos EUA pessoas vindas do Irã, Líbia, 
Síria, Iêmen, Somália e Chade. O veto de Trump tam-
bém inclui pessoas da Coreia do Norte e alguns funcioná-
rios do governo da Venezuela, mas as cortes inferiores já 
tinham autorizado essas determinações a entrar em vi-
gor. A Casa Branca justifica que a proibição se faz neces-
sária para proteger a segurança nacional dos EUA.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
45. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: vide comentário da questão anterior. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
46. (VUNESP – 2017 – SOLDADO – POLÍCIA MILIAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO)  
COMENTÁRIO: Coreia do Norte, Irã e Venezuela. As 
críticas à Coreia do Norte e ao Irã estão associadas, prin-
cipalmente, aos seus programas nucleares. No caso da 
Venezuela, elas são ao presidente Nicolás Maduro, acu-
sado de promover uma ditadura no país.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
47. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: vide comentário da questão anterior 44. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
48. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Senado dos Estados Unidos aprovou 
sanções contra a Rússia. A legislação tem o objetivo de 
punir Moscou por interferir nas eleições presidenciais de 
2016 e por sua agressão militar na Ucrânia e na Síria, 
onde o Kremlin apoia o presidente Bashar al-Assad. O 
projeto também propõe sancionar cidadãos russos en-
volvidos em violações aos direitos humanos, responsá-
veis por ataques hackers e indivíduos que tenham forne-
cido armas ao governo da Síria. Em represália aos EUA, 
o presidente Vladimir Putin anunciou que 755 diplomatas 
americanos deverão deixar o território russo, como parte 
da decisão de reduzir a 455 o número de funcionários 
dos Estados Unidos em seu país. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
49. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Estados Unidos anunciaram oficial-
mente sua decisão de se retirar da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco). Os EUA reduziram substancialmente suas 
contribuições em dinheiro para a Unesco em 2011, em 
protesto à decisão de permitir o ingresso pleno dos pa-
lestinos na entidade. Após os EUA, Israel também anun-
ciou sua retirada da Unesco. No ano passado, Is-
rael anunciou a suspensão de sua cooperação com a 
Unesco, um dia depois de uma votação criticada pelos 
israelenses sobre um local sagrado de Jerusalém. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
50. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente americano, Donald 
Trump, decretou o fim do programa que protege filhos de 
imigrantes ilegais de serem deportados. Presidente 
chama de ‘ilegal’ programa criado por Obama. Em 2012, 
o decreto beneficiou cerca de 800 mil filhos de imigran-
tes sem documentos que foram trazidos para os Estados 
Unidos pelos pais quando eram crianças. Esses jovens 

informaram nome e endereço ao governo e, em troca, 
além de serem protegidos de deportação, foram autori-
zados a estudar e trabalhar no país. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
51. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Haiti e Nicarágua. O TPS é um pro-
grama de migração criado em 1990, com o qual os EUA 
concedem permissões de forma extraordinária aos cida-
dãos de países afetados por conflitos bélicos ou desas-
tres naturais.   
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
52. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O governo dos Estados Unidos anun-
ciou a expulsão do país de 15 diplomatas da embaixada 
de Cuba em Washington, como consequência dos mis-
teriosos "ataques sônicos" contra seu pessoal em Ha-
vana. De acordo com denúncias, no último ano, 21 diplo-
matas americanos sofreram sintomas que variaram de 
dores de cabeça a edemas cerebrais devido a "ataques 
específicos" aparentemente com dispositivos acústicos 
ou ultrassônicos, que permanecem misteriosos.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
53. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em 2017, novamente, a Assembleia 
Geral da ONU pediu o fim do embargo americano contra 
Cuba. A resolução foi aprovada por 191 Estados-mem-
bros e teve o voto contrário dos Estados Unidos e de Is-
rael. O voto contrário dos EUA foi anunciado mais cedo 
nesta quarta pelo Departamento de Estado, que disse 
que tem como objetivo "ressaltar o novo enfoque para 
Cuba" do presidente americano, Donald Trump, que con-
siste em "dar uma maior ênfase ao apoio aos direitos hu-
manos e à democracia" na ilha ao mesmo tempo que são 
mantidos "aspectos da relação que servem aos interes-
ses dos EUA". A embaixadora americana na ONU, Nikki 
Haley, defendeu essa postura e se referiu à votação da 
Assembleia Geral como um "teatro político" impulsio-
nado por Cuba. "Enquanto o povo cubano seguir privado 
dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, 
enquanto os lucros do comércio com Cuba apoiarem o 
regime ditatorial responsável de negar esses direitos, os 
EUA não terão medo do isolamento", assegurou. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
54. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: As sanções econômicas contra mais 
dez membros do regime venezuelano foram uma retali-
ação a irregularidades eleitorais, censura à imprensa e 
corrupção na distribuição de alimentos.  
Cabe ressaltar outra sanção imposta pelos Estados Uni-
dos à Venezuela: a Casa Branca informou que o presi-
dente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um 
decreto para impor novas sanções financeiras contra a 
Venezuela. Ele quer que “a Venezuela restabeleça a de-
mocracia, realize eleições livres e justas, libere todos os 
prisioneiros políticos imediatamente e incondicional-
mente, e ponha fim a repressão do povo venezuelano”. 
O Decreto proíbe as negociações sobre novas dívidas, 
sobre títulos emitidos pelo governo venezuelano ou pela 
estatal petrolífera PDVESA. Também proíbe transações 
de títulos de propriedade do setor público venezuelano, 
bem como pagamentos de dividendos ao governo da Ve-
nezuela.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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55. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Na Coreia do Sul e no Japão. A Penín-
sula Coreana deu origem à Coreia do Norte, sob influên-
cia da URSS, e à Coreia do Sul, alinhada com os EUA. 
Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, de-
flagrando a Guerra da Coreia. Uma trégua foi assinada 
em 1953, estabelecendo uma zona desmilitarizada na 
fronteira entre os dois países, no entanto, tecnicamente 
os dois países permanecem em guerra. Em relação ao 
Japão, a principal preocupação é que os testes militares 
da Coreia do Norte são efetuados próximo ao país.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
56. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, 
França e China são os cinco membros permanentes do 
Conselho de Segurança da ONU. Os membros perma-
nentes do conselho têm direito a veto, ou seja, para que 
uma resolução seja aprovada há a necessidade de una-
nimidade entre eles. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
57. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Conselho de Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas impôs unanimemente novas 
sanções sobre a Coreia do Norte após seu mais re-
cente teste de míssil balístico intercontinental. A resolu-
ção busca proibir quase 90 por cento de exportações de 
produtos de petróleo refinado para a Coreia do Norte ao 
limitá-las a 500 mil barris ao ano. Exige a repatriação de 
norte-coreanos trabalhando no exterior dentro de 24 me-
ses, ao invés dos 12 meses propostos inicialmente. No 
entanto, o texto não prevê ações ainda mais duras que 
eram buscadas pelos Estados Unidos, como a proibição 
total à importação de petróleo e o congelamento de to-
dos os ativos internacionais do governo norte-coreano e 
de seu líder, Kim Jong-un. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
58. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Coreia do Norte. O Conselho de Segu-
rança da Organização das Nações Unidas vem impondo 
uma série de sanções à Coreia do Norte devido à reali-
zação de testes balísticos e nucleares. A China, principal 
parceira comercial da Coreia do Norte, aderiu às san-
ções. A participação da China é fundamental para o su-
cesso das sanções.   
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
59. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Robert Mugabe renunciou à presidên-
cia do Zimbábue. Mugabe, que ficou no poder por 37 
anos, disse que a sua decisão é voluntária. A União Na-
cional Africana do Zimbábue (ZANU-PF), partido do re-
gime do Zimbábue, abriu processo de impeachment do 
ditador Robert Mugabe. O ditador é acusado de ser uma 
"fonte de instabilidade" no país, de desrespeitar as leis e 
comandar uma administração que provocou "uma crise 
econômica descontrolada" nos últimos 15 anos. Os au-
tores também consideram que ele abusou de seu man-
dato constitucional ao favorecer a mulher, Grace Mu-
gabe, 52, no processo de sua sucessão em detrimento a 
seu vice, Emmerson Mnangagwa, 75, deposto pelo man-
datário há duas semanas. Com a notícia, pessoas foram 
às ruas do país para comemorar. Após a entrega da 
carta, o processo de impeachment foi suspenso. Emmer-
son Mnangagwa tomou posse como presidente interino 
do Zimbábue em cerimônia realizada na capital do país, 

Harare. A transição encerra oficialmente os 37 anos de 
Robert Mugabe como líder do país, até então o único 
após a independência do Reino Unido. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
60. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o rei da Arábia 
Saudita, Salman bin Abdulaziz, autorizou que mulheres 
possam dirigir veículos no ultraconservador país muçul-
mano e que sejam expedidas carteiras de motorista para 
elas. A Arábia Saudita era o único país no mundo a pro-
ibir mulheres de dirigir. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
61. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, o comitê anti-
corrupção da Arábia Saudita decretou a prisão de 11 
príncipes, quatro ministros e dezenas de ex-ministros. O 
príncipe Alwaleed bin Talal, o maior bilionário da Arábia 
Saudita e a 45ª pessoa mais rica do mundo, está entre 
os presos. O comitê anticorrupção foi criado pelo rei Sal-
man bin Abdulaziz. O grupo investigará casos de corrup-
ção e terá a capacidade de decretar a prisão dos envol-
vidos. Outras medidas que podem ser tomadas pelo ór-
gão são a proibição de viagens ao exterior e congela-
mento de bens dos investigados.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

62. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Estão em curso no Irã os maiores protes-
tos antigoverno desde a eleição presidencial turbulenta de 
2009. Milhares de pessoas saíram às ruas em várias ci-
dades nos últimos dias. O governo impôs restrições aos 
deslocamentos e tomou medidas para bloquear o funcio-
namento de redes sociais, limitando a capacidade de jor-
nalistas cobrirem a turbulência, que, segundo a televisão 
estatal iraniana, já provocou dezenas de mortes. As ma-
nifestações começaram no dia 28/12/2017 em Mashhad, 
a segunda maior cidade iraniana e sede de um famoso 
santuário xiita. A cidade é um reduto conservador do clé-
rigo Ebrahim Raisi, derrotado pelo presidente Hassan 
Rouhani na eleição do ano passado. Analistas sugerem 
que conservadores iniciaram os protestos nessa cidade 
para colocar pressão sobre Rouhani. Os manifestantes 
enfocaram inicialmente a economia enfraquecida do país. 
Apesar de poder vender petróleo no mercado internacio-
nal desde o acordo nuclear de 2015, o Irã enfrenta inflação 
crescente e alto índice de desemprego. O fator que de-
sencadeou os protestos parece ter sido o aumento re-
cente de até 40% nos preços de ovos e frangos, atribuídos 
por um porta-voz governamental ao sacrifício de aves de-
vido a receios de gripe aviária. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

63. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: vide comentário da questão anterior. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

64. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, ex-ditador do Iê-
men Ali Abdallah Saleh foi morto por rebeldes houthis, ao 
sul da capital daquele país, Sanaa. Ali Abdullah Saleh, de 
75 anos, foi Presidente do Iêmen entre 1990 e 2012. O ex-
ditador anunciou o rompimento de sua aliança com os re-
beldes houthis, apoiados pelo Irã, desencadeando um 
confronto que já deixou 125 mortes. O Iêmen é o país com 
a pior crise humanitária da atualidade, de acordo com as 
Nações Unidas. O conflito armado local já deixou 10 mil 
mortos e 40 mil feridos nos últimos sete anos. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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65. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Slobodan Praljak, o ex-comandante das 
forças croatas da Bósnia, morreu depois de ter ingerido 
veneno na sala de audiência do Tribunal Penal Internaci-
onal para a ex-Iugoslávia em Haia. Slobodan Praljak, 72 
anos, afirmou que rejeitava a condenação de 20 anos e 
depois ingeriu ante as câmeras o conteúdo de um frasco 
que tirou do bolso. Como ex-comandante militar, Praljak 
foi condenado por não atuar para conter o cerco e a ma-
tança de civis e por ordenar a destruição da ponte de Mos-
tar – uma construção histórica – em 1993, causando "da-
nos desproporcionais para a população civil muçulmana". 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
66. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Da Catalunha na Espanha e dos curdos 
no Iraque. 
Plebiscito sobre a independência da Catalunha em rela-
ção à Espanha. O “Sim” venceu o referendo com 90,09% 
(2.020.144 votos), o “Não” teve 7,87% (176.565 votos. 
No total foram registrados 2.262.424 votos, segundo o 
governo catalão. Madri já avisou que a consulta é ile-
gal e não tem valor algum.  
Ignorando a pressão de Bagdá e as ameaças do Irã e da 
Turquia, curdos compareceram em massa para votar no 
plebiscito sobre a independência do Curdistão iraquiano. 
Mais de 78% dos 5,2 milhões de eleitores curdos vota-
ram. A região do norte do Iraque, conhecida como Go-
verno Regional do Curdistão (GRC), conquistou autono-
mia em 1991. Os curdos agora pleiteiam independência 
total de Bagdá e enfrentam oposição não só do governo 
iraquiano, mas também de outros países como Turquia 
e Irã, onde há minorias curdas e temor de movimentos 
separatistas. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
67. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Plebiscito sobre a independên-
cia da Catalunha em relação à Espanha. O “Sim” venceu 
o referendo com 90,09% (2.020.144 votos), o “Não” teve 
7,87% (176.565 votos. No total foram registrados 
2.262.424 votos, segundo o governo catalão. Madri já 
avisou que a consulta é ilegal e não tem valor algum. 
Conselho de Ministros convocado pelo chefe de governo 
espanhol, Mariano Rajoy, decidiu destituir o governo 
da Catalunha, dissolver o Parlamento local e convocar 
eleições regionais, conforme autorizado mais cedo pelo 
Senado espanhol, que deu luz verde para a aplicação do 
artigo 155 da Constituição. Rajoy anunciou a destituição 
de Carles Puigdemont, presidente da Catalunha, e ou-
tras autoridades regionais. O chefe do governo espanhol 
também anunciou que o Parlamento catalão foi dissol-
vido e convocou eleições regionais para o dia 21 de de-
zembro "para restaurar a democracia". 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
68. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Da Catalunha na Espanha e dos curdos 
no Iraque.  
Plebiscito sobre a independência da Catalunha em rela-
ção à Espanha. O “Sim” venceu o referendo com 90,09% 
(2.020.144 votos), o “Não” teve 7,87% (176.565 votos. 
No total foram registrados 2.262.424 votos, segundo o 
governo catalão. Madri já avisou que a consulta é ile-
gal e não tem valor algum. Conselho de Ministros convo-
cado pelo chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, 
decidiu destituir o governo da Catalunha, dissolver o 
Parlamento local e convocar eleições regionais, con-
forme autorizado mais cedo pelo Senado espanhol, que 

deu luz verde para a aplicação do artigo 155 da Consti-
tuição. Rajoy anunciou a destituição de Carles Puigde-
mont, presidente da Catalunha, e de outras autoridades 
regionais. O chefe do governo espanhol também anun-
ciou que o Parlamento catalão foi dissolvido e convocou 
eleições regionais para o dia 21 de dezembro "para res-
taurar a democracia". Os grupos pró-independência tive-
ram maioria absoluta: conquistaram 70 cadeiras, duas a 
mais das 68 que compõem a maioria absoluta. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
69. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Senado aprovou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que acaba com as coligações par-
tidárias a partir de 2020. Para 2018, continuam valendo 
as regras atuais, em que os partidos podem se juntar em 
alianças para disputar a eleição e somar os tempos de 
rádio e televisão. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
70. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)   
COMENTÁRIO:  Em outubro de 2017, a Reforma Polí-
tica, aprovada por Câmara e Senado, foi sancionada 
pelo presidente Michel Temer. Um dos principais pontos 
da reforma foi a criação do Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC) – R$ 1,7 bilhão estimados 
para financiar as candidaturas. Temer vetou dispositivos 
associados: à retirada da Internet de publicações anôni-
mas com informações falsas ou discurso de ódio até que 
o autor fosse identificado; a extinção ou não do autofi-
nanciamento dos candidatos; e ao novo limite da doação 
de pessoa física.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
71. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Em dezembro de 2017, o Congresso 
Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer 
que liberava o autofinanciamento irrestrito de campa-
nha. Na prática, com a decisão dos parlamentares, o 
candidato ficará proibido de bancar totalmente os seus 
gastos eleitorais até o limite previsto para cada cargo. 
Alguns parlamentares entendem que os candidatos se-
rão, então, enquadrados na regra de pessoas físicas, 
que podem fazer doações até o limite de 10% dos seus 
rendimentos brutos no ano anterior. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
72. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Às vésperas do início do recesso de fim 
de ano do Supremo Tribunal Federal (STF), o minis-
tro Gilmar Mendes tomou diversas medidas que foram 
do desagrado da maior parte da população:  
- Prisão domiciliar para a esposa do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB): Gilmar concedeu 
à advogada Adriana Ancelmo, ex-primeira-dama do es-
tado do Rio de Janeiro, o direito à prisão domiciliar. O 
argumento usado pelo ministro foi que ela tem dois fi-
lhos, um de 11 anos e um de 14.  
- Proibição da conduta coercitiva: em todo o território na-
cional, afirmando ser uma conduta inconstitucional. Po-
rém, no Código de Processo Penal consta que tal me-
dida deve ser tomada caso o investigado se recuse a de-
por à Justiça. 
- Rejeição de 4 denúncias de políticos: em conjunto com 
Dias Toffoli, Gilmar livrou três deputados e um senador 
de investigações. E então foram arquivadas as denún-
cias em relação ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL), 
que é líder do partido na Câmara, também as denúncias 
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sobre seu pai, o senador Benedito de Lira (PP-AL), sobre 
o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) e sobre o 
deputado federal José Guimarães (PT-CE). 
- Suspensão de inquérito contra governador do PR: o 
atual governador do estado do Paraná, Beto Richa, está 
sendo acusado pelos crimes de corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. E o mi-
nistro Gilmar Mendes declarou que a delação de onde 
surgiu a denúncia era ''pouco confiável'' e então, suspen-
deu o inquérito em relação ao governador. 
- Liberdade ao empresário Marco Antônio de Lula: o em-
presário está preso desde o meio desse ano e responde 
pela suspeita de pagar propina ao ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral em troca de contratos com o 
Estado.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
73. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  
Após delação da JBS, o governo disparou a liberação de 
emendas parlamentares. Michel Temer foi denunciado 
por corrupção passiva pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot. A oposição afirma que a medida foi 
utilizada para garantir que a maioria dos 342 deputados 
rejeitasse a denúncia da PGR e não apoiasse o prosse-
guimento da ação no STF (Supremo Tribunal Federal). 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
74. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O relatório da CCJ, aprovado pelo ple-
nário da Câmara dos Deputados, recomendava a rejei-
ção da denúncia da Procuradoria-Geral da República por 
crime de corrupção passiva contra o presidente Michel 
Temer. Com a decisão, Temer responderá no STF so-
mente após a conclusão do mandato, em 31 de dezem-
bro de 2018. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
75. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, nova denúncia 
aponta Temer como líder de uma organização criminosa. 
Para Rodrigo Janot, Temer também participou da com-
pra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do ope-
rador Lúcio Funaro. Denúncia contra Temer é enviada à 
Câmara dos Deputados. Em outubro de 2017, Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou 
o relatório do deputado Bonifácio Andrada (PSDB-MG) 
que propõe a rejeição da denúncia contra o presidente 
Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) 
e Moreira Franco (Secretaria-Geral). Por 251 votos a fa-
vor e 233 contra, parecer da CCJ que livra Temer de in-
vestigação foi aceito no plenário. Para que a investiga-
ção fosse autorizada, eram necessários 342 votos "não" 
para rejeitar o parecer.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
76. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Em junho de 2017, Janot denunciou 
Aécio Neves ao STF pelos crimes de corrupção passiva 
e obstrução à Justiça.  O tucano é acusado de corrupção 
passiva pelo suposto recebimento de R$ 2 milhões em 
propina da JBS e por obstrução de Justiça por tentar im-
pedir os avanços da Operação Lava Jato. Janot também 
pediu a abertura de um novo inquérito para investigar o 
crime de lavagem de dinheiro. Em setembro de 2017, a 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu, por 3 votos a 2, afastar o senador Aécio Ne-
ves (PSDB-MG) do mandato parlamentar. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

77. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Em outubro de 2017, em votação aper-
tada (6 a 5), os ministros do STF decidiram que medidas 
cautelares impostas a parlamentares que impossibilitem 
o exercício do mandato precisam do aval do Legislativo. 
Entre essas medidas estão o afastamento e possivel-
mente o recolhimento noturno. A decisão do STF produ-
ziu um enunciado genérico, e a partir de agora caberá 
aos ministros analisar cada caso concreto. Na prática, 
porém, é certo que o resultado do julgamento autoriza o 
Congresso a rever, ou seja, deixar de cumprir certas de-
terminações do Supremo. Em outubro de 2017, a deci-
são do Senado, em votação aberta, reverte determina-
ção anterior da Primeira Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que impôs medidas cautelares a Aécio. En-
tre elas, estavam o afastamento do mandato, o impedi-
mento de falar com outros investigados e o recolhimento 
noturno. Foram registradas dez ausências na votação. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

78. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O grupo de trabalho da Operação Lava 
Jato em Curitiba (PR) foi encerrado após decisão to-
mada pela cúpula da Polícia Federal. Com a decisão, os 
policiais destacados deixarão de atuar exclusivamente 
na operação, passando a participar de outras investiga-
ções na Delecor (Delegacia de Combate à Corrupção e 
Desvio de Verbas Públicas). A força-tarefa do Ministério 
Público Federal pediu a revisão da medida. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

79. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O ex-ministro da Fazenda, Antonio Pa-
locci, disse que seu sucessor, Guido Mantega, criou uma 
central de vendas de informações para o mercado finan-
ceiro no tempo em que esteve no comando da pasta, en-
tre 2006 e 2014. Segundo acusações feitas por Palocci, 
Mantega antecipava dados sobre juros e medidas provi-
sórias que poderiam afetar o mercado financeiro. Em 
troca das informações essenciais aos bancos, ele pedia 
apoio ao governo petista. Mantega negou as acusações. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

80. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Odebrecht fechou um acordo de leni-
ência com o Ministério Público do Panamá, que investiga 
os esquemas de corrupção da Odebrecht desde 2015. 
O acordo do Panamá tem o maior valor entre os fecha-
dos pela Odebrecht na América Latina (exceto Brasil). 
Até então, o acordo de colaboração fechado com a Re-
pública Dominicana, em janeiro, tinha a maior multa, 
cerca de US$ 184 milhões. 
No ajuste formal de leniência fechado pelo grupo com o 
Brasil, Estados Unidos e Suíça, a empreiteira concordou 
em pagar uma multa de R$ 3,82 bilhões. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

81. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Em agosto de 2017, o empresário Joes-
ley Batista decidiu entregar novos áudios de conversas 
que teve com políticos para a PGR (Procuradoria-Geral 
da República). O Supremo Tribunal Federal (STF) libe-
rou os áudios. O conteúdo das gravações traz evidên-
cias de informações que foram omitidas pelos delatores 
durante as investigações no âmbito da Operação Lava 
Jato. Entre os fatos omitidos na delação estaria o envol-
vimento do ex-procurador Marcello Miller em crimes co-
metidos pelos empresários. O ex-procurador Marcello 
Miller atuou na elaboração da proposta de colaboração 
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assinada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). 
O então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de 
prisão do empresário Joesley Batista, de Ricardo Saud 
e do ex-procurador Marcello Miller. Em setembro de 
2017, o ministro do STF Luiz Edson Fachin decretou a 
prisão temporária de Joesley Batista e Ricardo Saud, 
bem como suspendeu, temporariamente, o acordo de 
colaboração premiada firmado junto ao MPF.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

82. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A PF deflagrou em janeiro a operação 
Cui Bono? ("A quem beneficia?", em latim), que mirava 
Geddel e sua gestão na vice-presidência de pessoa jurí-
dica na Caixa Econômica, entre 2011 e 2013. O ex-mi-
nistro Geddel Vieira Lima (PMDB) foi preso pela Polícia 
Federal, na Bahia. A prisão é preventiva e foi determi-
nada a pedido do Ministério Público e da Polícia Federal, 
para quem o ex-ministro de Michel Temer tentou atrapa-
lhar as investigações. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
  
83. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Detido em prisão domiciliar desde julho, 
o ex-ministro Geddel Vieira Lima, do PMDB, foi preso 
preventivamente (sem prazo determinado), em regime 
fechado três dias após a Polícia Federal (PF) apreender 
R$ 51 milhões em um imóvel supostamente utilizado 
pelo peemedebista. Geddel Vieira Lima foi preso por la-
vagem de dinheiro e organização criminosa. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

84. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O juiz Sérgio Moro condenou o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nove anos e meio de 
prisão em regime fechado, pelos crimes de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro. Lula é acusado de ser 
o dono oculto de um apartamento tríplex no Guarujá, re-
cebido como propina paga pela empreiteira OAS, em 
troca de benefícios em obras da Petrobras. É a primeira 
vez na história em que um ex-presidente da República é 
condenado por crime comum no Brasil. Lula poderá re-
correr da decisão em liberdade. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

85. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou que os tribunais brasileiros publicassem da-
dos sobre estrutura e pagamento remuneratório de magis-
trados após a polêmica envolvendo o Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJ-MT), onde foi revelado que 84 magis-
trados receberam salários acima de R$ 100 mil na folha 
de julho. Todos os tribunais do Poder Judiciário têm prazo 
de 10 dias para enviar cópias das folhas de pagamento 
dos magistrados do período de janeiro até agosto (2017), 
além de especificar os valores de subsídios e verbas es-
peciais. A partir do mês de setembro, terão até 5 dias após 
o pagamento para enviar essas cópias que servirão para 
o controle orçamentário e para a divulgação aos cidadãos 
e órgãos competentes. O CNJ afirma que irá manter em 
seu site um espaço específico de transparência dos dados 
relativos aos pagamentos dos magistrados pelos órgãos 
de jurisdição brasileira submetidos a seu controle. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
86. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu aplicar a Lei da Ficha Limpa 

para políticos condenados por abuso de poder em cam-
panha antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. Ine-
legíveis por oito anos e não somente por três anos, como 
estabelecia a lei anterior a 2010, da época em foram con-
denados. 
Durante o julgamento, prevaleceu no plenário o voto do 
ministro Luiz Fux, para quem o prazo de inelegibilidade 
não é uma punição para o político condenado, mas uma 
“condição de moralidade”. 
O ministro considera que a ficha limpa do candidato – a 
ausência de condenação – é um requisito que deverá ser 
verificado pelo juiz eleitoral no momento do registro, assim 
como a idade mínima para o cargo pretendido, filiação a 
partido político, nacionalidade brasileira, entre outros. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
87. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)  
COMENTÁRIO: Caminhões-tanque e homens do Exér-
cito já podem ser vistos circulando pelas ruas nesta 
sexta-feira (28) da região metropolitana do Rio de Ja-
neiro. Ao todo, mais de 10 mil agentes federais de segu-
rança atuarão no estado até final deste ano – com prazo 
prorrogável até dezembro de 2018 – para combater a vi-
olência no estado. 
Importante: Não confunda com o caso do Rio Grande 
do Norte. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
88. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, Raquel Elias Fer-
reira Dodge, de 57 anos, assumiu a Procuradoria-Geral 
da República. Primeira mulher a chefiar o órgão. Assume 
o cargo em um cenário de crise política e institucional. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
89. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer (PMDB) che-
gou a Itu, interior de São Paulo, e fez um rápido despacho, 
tornando a cidade, simbolicamente, a capital do país no 
dia em que se comemora a proclamação da República.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
90. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, Agentes da Polí-
cia Federal e do Ministério Público Federal prenderam 
Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) e do Comitê Rio-2016, e Leonardo 
Gryner, ex-diretor de operações do comitê Rio 2016 e 
braço-direito de Nuzman. Nuzman é suspeito de inter-
mediar a compra de votos de integrantes do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) para a eleição do Rio como 
sede da Olimpíada de 2016.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
91. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, José Maria Marin 
foi condenado por seis dos sete crimes dos quais foi acu-
sado pela Justiça norte-americana. Durante o processo 
que acusava Marin de ter recebido 6,5 milhões de dólares 
(R$ 21,5 milhões) no período em que presidiu a CBF em 
troca dos direitos de transmissão de grandes torneios a 
empresas de marketing esportivo, a defesa do antigo diri-
gente adotou como estratégia colocá-lo como inocente, 
responsabilizando o atual mandatário do futebol brasileiro, 
Marco Polo Del Nero, de todos os atos corruptos. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
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92. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  O indulto de Natal, benefício previsto 
na Constituição e concedido por meio de decreto presi-
dencial, foi centro de uma polêmica neste fim de ano. O 
indulto natalino é um perdão de pena e costuma ser con-
cedido todos os anos em período próximo ao Natal. Pre-
visto na Constituição, é destinado a quem cumpre requi-
sitos especificados no decreto presidencial, publicado to-
dos os anos. Se for beneficiado com o indulto, o preso 
tem a pena extinta e pode deixar a prisão. O texto foi 
considerado "brando" por entidades ligadas ao combate 
à corrupção e por integrantes do Ministério Público. Para 
a ONG Transparência Internacional, por exemplo, a me-
dida “facilita sobremaneira a concessão de perdão total 
da pena” a condenados por corrupção. O coordenador 
da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, pro-
curador Deltan Dallagnol, disse que o decreto de Temer 
era um "feirão de natal para corruptos". A procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma 
ação no Supremo Tribunal Federal para suspender os 
efeitos do decreto. Ao analisar a ação da PGR, a presi-
dente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, acolheu os 
argumentos apresentados por Raquel Dodge e suspen-
deu os pontos questionados no processo: 
- Diminuição do tempo exigido de cumprimento da pena 
para o condenado receber o indulto (de 1/4 para 1/5 da 
pena); 
- Perdão do pagamento de multas relacionadas aos cri-
mes pelos quais os presos foram condenados; 
- Concessão do benefício mesmo quando ainda há re-
cursos em andamento em instâncias judiciais; 
- Possibilidade de indulto a pessoas que estejam respon-
dendo a outro processo. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
93. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Vide comentário da questão anterior. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
94. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o juiz federal 
Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Opera-
ção Lava Jato no Rio de Janeiro, condenou o ex-gover-
nador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), a quinze anos de 
prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e organiza-
ção criminosa. A nova condenação de Sérgio Cabral se 
deu em uma ação penal referente à ocultação e lavagem 
de 39,7 milhões de reais recebidos de propina pelo pee-
medebista e seu grupo político. Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, o montante, desviado de contratos do es-
tado do Rio durante a gestão de Cabral, é parte dos 
317,8 ocultados pelo ex-governador e seus aliados no 
Brasil e no exterior e foi lavado entre agosto de 2014 e 
junho de 2015. Com a nova sentença, a quarta em pro-
cessos da Lava Jato, Cabral acumula penas a 87 anos 
e quatro meses de prisão.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
95. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)  
COMENTÁRIO:  Em julho de 2017, o decreto autorizou 
o aumento de impostos sobre combustíveis. O governo 
pretende arrecadar cerca de R$ 11 bilhões neste ano 
com o aumento do PIS/Cofins dos combustíveis, o que 
ajudará a cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 
159 bilhões. O Programa de Integração Social (PIS) e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol subirá 
para compensar as dificuldades fiscais. Em agosto de 

