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Olá, Estrategista! 

O conteúdo sobre atualidades está cada vez mais presente em certames públicos, devido ao nível de 

concorrência cada vez maior! 

Dessa forma, atualidades pode, de fato, fazer aquela diferença na hora da contagem final dos pontos. Aliás, 

você sabe muito bem que, na classificação final, 1 ponto (ou menos) é critério de desempate. Se você não 

domina as notícias quentes que acontecem no País e no mundo, provavelmente poderá ficar para trás! 

Pensando nisso, estamos lançando um projeto de questões inéditas de Atualidades (que estarão no Sistema 

de Questões). Assim, a cada trimestre, criaremos questões inéditas sobre o que rolou nos últimos meses 

para ajudar você nas próximas provas de Atualidades. 

Para que você conheça melhor o nosso projeto, disponibilizaremos neste e-book 50 questões inéditas de 

Atualidades relacionadas aos acontecimentos do 1º trimestre de 2021. 
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Com o tombo histórico de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 
maiores economias do mundo e caiu para a 12ª colocação, segundo levantamento da agência de 
classificação de risco Austin Rating. Em 2019, o Brasil ficou na 9ª posição. 

Acerca do ranking das maiores economias do mundo, julgue o item a seguir: 

De acordo com esse ranking econômico, as 5 maiores economias do mundo são Estados Unidos, China, 
Japão, Alemanha e Reino Unido.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748474


 

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou queda de 4,1% em 2020, na comparação com 2019, 
afetado pela pandemia do coronavírus. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda 
interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. 

Acerca dos dados do PIB brasileiro em 2020, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), julgue o item a seguir: 

Com a pandemia, todos os setores econômicos brasileiros tiveram perdas, sendo que o setor Agropecuário 
foi o que apresentou uma menor queda em termos relativos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748470


  

Acerca dos dados de saneamento básico no Brasil, julgue o item a seguir: 

As 3 piores cidades, em termos de Saneamento Básico no Brasil, são Macapá (AP), Porto Velho (RO) e 
Santos (SP).  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulgou neste domingo (07.03.2021) 
o balanço de dados sobre a violência contra a mulher recebidos pelos canais de denúncia do governo 
federal. 

Ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto do Ligue 180 
(central de atendimento à mulher) quanto do Disque 100 (direitos humanos). 

Do total de registros, 72% (75.753 denúncias) são referentes à violência doméstica e familiar contra a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748469


mulher, informou a pasta. 

Acerca dos dados de violência contra a mulher em 2020, julgue o item a seguir: 

Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a pandemia de 
Coronavírus não teve nenhuma influência nos números de registros de violências cometidas contra 
mulheres.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou por 3 votos a 2 em favor da suspeição de 
parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento dos processos contra o ex- presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748467


Acerca do julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, julgue o item a seguir:  

De acordo com o julgamento de suspeição de parcialidade do ex-juiz Sergio Moro, o juiz foi considerado 
parcial no processo de julgamento do ex-presidente Lula. Tal decisão tem o condão de anular todas as 
decisões e processos julgados por Moro, no âmbito da lava jato, envolvendo o ex-presidente.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira (08.03.2021) todas as 
condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às 
investigações da Operação Lava Jato. 

Acerca da decisão do Ministro do STF, julgue o item a seguir: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748463


De acordo com essa decisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou elegível para pleitear cargos 
eletivos, uma vez que o Ministro do STF o inocentou das acusações feitas pelos procuradores da lava jato.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A polícia boliviana prendeu na madrugada deste sábado (12.03.2021) a ex-presidenta interina Jeanine 
Áñez, acusada de sedição (insurreição ou incitação à revolta) e terrorismo pelos fatos que em novembro de 
2019 culminaram na saída antecipada de Evo Morales do poder e sua fuga em novembro de 2019. 

Acerca da prisão da ex comandante da Bolívia, julgue o item a seguir: 

A prisão da ex-presidente foi motivada por questões políticas, uma vez que a comandante agiu 
diretamente em protestos que questionaram o pleito eleitoral bolivariano ocorrido em Outubro de 2019 e 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748459


que culminou com a saída antecipada do presidente Evo Morales.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A China anunciou neste sábado (27) sanções contra três pessoas e uma entidade dos Estados Unidos e 
Canadá, em resposta às medidas adotadas pelos dois países recentemente devido ao tratamento que 
Pequim reserva à minoria uigur. 

Dois membros da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, o deputado 
canadense Michael Chong e uma comissão parlamentar canadense de direitos humanos estão proibidos de 
entrar na China, em Hong Kong e Macau, anunciou o Ministério chinês das Relações Exteriores. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748458


Acerca do tratamento dispensado pela China à minoria Uigur, julgue o item a seguir: 

Ao menos um milhão de uigures e pessoas que pertencem a outros grupos muçulmanos estão retidos em 
campos da região de Xinjiang (noroeste), de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, que 
acusam o governo chinês de impor trabalhos forçados e de esterilizar as mulheres.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A estudante de 13 anos que acusou de islamofobia o professor Samuel Paty admitiu que mentiu, disse seu 
advogado nesta segunda-feira (8). Paty foi decapitado por um terrorista de 18 anos em outubro de 2020. 

Acerca dessa tragédia, julgue o item a seguir: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748454


Ao saber das acusações contra o professor, um ativista francês de 18 anos o decapitou em 16 de outubro, 
antes de ser abatido pela polícia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do estopim da Guerra na Síria, julgue o item a seguir: 

De acordo com os dados históricos, o estopim para a guerra da Síria foi a aprovação de uma lei no país 
restringindo os direitos de ir e vir das mulheres. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748450
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748449


 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca da importância do Canal de Suez, julgue o item a seguir: 

O bloqueio do Canal de Suez não afeta apenas a indústria de transporte marítimo global, mas inúmeros 
outros negócios e até mesmo economias nacionais. 