2017, a Justiça Federal em Macaé-RJ suspendeu o au-
mento das alíquotas do PIS e Cofins sobre a gasolina, o 
diesel e o etanol.  Um dos argumentos é que o reajuste 
deveria ser feito por lei publicada 90 dias antes de entrar 
em vigor. O presidente do TRF-1 (Tribunal Regional Fe-
deral), desembargador Hilton Queiroz, derrubou uma li-
minar que suspendia o aumento de tributos sobre os 
combustíveis. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

96. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Após anunciar o sexto reajuste seguido 
no preço do gás de cozinha, a Petrobras decidiu rever a 
política de preços para o combustível, alegando que o 
modelo atual traz para o Brasil volatilidades dos merca-
dos europeus. A companhia anunciou alta de 8,9% no 
preço do produto vendido em botijões de 13 quilos, que 
é mais consumido por residências e tem grande impacto 
no bolso das famílias de baixa renda. Foi a sexta alta 
seguida, o que elevou o aumento acumulado no preço 
do produto no ano para 67,8%. Em comunicado distribu-
ído na segunda, a Petrobras disse que estava seguindo 
as cotações internacionais. Em novo comunicado, a em-
presa diz que o objetivo da revisão é buscar uma meto-
dologia "que suavize os impactos derivados da transfe-
rência dessa volatilidade para os preços domésticos".  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

97. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: 
Vide comentário da alternativa anterior. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

98. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Organizações ambientalistas estão 
processando o Estado da Noruega – o maior produtor de 
petróleo da Europa Ocidental – em um caso envolvendo 
a autorização de exploração petrolífera no Ártico. Os au-
tores da ação, em destaque o Greenpeace e a organiza-
ção norueguesa Natur og Ungdom (Natureza e Juven-
tude, em tradução livre), pedem a revogação de dez li-
cenças concedidas pelo Estado em 2016 para que sejam 
exploradas as águas do mar de Barents, ao norte da No-
ruega. As organizações alegam que as concessões vio-
lam o Acordo de Paris sobre o clima, bem como um tre-
cho da Constituição do país, alterado em 2014, que ga-
rante os direitos a um ambiente saudável. Segundo os 
ativistas, este é o primeiro processo judicial a ser aberto 
contra um país envolvendo uma violação do Acordo de 
Paris, assinado em dezembro de 2015 e em vigor há um 
ano. O pacto climático global foi acordado durante a 21ª 
Conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) 
na capital francesa, dois anos atrás. Com o objetivo de 
limitar o aquecimento global, o acordo já foi ratificado por 
mais de 140 nações, sendo a Noruega uma das primei-
ras a fazê-lo. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

99. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO:  Em dezembro de 2017, os maiores pro-
dutores mundiais de petróleo decidiram prorrogar o 
acordo quanto à redução em sua produção de petróleo 
para cobrir todo o ano de 2018, a fim de reduzir os esto-
ques excessivos e manter os preços acima dos US$ 60 
por barril. A Arábia Saudita e a Rússia, cuja produção 
combinada responde por um quinto da oferta mundial de 
petróleo, se uniram para liderar um esforço de 24 países. 
A lista inclui tanto membro da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) quanto não.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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100. (VUNESP – 2017 – SOLDADO – PM-SP)  
COMENTÁRIO:  A balança comercial brasileira teve su-
perávit de US$ 6,3 bilhões em julho. Trata-se do melhor 
resultado para o mês desde o início da série histórica do 
governo, em 1989. O saldo positivo supera o recorde de 
julho de 2006, quando a balança ficou positiva em US$ 
5,659 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Ministé-
rio da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De janeiro 
a julho deste ano, a balança acumula superávit de US$ 
42,5 bilhões. O valor também é o maior da história, su-
perando o recorde de US$ 28,2 bilhões registrado de ja-
neiro a julho de 2016. O principal motivo para o bom de-
sempenho da balança neste ano é o crescimento dos 
preços das commodities (produtos básicos com cotação 
internacional). Também aumentaram os volumes expor-
tados de alguns produtos. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

101. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Os EUA anunciaram a suspensão de 
toda a importação de carne bovina "in natura" do Brasil 
devido a preocupações sobre a qualidade do produto. A 
suspensão das vendas aos Estados Unidos vai perma-
necer, de acordo com os EUA, até que o Ministério da 
Agricultura do Brasil adote "ações corretivas que o De-
partamento de Agricultura considere satisfatórias". 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
102. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A definição da taxa de juros pelo Banco 
Central tem como foco o cumprimento da meta de infla-
ção. Normalmente, quando a inflação está em alta, o BC 
eleva a Selic na expectativa de que o encarecimento do 
crédito freie o consumo e, com isso, a inflação caia. 
Quando as estimativas para a inflação estão em linha 
com as metas predeterminadas pelo CMN, o BC reduz 
os juros. É o que está acontecendo agora. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

103. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A produção industrial brasileira teve alta 
pelo quinto mês consecutivo. Pesquisa Industrial Mensal 
do IBGE mostrou que em setembro de 2017 a produção 
da indústria teve alta de 2,6% em relação a igual período 
do ano passado. Também em setembro o país registrou 
marcas significativas que levaram analistas a falar em 
fim da recessão na indústria. A alta da produção no acu-
mulado em 12 meses foi de 0,4%, o que encerrou ciclo 
de 39 meses de quedas consecutivas.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
104. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Retomada da indústria. A produção indus-
trial brasileira teve alta pelo quinto mês consecutivo. Pes-
quisa Industrial Mensal do IBGE mostrou que em setembro 
de 2017 a produção da indústria teve alta de 2,6% em rela-
ção a igual período do ano passado. Também em setembro 
o país registrou marcas significativas que levaram analistas 
a falar em fim da recessão na indústria. A alta da produção 
no acumulado em 12 meses foi de 0,4%, o que encerrou 
ciclo de 39 meses de quedas consecutivas.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
105. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O governo federal anunciou que pre-
tende privatizar a Casa da Moeda (órgão que confecciona 
as notas de real, além de passaportes brasileiros, selos 
postais e diplomas), a Eletrobras, o aeroporto de Congo-
nhas e a Lotex (braço da loteria instantânea da Caixa Eco-
nômica). Pelo menos, por enquanto, a Caixa Econômica 
Federal não faz parte do pacote de privatizações. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

106. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer assinou a 
medida provisória que institui o programa de demissão 
voluntária (PDV) para os servidores do Poder Executivo. 
Pela MP, o programa institui, além do PDV, jornada de 
trabalho reduzida com remuneração proporcional e li-
cença sem remuneração com pagamento de incentivo 
em pecúnia. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
107. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, fabricantes de 
aeronaves Embraer e Boeing estavam negociando uma 
fusão. As ações da empresa chegaram a disparar cerca 
de 40% durante o dia. Fecharam em alta de 22,5%, a R$ 
20,20. Em um dia, o valor de mercado da empresa subiu 
R$ 2,7 bilhões, para R$ 14,8 bilhões. A união entre as 
empresas pode criar uma gigante global de aviação, com 
forte atuação nos segmentos de longa distância e na avi-
ação regional. De acordo com o jornal americano, as em-
presas aguardam a posição do governo brasileiro sobre 
o negócio. A União tem uma ação de classe especial, 
chamada de "golden share", que dá poder de veto em 
decisões estratégicas da Embraer.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 

108. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, o governo federal 
incluiu mais 13 aeroportos no programa de desestatiza-
ção, que deverão ser concedidos à iniciativa privada, 
mas deixou de fora o aeroporto de Congonhas, na capi-
tal paulista.  A concessão de Congonhas renderia ao go-
verno uma arrecadação de outorga de pelo menos 5,6 
bilhões de reais, mas por pressão do Partido da Repú-
blica (PR), que comanda o Ministério dos Transportes e 
a Infraero, o governo pisou no freio no processo de con-
cessão do terminal. O governo incluiu na lista para futura 
concessão os aeroportos de Vitória (ES), Recife (PE), 
Aracajú (SE), Maceió (AL), Macaé (RJ), Juazeiro do 
Norte (CE); Campina Grande e Bayeux, na Paraíba; e 
Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e 
Barra do Garças, todos no Mato Grosso. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
109. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)  
COMENTÁRIO: A reforma trabalhista flexibilizou a jor-
nada, que poderá se estender até 12 horas diárias com 
36 horas de descanso, respeitando-se as 44 horas se-
manais, além das horas extras. De acordo com a re-
forma, os acordos coletivos terão força de lei e poderão 
regulamentar, entre outros pontos, a jornada de trabalho 
de até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais, 
incluindo horas extras. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

110. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A reforma trabalhista promove uma sé-
rie de mudanças, entre as quais se destaca o fato de as 
convenções e acordos coletivos prevalecerem sobre a 
legislação. O texto da reforma prevê ainda, entre outros 
pontos, que: 
- As férias poderão ser fracionadas em até três períodos; 
- A jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas 
de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais 
(ou 48 horas, com as horas extras) e 220 horas mensais. 
- O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos.  
- O plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e 
trabalhadores sem necessidade de homologação nem re-
gistro em contrato, podendo ser mudado constantemente. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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111. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A medida provisória trouxe regulamen-
tações para o trabalho intermitente. Os trabalhado-
res contratados sob a modalidade intermitente não terão 
direito ao seguro-desemprego. Além de restringir o 
acesso ao seguro-desemprego, a MP especifica que, no 
caso de rescisão do contrato, o trabalhador intermitente 
receberá metade da multa do FGTS (demissão sem 
justa causa), calculada sobre a média dos pagamentos 
recebidos, e poderá movimentar até 80% do fundo. O 
texto também determina que os empregados devem 
complementar o pagamento da Previdência, caso seus 
vencimentos no mês fiquem abaixo do salário-mínimo. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
112. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, apesar de pro-
testos em toda a França, o presidente Emmanuel Ma-
cron assinou cinco decretos que implementam a reforma 
trabalhista e têm como objetivo flexibilizar o mercado de 
trabalho no país. A reforma trabalhista é considerada 
uma das prioridades de Macron e foi prometida durante 
a sua campanha eleitoral. O presidente espera reativar 
o emprego na França, onde o desemprego atinge 9,6% 
da população ativa. 
GABARITO ALTERNATIVA “D”  