Cerca de 12% do comércio global, aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo e em torno de 8% do 
gás natural liquefeito passam pelo canal todos os dias.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748447


QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu no dia 23.02.2021 o registro definitivo à 
vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a 
empresa de biotecnologia alemã BioNtech. A concessão do registro foi anunciada pelo diretor-presidente 
da agência reguladora, Antônio Barra Torres, que destacou que a análise para a liberação do imunizante 
levou 17 dias. 

“O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas 
pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do 
cidadão brasileiro”, disse Barra Torres ao anunciar o registro. “Esperamos que outras vacinas estejam, em 
breve, sendo avaliadas e aprovadas”, acrescentou. 

Acerca das questões envolvendo as vacinas contra a Covid-19, aprovadas pela ANVISA, julgue o item a 
seguir: 

Com o registro definitivo da Vacina da Pfizer, agora a vacina está no rol de vacinas que já tiveram seus 
registros definitivos aprovados pela ANVISA, como a Coronavac e a AstraZêneca.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748443


 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram, na manhã desta quinta-feira (04.02.2021), o acordo 
bilionário para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há dois anos. 
Após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi assinado com o valor de mais de 
R$ 37 bilhões (exatos R$ 37.689.767.329,00). 

Acerca do acordo do Governo de Minas com a Cia. Vale, julgue o item a seguir: 

Segundo documento divulgado pelo governo, 100% dos R$ 37,68 bilhões vão beneficiar o município e a 
população de Brumadinho, através de reparações e obras diretamente ligadas ao ocorrido.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748437


 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do conceito de “Direito ao Esquecimento”, julgue o item a seguir: 

Segundo o STF, o chamado "direito ao esquecimento" se refere ao direito pelo qual alguém poderia 
reivindicar que meios de comunicação fossem impedidos de divulgar informações de um fato verídico 
considerado prejudicial ou doloroso.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748434


 

Lançada em março de 2014 com foco em investigar desvios na Petrobras, a Lava Jato acabou abalando de 
maneira dura as estruturas do sistema político em seus primeiros quatro anos, colocando dirigentes 
partidários, dois ex-presidentes, ex-ministros e figuras influentes do mundo político e empresarial no banco 
dos réus; revelando as entranhas de mecanismos de corrupção e colecionando elogios e críticas ao longo 
do processo. 

Acerca da Operação Lava Jato, julgue o item a seguir: 

Dentre uma das razões para o fim da lava jato, se pode citar a decisão de Moro ao aceitar o cargo de Ministro 
de Segurança Pública do Governo Federal, o que levantou questionamentos sobre sua conduta à frente dos 
casos da operação, já que ele havia sido o responsável direto por tirar da corrida presidencial aquele que 
provavelmente teria sido o maior adversário de Jair Bolsonaro na disputa, o ex-presidente Lula. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748432


QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca da eleição do Deputado Mineiro para a Presidência do Senado Federal, julgue o item a seguir: 

 

Essa é a 1ª vez que um senador eleito por Minas Gerais presidirá o Senado Federal desde 1985. É também a 
1ª vez em 20 anos que a direção da Casa é assumida por um senador não eleito pelo Norte ou Nordeste. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748428


QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do Deputado Federal eleito presidente da Câmara, julgue o item a seguir: 

O Deputado Arthur Lira pertence ao Partido dos Trabalhadores (PT) de Alagoas e está no seu terceiro 
mandato como deputado federal pelo estado de Alagoas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748424


 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta (10.02.2021) o texto base de um projeto de lei que concede 
autonomia ao Banco Central (Banco Central). 

Os deputados ainda vão votar sobre o destaques do PLP 19, ou seja, mudanças ao texto original feitas 
durante a discussão na Casa. Depois o projeto precisa passar por sanção presidencial. 

Acerca do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, julgue o item a seguir: 

A principal mudança trazida pelo texto, que já foi aprovado pelo Senado, é o mandato fixo de quatro anos 
para o presidente e os diretores do BC, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748420


 

Acerca dos dados acerca do desemprego no Brasil, julgue o item a seguir: 

A crise no mercado de trabalho em 2020 fez com que o desalento batesse recorde no país. Na média anual, 
chegou a 5,5 milhões o número de brasileiros que desistiram de procurar emprego, número 16,1% maior 
que o de 2019 e o maior já registrado pelo IBGE. 

A principal causa do aumento do número de pessoas desempregadas e de pessoas que desistiram de 
procurar emprego está diretamente relacionada à pandemia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748418


 

A renda domiciliar per capita nominal mensal ficou em R$ 1.380 no País em 2020, segundo cálculos com 
base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Acerca dos dados da renda renda domiciliar per capita nominal mensal do Brasil, julgue o item a seguir: 

 De acordo com o levantamento, o maior rendimento per capita foi observado em São Paulo (R$ 2.475) – 
quase o dobro da média nacional. Já o menor foi registrado no Maranhão, onde foi de apenas R$ 676, menos 
da metade que a média nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748415


 

Acerca do projeto aprovado pelo Senado, julgue o item a seguir: 

O projeto aprovado e enviado para sanção do Presidente da República determina a digitalização e 
centralização para todos os serviços prestados pelo governo federal. Os Estados e municípios também foram 
abrangidos na proposta e deverão implementar a digitalização conforme a legislação aprovada no Senado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 
A imagem abaixo simboliza um acontecimento de bastante importância para o Brasil, o lançamento do 

Amazônia-1. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748413


 

O Amazônia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e 
operado pelo Brasil, foi lançado à 1h54 de hoje na Índia. 

O satélite foi colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research 
Organisation (ISRO). Em apenas 17 minutos após o lançamento, o satélite alcançou o destino a 752 
quilômetros de altitude da superfície da Terra. 

Acerca do Amazônia 1, julgue o item a seguir: 

O Amazônia-1 é o primeiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação. O equipamento 
fornecerá imagens para atender o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, desastres 
ambientais e estarão à disposição da comunidade científica, órgãos de Governo e quaisquer interessados. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A imagem abaixo simboliza um acontecimento de bastante importância para o Brasil, o lançamento do 
Amazônia-1. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748407


 

O Amazonia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e 
operado pelo Brasil, foi lançado à 1h54 de hoje na Índia.  