 
113. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Condenou o protecionismo econômico 
e as políticas isolacionistas. Em setembro de 2017, o 
presidente da China, Xi Jinping, inaugurou a nona cúpula 
de potências emergentes do Brics com uma reunião de 
empresários na qual reivindicou o potencial dos cinco 
países-membros do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) para revolucionar a economia mundial. Xi 
destacou que os países do Brics devem juntar especial-
mente suas forças em um mundo cada vez mais multi-
polar e que enfrenta uma nova revolução tecnológica e 
desafios como o aumento do protecionismo, o perigo do 
terrorismo e os problemas de segurança cibernética. 
GABARITO ALTERNATIVA “D”  

 
114. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Mercosul e União Europeia se aproxi-
mam de acordo comercial. Restam poucos obstáculos 
para fechar o acordo definitivo. O principal são as expor-
tações agropecuárias, cuja entrada no mercado europeu 
encontra a resistência da França, Irlanda e Polônia. As 
negociações se concentram em dois aspectos: a cota de 
entrada das exportações agropecuárias na Europa e os 
prazos para liberar o intercâmbio de bens industriais.  
Europa aceitou ampliar a cota de carne bovina que pode 
entrar sem tarifas, mas o Mercosul ainda a considera in-
suficiente. Com relação aos bens industriais, as partes 
negociam “cestas” de liberalização de produtos e em 
quantos anos poderão começar sem tarifas. A Europa 
quer que sejam dez anos e o Mercosul busca estendê-la 
para quinze. 
GABARITO ALTERNATIVA “A”  

 
115. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, a Argentina se 
tornou o primeiro país sul-americano a presidir o G20 e 
prometeu usá-lo para colocar seu país no primeiro nível 
mundial e o foco do planeta sobre a América Latina. 
GABARITO ALTERNATIVA “C”  

116. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Os países do Mercosul, e principal-
mente o Brasil e a Argentina, discordam do teto imposto 

pela UE às importações de etanol e de carne. Mercosul 
e União Europeia se aproximam de acordo comercial. 

Restam poucos obstáculos para fechar o acordo defini-
tivo. O principal são as exportações agropecuárias, cuja 

entrada no mercado europeu encontra a resistência da 
França, Irlanda e Polônia. As negociações se concen-

tram em dois aspectos: a cota de entrada das exporta-
ções agropecuárias na Europa e os prazos para liberar 

o intercâmbio de bens industriais. Europa aceitou am-
pliar a cota de carne bovina que pode entrar sem tarifas, 

mas o Mercosul ainda a considera insuficiente. Com re-
lação aos bens industriais, as partes negociam “cestas” 

de liberalização de produtos e em quantos anos poderão 
começar sem tarifas. A Europa quer que sejam dez anos 

e o Mercosul busca estendê-la para quinze. 
GABARITO ALTERNATIVA “E”  

 
117. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: O Paraguai assumiu a presidência se-

mestral do bloco, durante 51ª Cúpula do Mercosul, no 

Brasil.  

GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
118. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, na reunião de 

cúpula do Mercosul em Brasília, o presidente Michel Te-
mer justificou o afastamento da Venezuela e defendeu 

as reformas estruturais nos países do bloco para o 
avanço do livre comércio. Temer anunciou a assinatura 

de um acordo de compras públicas entre os países do 
bloco. Por ele, países do bloco poderão concorrer em li-

citações públicas de órgãos federais em condições 
iguais.  

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
119. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o congresso ar-

gentino aprovou a controversa reforma da Previdência, 

apesar dos violentos protestos no país desde quinta-

feira e de uma greve nos transportes. Os deputados ar-

gentinos passaram a madrugada tentando votar o pro-

jeto, que recebeu 128 votos a favor, 116 contra e duas 

abstenções, após 17 horas de sessão. O objetivo é re-

duzir o déficit fiscal e atrair investimentos. 

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
120. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, Reino Unido e 

União Europeia (UE) anunciaram terem chegado a um 

acordo na primeira fase das negociações da saída dos 

britânicos do bloco. Uma das principais decisões toma-

das em Bruxelas durante a semana foi a garantia de não 

se estabelecer uma "fronteira dura" (com postos de con-

trole) entre a Irlanda, integrante da UE, e a Irlanda do 

Norte, que faz parte do Reino Unido. Outra das condi-

ções impostas pela UE para avançar nas negociações 

foi a manutenção das garantias sociais dos cidadãos eu-

ropeus que moram no Reino Unido. Uma "taxa de divór-

cio" a ser paga por Londres ao bloco também foi acor-

dada (estimativa de 40 e 45 bilhões de euros). 

GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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121. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, a reforma tribu-
tária americana passou pela etapa decisiva do Senado, 
o que abre o caminho para uma grande vitória política do 
presidente Donald Trump. Antes de ser sancionada pelo 
presidente, no entanto, é necessária uma última votação 
técnica na Câmara de Representantes. O Senado, de 
maioria republicana, aprovou o texto da reforma fiscal e 
da redução de impostos por 51 votos contra 48. Todos 
os senadores republicanos presentes votaram a favor, 
enquanto a oposição democrata votou contra o pro-
jeto. A proposta já tinha sido aprovada na Câmara. O 
controverso projeto foi uma das principais bandeiras do 
presidente, defendida desde sua candidatura como es-
sencial para estimular a economia americana. Na prá-
tica, porém, a primeira grande mudança fiscal nos Esta-
dos Unidos em 30 anos é abrangente e divide opiniões. 
A nova legislação reduz permanentemente a taxa de im-
posto das corporações – de 35% para 21% –, os cortes 
de impostos para indivíduos e famílias são temporários: 
irão durar somente até 2025. Apesar de os republicanos 
defenderem uma "disciplina fiscal", a nova lei prevê um 
acréscimo de US$ 1,5 trilhão, ao longo de uma década, 
à dívida de US$ 20 trilhões do país – a maior do mundo. 
O projeto de lei permite que o santuário natural “Alasca: 
Refúgio Nacional Ártico da Vida Selvagem” seja perfu-
rado para exploração de petróleo e gás. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
122. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, a reforma fiscal 
americana passou pela etapa decisiva do Senado, o que 
abre o caminho para uma grande vitória política do pre-
sidente Donald Trump. Antes de ser sancionada pelo 
presidente, no entanto, é necessária uma última votação 
técnica na Câmara de Representantes. O Senado, de 
maioria republicana, aprovou o texto da reforma fiscal e 
da redução de impostos por 51 votos contra 48. Todos 
os senadores republicanos presentes votaram a favor, 
enquanto a oposição democrata votou contra o pro-
jeto. A proposta já tinha sido aprovada na Câmara. O 
controverso projeto foi uma das principais bandeiras do 
presidente, defendida desde sua candidatura como es-
sencial para estimular a economia americana. Na prá-
tica, porém, a primeira grande mudança fiscal nos Esta-
dos Unidos em 30 anos é abrangente e divide opiniões. 
A nova legislação reduz permanentemente a taxa de im-
posto das corporações – de 35% para 21% –, os cortes 
de impostos para indivíduos e famílias são temporários: 
irão durar somente até 2025. Apesar de os republicanos 
defenderem uma "disciplina fiscal", a nova lei prevê um 
acréscimo de US$ 1,5 trilhão, ao longo de uma década, 
à dívida de US$ 20 trilhões do país – a maior do mundo. 
O projeto de lei permite que o santuário natural “Alasca: 
Refúgio Nacional Ártico da Vida Selvagem” seja perfu-
rado para exploração de petróleo e gás. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
123. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o governo itali-
ano inaugurou um programa social semelhante ao Bolsa 
Família brasileiro, transferindo renda a pessoas vivendo 
em situação de pobreza absoluta. Reddito di Inclusione 
(renda de inclusão) entregará entre R$ 720 e R$ 1.870 ao 
mês por família, a partir do número de integrantes. O pro-
jeto ganhou forma no governo do ex-premiê Matteo Renzi 
por influência do caso brasileiro. A Itália calcula que 4,7 
milhões de pessoas, em uma população de 60 milhões, 
vivem em situação de pobreza absoluta – uma emergên-
cia agravada pela crise financeira global de 2007. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 

124. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: As bolsas globais nunca subiram tanto 
como no ano de 2017, aproveitando o bom momento da 
economia global e o dinheiro barato de bancos centrais dos 
países ricos. O índice de ações da Bloomberg, que reúne 
dados de 96 Bolsas de Valores, teve valorização (em dólar) 
de 64,3% no ano. No Brasil, o Ibovespa (principal índice da 
Bolsa) atingiu, em outubro, seu maior patamar nominal 
(76.989 pontos) e acumulou valorização de 24,7% em dó-
lar. Uma parte dessa história se deve ao desempenho do 
PIB mundial. A economia global deve ter neste ano o seu 
melhor desempenho desde 2010. Os EUA estão no seu 
melhor momento em três anos, e a China está em um ritmo 
de crescimento de 6,9% nos nove primeiros meses do ano, 
superior à meta do governo (cerca de 6,5%). Esse cenário 
tem favorecido as multinacionais, que vêm mostrando re-
sultados melhores e estão sendo premiadas com a valori-
zação de suas ações na Bolsa. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
125. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A bitcoin é uma moeda virtual. Não é 
controlada por um Banco Central. Ela é produzida de 
forma descentralizada por milhares de computadores, 
mantidos por pessoas que “emprestam” a capacidade de 
suas máquinas para criar bitcoins e registrar todas as 
transações feitas. O processo de nascimento de uma 
bitcoin é chamado de “mineração”, em que os computa-
dores conectados à rede competem entre si na resolu-
ção de problemas matemáticos. Quem ganha, recebe 
um bloco da moeda. O nível de dificuldade dos desafios 
é ajustado pela rede, para que a moeda cresça dentro 
de uma faixa limitada, que é de até 21 milhões de unida-
des até o ano de 2140. Além da mineração, é possível 
possuir bitcoins comprando unidades em casas de câm-
bio específicas ou aceitando a criptomoeda ao vender 
coisas. As moedas virtuais são guardadas em uma es-
pécie de carteira, criada quando o usuário se cadastra 
no software. Depois do cadastro, a pessoa recebe um 
código com letras e números, chamado de “endereço”, 
utilizado nas transações. Quando ela quiser comprar um 
jogo, por exemplo, deve fornecer ao vendedor o tal en-
dereço.  O valor da bitcoin segue as regras de mercado, 
ou seja, quanto maior a demanda, maior a cotação.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

126. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Cerca de 20 mil pessoas da minoria 
muçulmana rohingya chegaram a Bangladesh fugindo 
de uma ofensiva militar contra a etnia perseguida no vi-
zinho Mianmar. A ação é a mais intensa desde 25 de 
agosto, quando as tropas chegaram ao Estado de Rakh-
ine para enfrentar os membros da Frente de Salvação 
Arakan Rohingya, grupo armado composto pela minoria 
muçulmana. Nas contas do governo de Mianmar, quase 
400 pessoas morreram e mais de 11,7 mil "residentes 
étnicos" (forma como se referem aos rohingyas) foram 
retirados da região do confronto com os rebeldes, no no-
roeste do país. Segundo a ONU, entre 25 e 31 de agosto, 
quase 60 mil rohingyas fugiram rumo ao vizinho Bangla-
desh: 38 mil já cruzaram a fronteira, e outros 20 mil estão 
presos em zonas desocupadas na divisa entre os dois 
países. A Organização das Nações Unidas (ONU) de-
nunciou que há uma “limpeza étnica” feita por militares 
de Mianmar contra a minoria muçulmana rohingya. Em 
novembro de 2017, os governos de Mianmar e Bangla-
desh assinaram um memorando de intenções que abre 
o caminho para a repatriação dos refugiados rohingyas 
que fugiram da violência no território birmanês. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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127. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, os Estados Uni-
dos anunciaram sua retirada de um Pacto Mundial da 
ONU sobre proteção de migrantes e refugiados, por con-
siderá-lo "incompatível" com a política migratória ameri-
cana.  Em setembro de 2016, os 193 membros da As-
sembleia Geral da ONU haviam adotado por unanimi-
dade a Declaração de Nova York para os refugiados e 
os migrantes, que prevê a melhoria do gerenciamento 
internacional das crises migratórias, com apoio, recebi-
mento e ajuda para o retorno de migrantes e refugiados. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
128. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Uma van atropelou várias pessoas em 
La Rambla, na cidade de Barcelona, na Espanha. Este é 
o sexto atentado terrorista com atropelamento ocorrido 
neste ano. Só em Londres, foram três ataques do tipo. 
Trata-se do ataque terrorista mais grave na Espanha 
desde 11 de março de 2004. O Estado Islâmico reivindi-
cou a autoria do ataque.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
129. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Após 9 meses de combate, o Iraque re-
tomou o controle da cidade de Mossul do EI, pois o Es-
tado Islâmico encontrava-se enfraquecido no local de-
vido aos avanços do Exército iraquiano. A operação de 
retomada da cidade começou em outubro de 2016 e con-
tou com o apoio essencial da coalização internacional li-
derada pelos EUA. O EI está sofrendo sucessivas derro-
tas no Iraque e também na Síria, mais especificamente 
na cidade de Raqqa, sua autoproclamada capital na-
quele país. A perda progressiva de territórios enfraquece 
a milícia, reduzindo a capacidade de obter recursos fi-
nanceiros e de recrutar combatentes. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
130. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, terroristas ata-
caram uma mesquita lotada de fiéis em Bir al-Abed, a 
oeste da cidade de El Arish, epicentro do ramo egípcio 
do Estado Islâmico no norte do Sinai. Pelo menos 305 
pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas no aten-
tado contra o templo. Testemunhas afirmam que os ter-
roristas explodiram uma bomba na mesquita, da vertente 
moderada sufi, enquanto vários homens armados abri-
ram fogo indiscriminadamente contra os fiéis que fugiam 
após a explosão.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
131. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, foram dois ataques 
em sequência na capital da Somália. No mais mortal, um 
caminhão carregado de explosivos foi colocado em uma 
esquina movimentada próximo a um caminhão de com-
bustível, o que aumentou o poder de destruição. A se-
gunda explosão foi em um mercado. Passa de 300 o nú-
mero de mortos no pior ataque terrorista da Somália.  Ne-
nhum grupo terrorista reivindicou o ataque, mas o governo 
da Somália acusa o Al-Shabab pelo atentado. O grupo ter-
rorista ligado à Al-Qaeda briga para dominar o país, que 
vive em uma guerra civil desde a década de 1990. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
132. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Maior ataque a tiros da história dos EUA 
deixa 59 mortos e 527 feridos. Em outubro de 2017, 

americano de 64 anos abriu fogo do alto de hotel contra 
multidão que assistia a show de música country em Las 
Vegas. Ele foi encontrado morto. Cinquenta e nove pes-
soas morreram e 527 ficaram feridas no maior massacre 
da história dos Estados Unidos.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

133. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o presidente 

russo Vladimir Putin, telefonou ao colega norte-ameri-

cano, Donald Trump, para agradecê-lo pela informação 

que permitiu à Rússia impedir um ataque terrorista em 

seu território. Foi a agência de espionagem norte-ameri-

cana CIA que informou e permitiu a órgãos de segurança 

da Rússia prender os responsáveis pelo possível ata-

que. O ataque frustrado seria executado na catedral de 

Kazansky, em São Petersburgo, segunda maior cidade 

da Rússia. 

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
134. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Um submarino da Marinha argen-
tina desapareceu. A embarcação perdeu o contato com 
sua central no dia 15 de novembro. Desde então, equi-
pes de busca da Argentina e de outras 13 nações procu-
ram incansavelmente qualquer rastro que possa levar a 
sua localização. A Marinha da Argentina parece indicar 
que uma explosão pode ter atingido a embarcação. 
Pouco antes da perda das comunicações, o comandante 
do submarino informou problemas nas baterias. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
135. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o juiz federal da 
14ª Vara do Distrito Federal, Waldemar Cláudio de Car-
valho, concedeu liminar que abre brecha para que psi-
cólogos ofereçam a terapia de reversão sexual, conhe-
cida como “cura gay”, tratamento proibido pelo Conselho 
Federal de Psicologia desde 1999. A decisão atende a 
pedido da psicóloga Rozangela Alves Justino em pro-
cesso aberto contra o colegiado, que aplicou uma cen-
sura à profissional por oferecer a terapia aos seus paci-
entes.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
136. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, o Tribunal 
Constitucional da Alemanha solicitou ao governo que 
permita na certidão de nascimento o registro de pessoas 
com um terceiro sexo –  seja como "intersexual" ou "di-
verso" –, além de feminino e masculino. A sentença ar-
gumenta, baseando-se no direito constitucional à prote-
ção da personalidade, que as pessoas que não são nem 
homens nem mulheres têm direito a inscrever sua iden-
tidade de gênero de forma "positiva" na certidão de nas-
cimento. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

137. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o Parlamento 

da Austrália aprovou a lei que legaliza o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo no país. A Austrália é o 27º país 

do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo.  Desde 2004, foram 22 tentativas malsu-

cedidas de aprovar no Parlamento a união gay. 

GABARITO ALTERNATIVA “B” 
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138. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Cinco militares transgêneros dos Esta-
dos Unidos, processaram o presidente norte-americano, 
Donald Trump, desafiando a proibição do mandatário à 
atuação de indivíduos transgêneros nas Forças Arma-
das. Em outubro de 2017, Corte dos EUA bloqueia veto 
de Trump a militares transgêneros.  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
139. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Pelo menos uma pessoa morreu e ou-
tras 33 ficaram feridas em um protesto de supremacistas 
brancos na cidade universitária de Charlottesville, no Es-
tado americano de Virgínia. Durante o confronto, um ho-
mem atropelou um grupo de pessoas que protestava 
contra a marcha da extrema-direita dos EUA, que é con-
tra negros, imigrantes, gays e judeus. A vítima, que se-
gundo a imprensa norte-americana uma mulher de 32 
anos, não teve a identidade divulgada.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
140. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)   
COMENTÁRIO: Em 26 de agosto de 2016, um jogador 
de futebol americano ficou sentado quando o hino dos 
Estados Unidos foi tocado no estádio antes da partida. 
Em 2017, um protesto reúne dezenas de atletas que se 
negam a ficar de pé durante a execução do hino ameri-
cano para denunciar a brutalidade policial contra mino-
rias raciais. O armador Stephen Curry, estrela do atual 
campeão Golden State Warriors, afirmou que não gosta-
ria de fazer a tradicional visita à Casa Branca que os 
vencedores da NBA praticam anualmente por "não 
apoiar o que o presidente representa”.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
141. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Uma das principais perguntas no de-
bate sobre cotas em universidades públicas é se alunos 
beneficiados conseguem acompanhar a faculdade. Os 
dados mostram que aqueles que entram por esse cami-
nho se formam com desempenho próximo aos demais 
alunos em pouco mais da metade dos cursos. A nota de-
les é inferior, porém, especialmente nas exatas. Dos dez 
cursos em que os cotistas estão mais atrás dos demais, 
sete são dessa área.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 

142. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em Julho de 2017, Uruguai iniciou a 

venda de cigarros de maconha nas farmácias do país. É 

a última etapa da chamada Lei da Maconha para que ela 

seja implementada por completo (a lei descriminaliza a 

posse, permitiu o cultivo para consumo pessoal e criou 

os clubes de cultivo coletivos). Cada usuário registrado 

terá direito a comprar, no máximo, 10 gramas por se-

mana, a US$ 1,30 (R$ 4,30) o grama. É preciso ser uru-

guaio ou residente legal no país e preencher um formu-

lário nos Correios. Há concessões a empresas para o 

cultivo da "maconha estatal" no interior do país. Antes, 

mais de 90% do produto consumido no Uruguai vinha do 

Paraguai e de outros países produtores.  