O satélite foi colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research 
Organisation (ISRO). Em apenas 17 minutos após o lançamento, o satélite alcançou o destino a 752 
quilômetros de altitude da superfície da Terra.  

O lançamento ocorreu a partir do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de 
Andhra Pradesh, na Índia. 

Acerca do Amazônia 1, julgue o item a seguir: 

O equipamento integra a Missão Amazônia, que tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento 
remoto para observar e monitorar especialmente a região amazônica, além de monitorar a agricultura no 
país, a região costeira, reservatórios de água e florestas (naturais e cultivadas).  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748404


 

Acerca dos fatores que motivaram o 2º pedido de impeachment do Ex-Presidente Trump, julgue o item a 
seguir: 

O 2º pedido de impeachment do Ex-Presidente Trump foi motivado, exclusivamente, pelas declarações do 
político acerca das “supostas fraudes” nas eleições americanas de 2020.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748401


 

Acerca da “dependência” americana com a China em setores-chave da economia, julgue o item a seguir: 

Um dos principais setores econômicos de dependência americana frente a China, identificado pela Casa 
Branca como crítico, foi o deslocamento de 70% da produção de princípios ativos medicamentosos dos 
Estados Unidos para outros países, principalmente para a China, nas últimas décadas, fator esse que 
demonstrou uma grande fragilidade americana em tempos de pandemia.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748399


 

Acerca da “dependência” americana com a China em setores-chave da economia, julgue o item a seguir: 

A pademia do Coronavírus trouxe à tona a dependência dos Estados Unidos em termos de fornecimento de 
insumos em alguns dos setores considerados “chave” para economia americana. Dentre eles, se pode citar 
os setores da defesa, da saúde pública e biotecnologia, de tecnologias de telecomunicações, de energia, de 
transporte e produção de alimentos e de fornecimento de matérias-primas agrícolas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748397


 

Soma de exportações e importações da União Europeia com a China totalizou 586 bilhões de euros, contra 
555 bilhões com os Estados Unidos em 2020. 

Acerca das parcerias comerciais dos grandes players mundiais com a União Europeia, julgue o item a seguir: 
Na lista dos maiores parceiros comerciais da União Europeia, a Índia figura como o 3º na lista do ano de 
2020.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748276


 

A soma de exportações e importações da União Europeia com a China totalizou 586 bilhões de euros, 
contra 555 bilhões com os Estados Unidos em 2020. 

Acerca das parcerias comerciais dos grandes players mundiais com a União Europeia, julgue o item a seguir: 

A liderança Chinesa no comércio bilateral com a União Europeia se deu em razão do aumento das 
importações e exportações para a China, e, ao mesmo tempo, o comércio com os Estados Unidos registrou 
queda significativa tanto nas importações como nas exportações.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748273


 

A pandemia de Covid-19 desacelerou a migração global em quase 30%, com cerca de 2 milhões de 
migrantes a menos entre 2019 e 2020, aponta um relatório das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira 
(15). No total, 281 milhões de pessoas viviam fora de seu país em 2020. 

Acerca da redução da migração mundial em tempos de pandemia, julgue o item a seguir: 

Entre os principais países que lideram o ranking de destino da migração no mundo, em 2020, estão os 
Estados Unidos liderando a lista, somando 51 milhões de imigrantes em 2020. Em segundo lugar está a 
Alemanha, com 16 milhões, seguida por Arábia Saudita (13 milhões), Rússia (12 milhões) e Reino Unido (9 
milhões).  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748272


 

Acerca da primeira mulher a liderar a OMC, julgue o item a seguir: 

A Nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala assumiu o cargo de superintendente da Organização.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748270


 

O primeiro dia de aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou a 
ausência de 68,1% dos 93 mil candidatos inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, 29.703 candidatos fizeram as provas. 

Acerca dos motivos que levaram a essa alta taxa de abstenção, julgue o item a seguir: 

Dentre os motivos apontados por especialistas, o principal fator para essa alta taxa de abstenção está 
relacionada à pandemia do Covid-19, mesmo com a adoção dos cuidados paliativos adotados pelos 
responsáveis pelo exame, como álcool, distanciamento e máscaras. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748245


 

O real foi a 6ª moeda que mais se desvalorizou em 2020 em relação ao dólar: caiu 22,4%. Ficou atrás 
somente das divisas da Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. O levantamento é da Austin 
Rating. 

O bolívar venezuelano foi a moeda que registrou o maior percentual de desvalorização: 95,7%. Em seguida 
estão a rúpia de Seychelles (33,5%), o quacha zambiano (33,4%), o peso argentino (28,8%) e o kwanza 
angolano (27,2%). 

Acerca dos fatores que levaram a redução da moeda brasileira, julgue o item a seguir: Dentre os fatores 
apontados como possíveis causas para a desvalorização do Real, não existe relação dessa frente à 
valorização do Dólar, uma vez que o dólar também sofreu uma redução importante em dezembro de 2020. 
(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748244


 

A inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde 2016 (6,29%), segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (12.01.2021) pelo IBGE. Já o indicador de dezembro, 
que foi divulgado junto com o acumulado do ano, acelerou para 1,35%, a variação mais intensa desde 
fevereiro de 2003 (1,57%) e a maior para um mês de dezembro desde 2002 (2,10%). 

Acerca dos dados inflacionários do mercado brasileiro, julgue o item a seguir: Dentre os fatores para esse 
aumento do índice de inflação identificado no ano de 2020, podemos citar a pandemia da Covid-19 como o 
principal, dado às medidas de restrição e tratativas adotadas no país visando o contingenciamento da 
doença.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748243


 

Nesta segunda-feira (11.01.2021), a Ford anunciou que encerrará a produção de veículos em suas fábricas 
no Brasil em 2021. Ao todo, 5 mil empregos devem ser afetados no país e na Argentina. Foi só mais um 
movimento de reestruturação do setor que ocorre ao longo dos últimos anos. Na semana passada, 
acionistas de Peugeot e Fiat aprovaram uma fusão para criar o quarto maior grupo automotivo do mundo. 

Acerca do fim da produção da Ford no Brasil, julgue o item a seguir: A principal causa para essa saída da 
Ford do Brasil é a discordância da empresa com as políticas do Governo Federal e a limitação de subsídios 
estatais.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748241


 

Uma portaria do Ministério das Comunicações, editada nesta 6ª feira (29.jan.2021), abre a possibilidade de 
empresas chinesas participarem do leilão para a tecnologia 5G no Brasil. Com a medida, a Huawei ou 
qualquer outra empresa da China poderá ingressar no certame, desde que sigam algumas exigências 
definidas pelo governo brasileiro. 

Acerca do leilão do 5G no Brasil, julgue o item a seguir: 

Entre as determinações está a criação de uma rede privativa de alta segurança para comunicação do Governo 
Federal. Segundo a pasta, a rede chegará a todo o território nacional com infraestrutura de cabos de fibra 
óptica. E também, através de uma rede móvel no Distrito Federal, sede do governo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748238


 

O Ministério da Saúde informou nesta 2ª feira (11.jan.2021) que decidiu não incluir a nitazoxanida, 
vermífugo conhecido como Anitta, na lista de remédios distribuídos para o tratamento da covid-19 na rede 
pública de saúde. 

Acerca dos estudos relacionados à eficácia da Annita para o tratamento precoce da Covid-19, julgue o item 
a seguir: 

Segundo estudos do Governo Federal, a nitazoxanida (Annita) é capaz de reduzir a carga viral em pacientes 
com até 3 dias de confirmação da doença no organismo. A carga viral de 194 pacientes que se trataram 
com a nitazoxanida caiu 55% depois de 5 dias. Entre os 198 voluntários que tomaram o placebo, a carga 
viral teve redução de 45% no mesmo período. O vermífugo não levou à redução dos sintomas da covid-19. 

Os pesquisadores, desse modo, concluíram haver evidências de que o medicamento seja uma terapia 
efetiva para pacientes com casos leves de covid-19.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748236


 

A média móvel de mortes no estado cresceu 183% nos últimos sete dias. O envio de oxigênio ao estado não 
está sendo suficiente para suprir a demanda, e o governo está transferindo pacientes a outros estados. 

Acerca da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, julgue o item a seguir: 

Uma das razões para o colapso do sistema de saúde foi o consumo de oxigênio por pacientes de leitos 
clínicos.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748233


 

Pedidos foram feitos por Butantan e Fiocruz e são referentes a 8 milhões de doses importadas. A relatora 
frisou que não há alternativa de tratamento para prevenir a Covid-19. Butantan terá de assinar termo de 
compromisso. 

Acerca da autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, julgue o item a seguir: 

De acordo com os dados da Anvisa, a vacina Oxford apresentou uma taxa de eficácia acima de 90%.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748231


 

Pedidos foram feitos por Butantan e Fiocruz e são referentes a 8 milhões de doses importadas. A relatora 
frisou que não há alternativa de tratamento para prevenir a Covid-19. Butantan terá de assinar termo de 
compromisso. 

Acerca da autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, julgue o item a seguir: 

De acordo com os dados da Anvisa, a vacina Coronavac apresentou uma das maiores taxas de eficácia, 
obtendo resultados acima de 96%. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748222


 

Segundo a agência europeia Copernicus, 2020 empatou com 2016 como os dois anos mais quentes da 
história. Assim, pelo 6º ano consecutivo, o mundo viveu mais um ano excepcionalmente quente, o que 
colocou a década 2011-2020 como a mais quente nos registros feitos até hoje. 

Globalmente, 2020 foi 0,6°C mais quente do que o período de referência padrão (1981-2010) e 1,25°C mais 
quente que o período pré-industrial (1850-1900). Já a Europa viveu seu ano mais quente em 2020, com 
média de temperatura 1,6°C acima da média de 1981-2010 e 0,4°C superior ao valor registrado em 2019. 
No Ártico e no norte da Sibéria, o contraste dos termômetros foi ainda mais forte no ano passado: a média 
de temperatura nessas áreas foi 6°C acima da registrada entre as décadas de 1980. 

Acerca das possíveis causas para esse aumento de temperatura mundial, julgue o item a seguir: 

Entre as causas relacionadas para esse aumento da temperatura global, os especialistas citam o aumento 
das concentrações de CO2 na atmosfera terrestre.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748215


 

Direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em casos de risco à 
saúde da gestante, agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que criminalizava o aborto foi retirada 
nesta sexta-feira (1°) da legislação do país. 

Acerca dessa nova legislação aprovada na Coréia do Sul, julgue o item a seguir: 

O aborto agora é permitido no país, contudo, a interrupção da gravidez para mulheres que não sofreram 
nenhum tipo de violência, possui como limite temporal o prazo máximo de 12 semanas de gravidez, se 
mantendo proibido para gestações que apresentam um prazo maior que esse. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748143


 

Apesar da mudança de nome, o símbolo do partido continuará a ser uma rosa vermelha. 

Acerca do novo nome do partido colombiano Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum), julgue o 
item a seguir: O partido passará a se chamar “Comunes”.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748140


 

Em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira (25/01), os 27 países da União Europeia (UE) se 
referiram ao opositor venezuelano Juan Guaidó como un "interlocutor privilegiado", confirmando que os 
membros do bloco não consideram mais o político como "presidente interino" do país sul-americano. 

Em 6 de janeiro, os 27 países da UE já haviam dito que não poderiam mais reconhecer Guaidó legalmente 
como presidente interino depois de ele perder a posição de líder do Parlamento, na esteira das eleições 
legislativas da Venezuela de dezembro, que marcaram a tomada do controle da Assembleia Nacional pelo 
regime chavista. 