GABARITO ALTERNATIVA “E” 

 
143. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o governador 
do Piauí, Wellington Dias (PT), autorizou a produção, no 

estado, de óleo de canabidiol, uma das substâncias pre-
sentes na maconha (cannabis sativa). Atualmente, há no 
Piauí 21 pacientes que recebem o óleo de canabidiol por 
meio de decisões judiciais. Para que o extrato possa ser 
produzido no estado – e, assim, não exista a necessi-
dade de importar o óleo da Califórnia (EUA) e de Israel 
–, é previsto um investimento de R$ 1 milhão. As pesqui-
sas com o canabidiol começaram no primeiro semestre 
de 2017, voltadas para o tratamento de pacientes que 
sofrem com convulsões e epilepsia. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
144. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o México lem-
brou os 32 anos do pior terremoto de sua história vivendo 
o pesadelo de novo. Um terremoto fortíssimo atingiu o 
México. Autoridades confirmaram 61 mortes, e ao me-
nos 200 pessoas ficaram feridas. O terremoto derrubou 
prédios inteiros.  
Em setembro de 2017, Irma, uma das tempestades mais 
fortes no Atlântico em um século, deixou um rastro de 
destruição em ilhas do Caribe. Irma, que chegou a ser 
um furacão de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-
Simpson, foi reduzido à categoria 3, com ventos de 195 
km/h, e para a categoria 2. O furacão deixou 4 mortos ao 
chegar à Flórida, nos EUA e 28 mortos nas ilhas do Ca-
ribe, com registros nas partes francesa e holandesa de 
Saint Martin, nas Ilhas Virgens americanas, nas Ilhas Vir-
gens britânicas e no arquipélago de Anguilla, em Porto 
Rico e em Barbuda. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
145. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o México lem-
brou os 32 anos do pior terremoto de sua história vivendo 
o pesadelo de novo. Um terremoto fortíssimo atingiu o 
México. Autoridades confirmaram 61 mortes, e ao me-
nos 200 pessoas ficaram feridas. O terremoto derrubou 
prédios inteiros.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
146. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em agosto de 2017, a imensa quanti-
dade de chuva que caiu no Texas em razão da tempes-
tade Harvey bateu o recorde de precipitação neste es-
tado do sul dos Estados Unidos. Harvey, um furacão de 
categoria 4 em uma escala de 5, atingiu o Texas. Desde 
então, foi degradado para o status de tempestade tropi-
cal, mas continuou a despejar enormes quantidades de 
chuva no Texas e na Louisiana. A tempestade deslocou 
mais de 1 milhão de pessoas, com ao menos 44 pessoas 
mortas pelas inundações que paralisaram Houston. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
147. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, após a passa-
gem do Maria, milhares de porto-riquenhos começam, 
aos poucos, a reconstruírem as suas casas, mas os da-
nos provocados pelo furacão na ilha ainda são desco-
nhecidos, uma vez que muitos municípios continuam iso-
lados e sem comunicação. Maria se tornou um dos fura-
cões mais potentes a tocar o solo de Porto Rico. O fenô-
meno chegou à ilha classificado como furacão de cate-
goria 4 e causou "devastação absoluta", segundo autori-
dades locais. Em dezembro de 2017, o "New York Ti-
mes" revisou os dados oficiais sobre óbitos do serviço de 
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estatísticas de Porto Rico, e constatou que o número de 
mortes no período que se seguiu à passagem do Fura-
cão Maria pela ilha foi significativamente mais alto do 
que o governo do território reconheceu. O número de 
mortes continuou a subir nas semanas posteriores à 
passagem da tempestade, com a demora na recupera-
ção da ilha. Os hospitais enfrentam dificuldades para 
manter suas clínicas abertas e as autoridades ainda não 
restauraram totalmente a eletricidade em Porto Rico, 
dois meses depois do Maria. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

148. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, mais de 400 

pessoas morreram e sete mil ficaram feridas no tremor 

de terra no Irã. O epicentro foi no extremo oeste do Irã, 

a 20 quilômetros da fronteira com o Iraque, às 21h18, 

horário local. O tremor teve magnitude de 7,3, de acordo 

com o serviço geológico americano, e não muito distante 

da superfície, a 33 quilômetros de profundidade.  

Em dezembro de 2017, pelo menos duas pessoas mor-

reram, sete ficaram feridas e dezenas de edifícios fica-

ram danificados na ilha de Java, na Indonésia, por causa 

de um terremoto de magnitude 6,5.   

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
149. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, uma nova onda de 
incêndios florestais voltou a devastar o interior de Portu-
gal e se espalhou pela região da fronteira com a Espa-
nha na última semana. Desde junho, Portugal já registra 
mais de 100 mortos e mais de 500 mil hectares consu-
midos pelo fogo.  
Em outubro de 2017, cerca de 1,5 mil construções foram 
danificadas ou destruídas e milhares de pessoas preci-
saram deixar suas casas no norte da Califórnia, nos Es-
tados Unidos, devido à propagação de vários incêndios 
na região.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
150. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)   
COMENTÁRIO: Em outubro de 2017, um incêndio des-
truiu ao menos 31 mil hectares de vegetação de cerrado 
do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, na região 
de Alto do Paraíso Goiás (GO). 
O número de queimadas vem batendo recordes este 
ano. Só nos primeiros 27 dias de setembro, o sistema de 
monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) já identificou 105 mil focos de incêndio, re-
corde desde que o instituto começou a monitorá-los, em 
1998.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

151. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: O trabalhador estiver sofrendo restrição 

de liberdade. Em outubro de 2017, o Ministério do Tra-

balho publicou portaria que estabelece novas regras 

para a caracterização de trabalho análogo ao escravo. 

Com a portaria, a condição análoga à de escravo signi-

fica: obrigar o trabalhador a realizar tarefas, com o uso 

de coação e sob ameaça de punição; impedir que o tra-

balhador deixe o local de trabalho em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto; manter segu-

rança armada a fim de reter o trabalhador em razão da 

dívida; retenção de documento pessoal do trabalhador. 

GABARITO ALTERNATIVA “C” 

152. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o Ministério do 

Trabalho recuou e publicou uma nova portaria que esta-

belece regras mais duras para a fiscalização do trabalho 

análogo à escravidão no país.  

- "jornada exaustiva" como uma forma de trabalho que 

"acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, 

notadamente os relacionados a segurança, saúde, des-

canso e convívio familiar e social". 

- empregadores podem ser incluídos na chamada "lista 

suja" em caso de violação de um ou mais critérios de jor-

nada exaustiva, trabalho forçado, restrição do direito de 

ir e vir ou vigilância ostensiva no local de trabalho. 

- retirou a exigência de autorização do ministro do Tra-

balho para a publicação da "lista suja“. 

GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
153. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: A ministra dos Direitos Humanos, Luis-

linda Valois, do PSDB, pediu formalmente ao governo 

para acumular, acima do teto do funcionalismo, os salá-

rios de ministra e de desembargadora aposentada, o que 

daria um valor mensal de mais de R$ 61 mil. Para justi-

ficar o pedido, a ministra chegou a comparar a situação 

dela ao trabalho escravo.  Ela queria receber integral-

mente o salário de ministra e o de desembargadora apo-

sentada, um total de R$ 61,4 mil, quase o dobro do teto 

da remuneração do funcionalismo: R$ 33,7 mil. Hoje 

Luislinda recebe R$ 30,4 mil de aposentadoria como de-

sembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e R$ 

3.292 como ministra. 

GABARITO ALTERNATIVA “A” 

 
154. (VUNESP-2017 – ASSESSOR DE IMPRENSA – 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA)  

COMENTÁRIO: A Reserva Nacional do Cobre e Associ-

ados (Renca) é uma área com mais de 4 milhões de hec-

tares, que fica na divisa entre o Sul e Sudoeste do 

Amapá com o Noroeste do Pará. A reserva engloba ter-

ritórios de 9 áreas protegidas, sendo no Amapá: o Par-

que Nacional Montanhas do Tumucumaque, Estação 

Ecológica do Jari, Reserva Extrativista do Rio Cajari, Re-

serva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, 

além do território indígena do povo Wajãpi. 

 GABARITO ALTERNATIVA “D” 

 
155. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  

COMENTÁRIO: Sebastião Salgado é um fotógrafo bra-

sileiro considerado um dos maiores talentos da fotografia 

mundial pelo teor social em seu trabalho. 

GABARITO ALTERNATIVA “C” 

 
156. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  

COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o Ministério Pú-

blico Federal do Amazonas investiga o suposto assassi-

nato de vários indígenas de uma tribo isolada no ex-

tremo oeste do Estado por garimpeiros ilegais. Os indí-

genas – conhecidos como “flecheiros” – teriam sido as-

sassinados em agosto passado, no município de São 

Paulo de Olivença, na fronteira com Peru e Colômbia. 

Denúncia da Fundação Nacional do Índio (Funai).  

GABARITO ALTERNATIVA “A” 
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157. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O presidente Michel Temer (PMDB) ce-
deu à pressão de ruralistas e enviou ao Congresso um 
projeto de lei propondo uma diminuição da área de pro-
teção da Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará. O 
novo texto prevê uma mudança nos limites da Floresta 
Nacional, levando a uma redução de 349.046 hectares. 
Esse território será transformado em Área de Proteção 
Ambiental (APA), o nível menos restritivo de unidade de 
conservação. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
158. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em agosto de 2017, o anúncio de um 
decreto do governo federal permitindo a exploração da 
área pelo setor privado gerou imensa polêmica. O go-
verno publicou um decreto que extinguiu a Renca e per-
mitiu a exploração mineral na região. Governo recua e 
suspende por 120 dias mineração em área da Amazônia. 
O Ministério das Minas e Energia disse, em nota, que a 
suspensão visa promover "um amplo" debate com a so-
ciedade sobre o tema por 120 dias. Governo Temer foge 
de atritos e revoga decreto que extinguia a Renca sob 
críticas de entidades ambientais e artistas. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
159. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O Uruguai iniciou a venda de maconha 
para fins recreacionais em farmácias do país. A droga 
legalizada, produzida por duas companhias privadas es-
colhidas pelo governo em uma licitação pública, será 
vendida a 187,04 pesos (R$ 20,61) para cada 5 gramas, 
preço similar ao praticado no mercado ilegal. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
160. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Parlamento da Alemanha aprovou um 
projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo.  A chanceler alemã, Angela Merkel, votou 
contra, mas liberou os integrantes do seu partido para 
votar de acordo com suas convicções. Berlim aprovou 
em 2001 uma união civil que concede os mesmos direi-
tos que o casamento, com exceção de algumas vanta-
gens fiscais ou no que diz respeito à adoção. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 

161. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Universidade de São Paulo (USP) 
anunciou que reservará vagas para alunos oriundos de 
escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indí-
genas (PPI), a partir do próximo ano. É a primeira vez 
que a instituição irá utilizar o sistema de cotas sociais e 
raciais, assim como nas universidades federais. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 

162. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O fato ocorreu em Charlottesville, no 
estado da Virginia, nos Estados Unidos. O país vivenciou 
uma acalorada tensão racial em 2016. Nota-se também 
um aumento da ultradireita no país. Reflexo disso foi a 
eleição do presidente Donald Trump. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 

163. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O ator Kevin Spacey foi acusado de as-
sediar sexualmente vários homens durante a produção 
da série "House of Cards".  
GABARITO ALTERNATIVA “E” 