A retirada do reconhecimento dos Estados-membros da UE chegou a ser condenada por uma resolução do 
Parlamento Europeu aprovada na semana passada, mas o comunicado divulgado nesta segunda-feira 
confirma que os países do bloco não voltaram atrás. 

Acerca dos fatores políticos e democráticos da Venezuela, julgue o item a seguir: 

O não reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela pela União Europeia significa 
um reconhecimento do Governo legítimo do atual Presidente Nicolás Maduro. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748129


QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O PIB da China cresce 2,3% em 2020, mas ainda é o menor valor em 44 anos, segundo dados oficiais. 

Acerca dos fatores que influenciaram o resultado do PIB da China, julgue o item a seguir: 

Embora tenha sido o epicentro da pandemia de COVID-19, a China não sofreu nenhum impacto econômico 
significativo em termos econômicos, visto não ter adotado nenhum tipo de restrição de atividades 
econômicas e, além disso, ter sido um dos países que mais forneceu insumos hospitalares para o mundo.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748124


 

A economia dos EUA encolheu 3,5% em 2020. Este foi o pior resultado desde 1946. 

Acerca das causas dessa redução do PIB Americano, julgue o item a seguir: 

Dentre os principais fatores que levaram à redução do PIB Americano, além dos efeitos da pandemia, se 
pode citar a diminuição, ainda que parcial, das relações de comércio entre países. 

Com a pandemia, o volume de exportações diminuiu, assim como o fluxo de capital para investimentos 
privados, negócios não residenciais e gastos de governos locais.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748121


 

O Twitter baniu nesta sexta-feira (08/01) a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Acerca das causas do banimento do Ex-Presidente Trump da plataforma de rede social, julgue o item a 
seguir: 

Segundo alegado pelos donos da plataforma Twitter, um dos motivos para o banimento do Ex-Presidente 
teria sido o risco de que Trump utilize a rede social para incitar Atos Violentos.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748117


 

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou nesta segunda-feira (25/01) a decisão de seu 
antecessor, Donald Trump, que proibiu transgêneros de servirem nas Forças Armadas. 

Acerca desse ato do Presidente Joe Biden, julgue o item a seguir: 

 É correto afirmar que, atualmente, não existem transgêneros servindo as Forças Armadas Americanas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748114


 

Acerca das eleições americanas ocorridas em 2020, julgue o item a seguir: 

O Presidente Joe Biden teve 306 votos confirmados, contra 232 para o Ex-Presidente Donald Trump. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748111


Segundo a polícia da capital americana Washington D.C., cinco pessoas morreram durante a invasão de 
extremistas apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, edifício sede do Congresso dos Estados Unidos, na 
quarta-feira (6/1). 

O chefe de polícia de Washington DC, Robert Contee, informou que 52 pessoas foram presas, das quais 47 
por desrespeitarem o toque de recolher. Mais de 50 policiais ficaram feridos. 

Entre os mortos, está uma mulher apoiadora de Trump baleada pela guarnição que faz a segurança do 
Capitólio. Ela foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades locais não deram 
detalhes sobre as demais vítimas. De acordo com a polícia, elas sofreram “emergências médicas” do lado 
de fora do edifício. 

Entre os mortos, está uma mulher apoiadora de Trump baleada pela guarnição que faz a segurança do 
Capitólio. Ela foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades locais não deram 
detalhes sobre as demais vítimas. De acordo com a polícia, elas sofreram “emergências médicas” do lado 
de fora do edifício. 

Acerca desse ocorrido, julgue o item seguinte: 

A invasão ao Congresso Americano foi motivada pelo descontentamento de um grupo de apoiadores do 
Presidente Donald Trump que, inconformados com o resultado das eleições, foram protestar no Congresso 
no dia da Certificação de votos que deu a vitória ao Democrata Joe Biden.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748098


 

Um relatório confidencial da ONU revelado pela imprensa sul-coreana nesta quarta-feira (10.02.2021) 
aponta que a Coreia do Norte roubou mais de US$ 300 milhões em criptomoedas com ciberataques nos 
últimos meses. 

Acerca dos motivos apontados pela ONU para os ataques Norte-Coreanos de roubo cibernético de 
Criptomoedas, julgue o item a seguir: 

Segundo o relatório confidencial da ONU, os ataques cibernéticos coordenados pela Coréia do Norte, que 
resultaram em um roubo estimado de US$ 300 milhões em criptomoedas, visavam o financiamento de 
vacinas para tratamento da Covid-19. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000748402
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com o tombo histórico de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 
maiores economias do mundo e caiu para a 12ª colocação, segundo levantamento da agência de classificação 
de risco Austin Rating. Em 2019, o Brasil ficou na 9ª posição. 

Acerca do ranking das maiores economias do mundo, julgue o item a seguir: 

De acordo com esse ranking econômico, as 5 maiores economias do mundo são Estados Unidos, China, Japão, 
Alemanha e Reino Unido. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

Veja abaixo a composição do ranking das 10 maiores economias do mundo, segundo levantamento da 
agência de classificação de risco Austin Rating: 

 
Perceba que as 5 maiores economias do mundo, segundo o levantamento da agência de classificação de 
risco Austin Rating, são: 

1. Estados Unidos,  

2. China,  

3. Japão,  

4. Alemanha e  

5. Reino Unido. 

Portanto, questão CORRETA. 

Fonte: 

Brasil sai de lista das 10 maiores economias do mundo e cai para a 12ª posição, aponta ranking | Economia 
| G1 (globo.com) 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/brasil-sai-de-lista-das-10-maiores-economias-do-mundo-e-cai-para-a-12a-posicao-aponta-ranking.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/brasil-sai-de-lista-das-10-maiores-economias-do-mundo-e-cai-para-a-12a-posicao-aponta-ranking.ghtml


QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou queda de 4,1% em 2020, na comparação com 2019, 
afetado pela pandemia do coronavírus. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda 
interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. 

Acerca dos dados do PIB brasileiro em 2020, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), julgue o item a seguir: 

Com a pandemia, todos os setores econômicos brasileiros tiveram perdas, sendo que o setor Agropecuário 
foi o que apresentou uma menor queda em termos relativos.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo os dados divulgados pelo IBGE (03.03.2021), temos: 

Desempenho por atividade no PIB:  

• Consumo das famílias: -5,5%  

• Consumo do governo: -4,7%  



• Serviços: -4,5% Indústria: -3,5%  

• Investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo): -0,8%  

• Agropecuária: +2% 

Perceba que, mesmo com a queda histórica do PIB brasileiro, frente ao enfrentamento da Covid-19, o setor 
da Agropecuária cresceu 2%, fator esse que auxiliou a redução global do PIB brasileiro no ano. 

Portanto, questão INCORRETA. 

Fonte: 

PIB do Brasil cai 4,1% em 2020, pior queda em 24 anos, diz IBGE (uol.com.br) 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

  

Acerca dos dados de saneamento básico no Brasil, julgue o item a seguir: 

As 3 piores cidades, em termos de Saneamento Básico no Brasil, são Macapá (AP), Porto Velho (RO) e 
Santos (SP).  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/03/03/pib-brasil-2020-ibge.htm#:%7E:text=Com%20pandemia%2C%20PIB%20do%20Brasil,pior%20queda%20em%2024%20anos&text=O%20PIB%20(Produto%20Interno%20Bruto,da%20s%C3%A9rie%20iniciada%20em%201996.


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
De acordo com o Ranking do Saneamento, o Brasil não trata metade do esgoto que gera e, com isso, joga na 
natureza o equivalente a 5,3 mil piscinas olímpicas de detritos sem tratamento diariamente. 

Em relação à população com rede de esgoto, o percentual foi de 48,3% para 54,1% no período. Nos 100 
maiores municípios, a variação foi de 69,39% em 2012 para 74,47% em 2019. 

De acordo com o levantamento, as 3 piores cidades em saneamento básico são: 

1. Macapá (AP) 

2. Porto Velho (RO) 

3. Ananindeua (PA) 

Perceba que a questão erra ao afirmar que a cidade de Santos (SP) está entre as piores cidades em termos 
de saneamento básico.  

Ao contrário, segundo o levantamento, a cidade de Santos (SP) lidera o ranking das 10 MELHORES cidades 
brasileiras em Saneamento Básico. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte:  

Mais de 5 milhões de brasileiros não têm água potável nas 100 maiores cidades do país | Economia | G1 

(globo.com) 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulgou neste domingo (07.03.2021) 
o balanço de dados sobre a violência contra a mulher recebidos pelos canais de denúncia do governo 
federal. 

Ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto do Ligue 180 
(central de atendimento à mulher) quanto do Disque 100 (direitos humanos). 

Do total de registros, 72% (75.753 denúncias) são referentes à violência doméstica e familiar contra a 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/22/mais-de-5-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-agua-potavel-nas-100-maiores-cidades-do-pais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/22/mais-de-5-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-agua-potavel-nas-100-maiores-cidades-do-pais.ghtml


mulher, informou a pasta. 

Acerca dos dados de violência contra a mulher em 2020, julgue o item a seguir: 

Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a pandemia de 
Coronavírus não teve nenhuma influência nos números de registros de violências cometidas contra 
mulheres.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
De acordo com a Ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), a pandemia de Covid-19 foi um dos fatores que provocaram aumento da violência doméstica 
contra as mulheres no Brasil em 2020. 

De acordo com a ministra, houve aumento também nas ocorrências registradas por delegacias virtuais. 
"Nós, infelizmente, tivemos de deixar dentro de casa agressor e vítima. Isso foi um fenômeno que aconteceu 
no mundo inteiro e nós lamentamos", declarou Damares. 

A ministra diz que, prevendo esse aumento, o governo ampliou os canais de atendimento. Além das 
plataformas do Ligue 180 e do Disque 100, que já existiam, o ministério oferece contatos por WhatsApp e 
por um aplicativo próprio chamado "Direitos Humanos Brasil". 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra mulher em 2020; pandemia é fator, diz Damares | Política 

| G1 (globo.com) 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/brasil-teve-105-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-em-2020-pandemia-e-fator-diz-damares.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/brasil-teve-105-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-em-2020-pandemia-e-fator-diz-damares.ghtml


 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou por 3 votos a 2 em favor da suspeição de 
parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento dos processos contra o ex- presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba. 

Acerca do julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, julgue o item a seguir:  

De acordo com o julgamento de suspeição de parcialidade do ex-juiz Sergio Moro, o juiz foi considerado 
parcial no processo de julgamento do ex-presidente Lula. Tal decisão tem o condão de anular todas as 
decisões e processos julgados por Moro, no âmbito da lava jato, envolvendo o ex-presidente.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento nesta terça-feira 
(23.03.2021) que o ex-juiz federal Sergio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. 

Com a decisão, a Segunda Turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado da estaca 
zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas em um eventual 
novo julgamento. 

 



Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Cármen Lúcia muda voto, e 2ª Turma do STF declara que Moro foi parcial ao condenar Lula | Política | G1 

(globo.com) 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira (08.03.2021) todas as 
condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às 
investigações da Operação Lava Jato. 

Acerca da decisão do Ministro do STF, julgue o item a seguir: 

De acordo com essa decisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou elegível para pleitear cargos 
eletivos, uma vez que o Ministro do STF o inocentou das acusações feitas pelos procuradores da lava jato.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/23/carmen-lucia-muda-voto-e-2a-turma-do-stf-declara-que-moro-foi-parcial-ao-condenar-lula.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/23/carmen-lucia-muda-voto-e-2a-turma-do-stf-declara-que-moro-foi-parcial-ao-condenar-lula.ghtml


SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira (08.03.2021) todas as 
condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às 
investigações da Operação Lava Jato. 

Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. 

Ao decidir sobre pedido de habeas corpus da defesa de Lula impetrado em novembro do ano passado, Fachin 
declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar quatro ações — as do triplex do Guarujá, 
do sítio de Atibaia e duas ações relacionadas ao Instituto Lula. 

A decisão de Fachin tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações. Isso quer 
dizer que ele não inocentou Lula das acusações — somente entendeu que o juízo competente para julgar 
o ex-presidente não era a 13ª Vara Federal de Curitiba. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato; ex-presidente volta a ser elegível | Política | G1 

(globo.com) 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/08/fachin-anula-condenacoes-de-lula-relacionadas-a-operacao-lava-jato.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/08/fachin-anula-condenacoes-de-lula-relacionadas-a-operacao-lava-jato.ghtml


A polícia boliviana prendeu na madrugada deste sábado (12.03.2021) a ex-presidenta interina Jeanine 
Áñez, acusada de sedição (insurreição ou incitação à revolta) e terrorismo pelos fatos que em novembro de 
2019 culminaram na saída antecipada de Evo Morales do poder e sua fuga em novembro de 2019. 

Acerca da prisão da ex comandante da Bolívia, julgue o item a seguir: 

A prisão da ex-presidente foi motivada por questões políticas, uma vez que a comandante agiu 
diretamente em protestos que questionaram o pleito eleitoral bolivariano ocorrido em Outubro de 2019 e 
que culminou com a saída antecipada do presidente Evo Morales.  

( X ) CERTO 

(   ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Segundo os dados oficiais, a cúpula militar pressionou pela saída de Morales. Em uma gravação, o 
comandante-chefe das Forças Armadas, Williams Kaliman, “sugeria” ao presidente “que renunciasse ao seu 
mandato, permitindo a pacificação e a manutenção da estabilidade para o bem de nossa Bolívia”.  

O militar justificou ter tomado tal posição por causa da “escalada do conflito” que o país atravessava diante 
dos protestos pela suposta fraude nas eleições presidenciais de outubro. 

Horas após o pedido do militar, o presidente da Bolívia, Evo Morales, e o vice-presidente, Álvaro García 
Linera, renunciaram a seus cargos neste domingo (10.11.2019) encurralados pelo levante popular contra o 
Governo e abandonados pelas Forças Armadas, pela polícia e até por colaboradores mais próximos. 

Contudo, em 2020, as eleições de outubro deram o cargo da Presidência do país para Luís Arce, candidato 
do Movimento ao Socialismo (MAS), partido fundado por Morales, que venceu com 55% dos votos. Após a 
vitória de Arce, um juiz suspendeu o mandado de prisão que o Governo interino de Jeanine Áñez emitira 
contra o ex-presidente. 

Assim, pouco tempo depois das eleições, o Presidente Luís Arce (MAS) ordenou a prisão da ex-presidente 
do país, Jeanine Áñez, acusada de sedição (insurreição ou incitação à revolta) e terrorismo pelos fatos que 
em novembro de 2019. 

Um dos líderes da oposição, Samuel Doria Medina, criticou a justiça por continuar a “perseguir chefes 
militares”. “O presidente [Luis Arce] comete um erro ao permitir que promotores politizados concorram para 
usar os direitos humanos para ganhar pontos com o Governo. As relações com as Forças Armadas são uma 
delicada questão de Estado” 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 



Fonte: 

Justiça da Bolívia prende a ex-presidenta Jeanine Áñez por sedição e terrorismo | Internacional | EL PAÍS 

Brasil (elpais.com) 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A China anunciou neste sábado (27) sanções contra três pessoas e uma entidade dos Estados Unidos e 
Canadá, em resposta às medidas adotadas pelos dois países recentemente devido ao tratamento que 
Pequim reserva à minoria uigur. 

Dois membros da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, o deputado 
canadense Michael Chong e uma comissão parlamentar canadense de direitos humanos estão proibidos de 
entrar na China, em Hong Kong e Macau, anunciou o Ministério chinês das Relações Exteriores. 

Acerca do tratamento dispensado pela China à minoria Uigur, julgue o item a seguir: 

Ao menos um milhão de uigures e pessoas que pertencem a outros grupos muçulmanos estão retidos em 
campos da região de Xinjiang (noroeste), de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, que 
acusam o governo chinês de impor trabalhos forçados e de esterilizar as mulheres.  

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-12/justica-da-bolivia-ordena-a-prisao-da-ex-presidenta-jeanine-anez-por-sedicao-e-terrorismo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-12/justica-da-bolivia-ordena-a-prisao-da-ex-presidenta-jeanine-anez-por-sedicao-e-terrorismo.html


( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Dois membros da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, o deputado 
canadense Michael Chong e uma comissão parlamentar canadense de direitos humanos estão proibidos de 
entrar na China, em Hong Kong e Macau, anunciou o Ministério chinês das Relações Exteriores. 

De acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, ao menos um milhão de uigures e pessoas que 
pertencem a outros grupos muçulmanos estão retidos em campos da região de Xinjiang (noroeste). O grupo 
acusa o governo chinês de impor trabalhos forçados e de esterilizar as mulheres. 

O ministério chinês das Relações Exteriores acusou neste sábado Estados Unidos e Canadá de impor sanções 
"baseadas em boatos e desinformação". 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

China anuncia sanções contra pessoas e entidades dos EUA e Canadá por críticas sobre uigures | Mundo | 
G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/27/china-anuncia-sancoes-contra-pessoas-e-entidades-dos-eua-e-canada-por-criticas-sobre-uigures.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/27/china-anuncia-sancoes-contra-pessoas-e-entidades-dos-eua-e-canada-por-criticas-sobre-uigures.ghtml


 

A estudante de 13 anos que acusou de islamofobia o professor Samuel Paty admitiu que mentiu, disse seu 
advogado nesta segunda-feira (8). Paty foi decapitado por um terrorista de 18 anos em outubro de 2020. 

Acerca dessa tragédia, julgue o item a seguir: 

Ao saber das acusações contra o professor, um ativista francês de 18 anos o decapitou em 16 de outubro, 
antes de ser abatido pela polícia. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A questão erra ao descrever a nacionalidade do terrorista que assassinou o professor Francês Samuel Paty. 

De acordo com as autoridades francesas, Paty foi decapitado por um terrorista, um refugiado checheno, de 
18 anos, em outubro de 2020. 

Dez dias antes de sua decapitação em outubro por um refugiado checheno de 18 anos, este professor de 
história e geografia deu uma aula sobre liberdade de expressão na qual mostrou caricaturas do semanário 
satírico Charlie Hebdo. 



A menina, que era uma de suas alunas na escola de Bois-d'Aulne, em um subúrbio no noroeste de Paris, 
havia contado que o docente, de 47 anos, convidou os estudantes muçulmanos a sair da aula antes de 
mostrar as caricaturas. 

Com base no relato de sua filha, o pai da menina apresentou uma denúncia contra o professor e lançou uma 
virulenta campanha nas redes sociais contra ele com a ajuda de um ativista islâmico, Abdelhakim Sefrioui. 

Ao saber das acusações contra o professor, um refugiado checheno radicalizado de 18 anos o decapitou em 
16 de outubro, antes de ser abatido pela polícia. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Professor decapitado na França: aluna que o acusou de islamofobia admite que mentiu | Mundo | G1 

(globo.com) 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do estopim da Guerra na Síria, julgue o item a seguir: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/08/professor-decapitado-na-franca-aluna-que-o-acusou-de-islamofobia-admite-que-mentiu.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/08/professor-decapitado-na-franca-aluna-que-o-acusou-de-islamofobia-admite-que-mentiu.ghtml


De acordo com os dados históricos, o estopim para a guerra da Síria foi a aprovação de uma lei no país 
restringindo os direitos de ir e vir das mulheres. 

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo dados levantados acerca do conflito, o estopim para a guerra da Síria foi uma pichação. Nos muros 
de um colégio, estudantes escreveram "queremos a queda do regime" e “sua hora vai chegar, doutor”. O 
doutor era Bashar Al-Assad, ditador do país, e a resposta do governo foi prender e torturar cerca de 15 
menores de idade.  

Naquele março de 2011, época de Primavera Árabe, a prisão dos jovens gerou uma onda de protestos que 
clamava por mais direitos e menos autoritarismo. À medida que as manifestações foram se espalhando, a 
repressão ficava mais brutal.  

O governo sitiou cidades onde os atos eram mais fortes, e, nos meses seguintes, militares deixaram o Exército 
para formar milícias contra o governo.  

Quinze de março, considerado o dia do início dos protestos, marca o aniversário do conflito. As estimativas 
de mortos variam. O Observatório Sírio de Direitos Humanos confirmou a morte de ao menos 380 mil 
pessoas, mas calcula que o número pode ser ainda maior e chegar a quase 600 mil. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Guerra na Síria completa 10 anos e destrói perspectivas de uma geração - 13/03/2021 - Mundo - Folha 
(uol.com.br) 

 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/guerra-na-siria-completa-10-anos-e-destroi-perspectivas-de-uma-geracao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/guerra-na-siria-completa-10-anos-e-destroi-perspectivas-de-uma-geracao.shtml


 

Acerca da importância do Canal de Suez, julgue o item a seguir: 

O bloqueio do Canal de Suez não afeta apenas a indústria de transporte marítimo global, mas inúmeros 
outros negócios e até mesmo economias nacionais. 

Cerca de 12% do comércio global, aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo e em torno de 8% do 
gás natural liquefeito passam pelo canal todos os dias.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Um enorme navio com contêineres que estava preso no Canal de Suez desde terça-feira (23.03.2021) foi 
finalmente liberado. 

O Ever Given é um dos maiores navios porta-contêineres do mundo. Tem 400 metros de comprimento e 
pesa 219 mil toneladas. 

O episódio criou um engarrafamento de navios no Canal de Suez. No domingo, véspera da liberação, havia 
369 embarcações presas no congestionamento, esperando por solução em ambos os lados do bloqueio. 



Segundo dados oficiais, o bloqueio do Canal de Suez não afeta apenas a indústria de transporte marítimo 
global, mas inúmeros outros negócios e até mesmo economias nacionais. 

Cerca de 12% do comércio global, aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo e em torno de 8% do 
gás natural liquefeito passam pelo canal todos os dias. 

Antes da pandemia, o comércio pelo Canal de Suez contribuía com 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Egito, de acordo com a agência Moody's. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Canal de Suez: 7 números para entender o tamanho da crise após navio encalhado - BBC News Brasil 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu no dia 23.02.2021 o registro definitivo à 
vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a 
empresa de biotecnologia alemã BioNtech. A concessão do registro foi anunciada pelo diretor-presidente 
da agência reguladora, Antônio Barra Torres, que destacou que a análise para a liberação do imunizante 
levou 17 dias. 

“O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas 
pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do 
cidadão brasileiro”, disse Barra Torres ao anunciar o registro. “Esperamos que outras vacinas estejam, em 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56571732#:%7E:text=V%C3%ADdeos-,Canal%20de%20Suez%3A%207%20n%C3%BAmeros%20para%20entender%20o,da%20crise%20ap%C3%B3s%20navio%20encalhado&text=Um%20enorme%20navio%20com%20cont%C3%AAineres,(23)%20foi%20finalmente%20liberado.


breve, sendo avaliadas e aprovadas”, acrescentou. 

Acerca das questões envolvendo as vacinas contra a Covid-19, aprovadas pela ANVISA, julgue o item a 
seguir: 

Com o registro definitivo da Vacina da Pfizer, agora a vacina está no rol de vacinas que já tiveram seus 
registros definitivos aprovados pela ANVISA, como a Coronavac e a AstraZêneca. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO.  
Segundo dados divulgados pelo portal do Ministério da