164. (VUNESP – 2017 – AUXILIAR LEGISLATIVO – 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM)  
COMENTÁRIO: A Exposição Queermuseu - Cartogra-
fias da diferença na América Latina contava com mais 
de 270 obras, que exploravam a diversidade dos gêne-
ros e a diferença na arte e na cultura. Foi cancelada por 
causa da insatisfação de frequentadores, que acusaram 
a exposição de blasfêmia em redes sociais. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
165. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O filme Como Nossos Pais, da diretora 
Laís Bodanzky, com seis prêmios, inclusive o de melhor 
filme, foi o grande vencedor da 45ª edição do Festival de 
Cinema de Gramado. Entre os citados nas alternativas, 
merece destaque o longa Bingo: o rei das manhãs, o es-
colhido para representar o Brasil perante o Oscar 2018 
na categoria Melhor filme estrangeiro. Bingo desbancou 
o favorito e vencedor do Festival de Gramado, Como 
Nossos Pais. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
166. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Performance de um artista nu no Museu 
de Arte Moderna (MAM), no Ibirapuera, em São Paulo, 
gerou polêmica nas redes sociais. Um vídeo que virali-
zou no Facebook mostra quando uma criança de aproxi-
madamente quatro anos toca no pé do homem nu. O Mo-
vimento Brasil Livre (MBL) e outros movimentos de di-
reita falam em crime. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
167. (VUNESP – 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE VA-
LINHOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)  
COMENTÁRIO: O cantor, compositor e músico carioca 
Luiz Carlos dos Santos, o Luiz Melodia, morreu na ci-
dade natal do Rio de Janeiro (RJ), aos 66 anos. Tinha 
46 anos de carreira. O lançamento da música Pérola ne-
gra em 1971 na voz de Gal Costa foi estabelecido como 
marco zero da trajetória profissional.  
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
168. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O dissidente chinês Liu Xiaobo morreu 
no nordeste da China. Liu Xiaobo foi condenado a 11 
anos de prisão por ter publicado um manifesto em de-
fesa da liberdade de expressão e de eleições multiparti-
dárias no país. Em 2010, Xiaobo ganhou o Prêmio Nobel 
da Paz. 
GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
169. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O ator americano Jerry Lewis, uma 
lenda da comédia, morreu em sua casa em Las Vegas, 
de "causas naturais”. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
170. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Campanha Internacional para a Abo-
lição das Armas Nucleares (Ican, sua sigla em inglês) 
ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2017. A organização foi 
premiada por chamar a atenção para as consequências 
catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus 
esforços inovadores para conseguir a proibição do uso 
dessas armas.  A premiação ocorre em um momento em 
que vários países estão modernizando os seus arse-
nais, como a Coreia do Norte. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
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171. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A Campanha Internacional para a Abo-
lição das Armas Nucleares (Ican, sua sigla em inglês) 
ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2017. A organização foi 
premiada por chamar a atenção para as consequências 
catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus 
esforços inovadores para conseguir a proibição do uso 
dessas armas.  A premiação ocorre em um momento em 
que vários países estão modernizando os seus arse-
nais, como a Coreia do Norte. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
172. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Desde 2014, o Brasil liderava uma mis-
são de paz da ONU no Haiti. Em agosto de 2017, após 
13 anos, as tropas brasileiras encerraram as ações no 
país caribenho.  
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
173. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A casa de leilões Christie's leiloou, por 
US$ 450,3 milhões, um quadro pintado por Leonardo da 
Vinci há cinco séculos, "Salvator Mundi", a única obra do 
artista italiano mantida em coleções privadas. O quadro, 
que chegou a fazer parte da coleção do Rei Carlos I da 
Inglaterra, acabou nas mãos de um bilionário russo, que 
o comprou em 2013 por US$ 127,5 milhões. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
 
174. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Por determinação judicial, redações 
que contiverem trechos com desrespeito aos direitos hu-
manos não receberão mais nota zero. A medida foi con-
firmada pela presidente do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), ministra Cármen Lúcia. No entendimento da mi-
nistra, proibir desrespeito aos direitos humanos implica-
ria limitar a liberdade de expressão. "Não se combate a 
intolerância social com maior intolerância estatal", escre-
veu. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
175. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O alemão Rainer Weiss e os norte-ame-
ricanos Barry C. Barish e Kip S. Thorne levaram o Prê-
mio Nobel de Física de 2017. Há 1,3 bilhões de anos, em 
uma galáxia muito, muito distante, dois buracos negros 
30 vezes maiores do que o Sol se chocaram e viraram 
um só. Essa pancada liberou tanta energia que gerou 
ondas gravitacionais: perturbações que se propagam no 
tecido do espaço-tempo. Há 100 anos, na Alemanha, um 
tal de Albert Einstein previu a existência das ondas gra-
vitacionais – mas apostou que nós nunca seríamos ca-
pazes de detectá-las. Em 24 de setembro de 2015, as 
ondas produzidas alcançaram o LIGO, o observatório 
astronômico mais ambicioso já construído pela espécie 
humana.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
176. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O jornalista Marcelo Rezende morreu, 
em São Paulo, aos 65 anos, vítima de falência múltipla 
dos órgãos em consequência de um câncer. 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
177. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Chester Bennington, vocalista da 
banda Linkin Park, foi encontrado morto em sua casa 

perto de Los Angeles, na Califórnia (EUA). O site TMZ 
afirma que o cantor se enforcou em sua residência.  
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
178. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: A atriz Rogéria, de 74 anos, morreu no 
Rio de Janeiro. Rogéria se internou com um caso de in-
fecção urinária, mas teve uma complicação após uma 
crise convulsiva. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
179. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O fundador da revista "Playboy", Hugh 
Hefner, morreu de causas naturais aos 91 anos, em sua 
casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Hefner criou 
a Playboy Enterprises em 1953, companhia que come-
çou com a revista "Playboy" e depois passou a produzir 
outros conteúdos eróticos para televisão e Internet. 
GABARITO ALTERNATIVA “E 
 
180. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Eva Todor morreu aos 98 anos em 
casa, em decorrência de uma pneumonia. Com mais de 
80 anos de carreira, a atriz brilhou no teatro nos anos 
1930 e estreou no cinema na década de 60, no filme “Os 
Dois Ladrões”, de Carlos Manga. Na TV, a artista tinha 
um vasto currículo entre telenovelas, minisséries e espe-
ciais. 
GABARITO ALTERNATIVA “E 
  
181. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, a Polícia Fede-
ral deflagrou a Operação Cadeia Velha, que teve como 
objetivo cumprir dez mandados de prisão preventiva e 
temporária, busca e apreensão e condução coercitiva 
contra três deputados estaduais. Em novembro de 2017, 
a Assembleia Legislativa do Rio decidiu revogar a prisão 
preventiva e o afastamento do mandato do presidente da 
Casa, Jorge Picciani, e dos deputados Paulo Melo e Ed-
son Albertassi, todos do PMDB. Por unanimidade, os de-
sembargadores do Tribunal Regional Federal do Rio de 
Janeiro (TRF-2) votaram pela prisão dos deputados es-
taduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi – 
todos do PMDB. A Justiça Federal também determinou 
o afastamento deles da Assembleia Legislativa (ALERJ). 
GABARITO ALTERNATIVA “D” 
 
182. QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em setembro de 2017, o ex-governador 
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) foi condenado 
a 45 anos e 2 meses de cadeia pelo juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.  A puni-
ção envolve os crimes de corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e chefia de organização criminosa. Na sen-
tença, Cabral foi considerado o “grande líder da organi-
zação criminosa” e beneficiário de um esquema de cor-
rupção que desviou milhões dos cofres do governo do 
Rio de Janeiro entre 2007 e 2016. Somente as constru-
toras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia teriam re-
passado R$ 30 milhões ao esquema, referente a obras 
como a reforma do Maracanã e o Arco Metropolitano, em 
troca de aditivos em contratos públicos e incentivos fis-
cais. Segundo o MPF, Cabral recebia 5% do valor de 
contratos da Andrade. Foi um desdobramento da Ope-
ração Calicute. É a maior pena de prisão já aplicada a 
um político do Brasil. 
GABARITO ALTERNATIVA “E” 
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183. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em novembro de 2017, os ex-governa-
dores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha 
Matheus foram presos em uma ação da Polícia Federal 
que investiga crimes eleitorais. Segundo um agente da 
PF, a prisão tem relação com a delação premiada de Ri-
cardo Saud, da JBS. De acordo com a PF, foram identi-
ficados elementos que apontam que a JBS firmou con-
trato fraudulento com uma empresa sediada em Macaé 
para a prestação de serviços na área de informática. Há 
suspeita, porém, de que os serviços não tenham sido 
prestados e de que o contrato, de aproximadamente R$ 
3 milhões, serviria apenas para o repasse irregular de 
valores para a utilização nas campanhas eleitorais. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
184. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: Em dezembro de 2017, o deputado 
Paulo Maluf (PP-SP), 86, apresentou-se à Superinten-
dência da Polícia Federal de São Paulo, um dia após o 
ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), determinar o início do cumprimento de pena por la-
vagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Ma-
luf ocultou dinheiro desviado da construção da avenida 
Água Espraiada (avenida Roberto Marinho) enquanto 
era prefeito de São Paulo (1993 a 1996). Para isso, fez 
remessas ilegais ao exterior usando serviços de doleiros 
e por meio de offshores (termo em inglês que significa 
“afastado da costa”), na ilha de Jersey. 
GABARITO ALTERNATIVA “B” 
 
185. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)   
COMENTÁRIO: Operação Zelotes. Lula se torna réu em 
processo sobre propina de montadoras por corrupção 
passiva, acusado de negociar propina para prorrogar in-
centivos fiscais para montadoras quando era presidente. 
No centro da acusação está a medida provisória 471. O 
texto prorrogou a validade de incentivos fiscais a monta-
doras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste.  
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
186. (QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR)  
COMENTÁRIO: O juiz Sérgio Moro condena o ex-presi-
dente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. O juiz, da Jus-
tiça Federal de Curitiba, tomou sua decisão a respeito da 
acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva é o dono oculto de um apartamento tríplex no Gua-
rujá, recebido como propina paga pela empreiteira OAS, 
em troca de benefícios em obras da Petrobras. 
GABARITO ALTERNATIVA “C” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.neafconcursos.com.br/

	Página de Apresentação_Apostila_TJ_SP_1
	Página de Apresentação_Apostila_TJ_SP_2
	Questões de Atualidades_Julho_a_Dezembro_2017_ALUNOS

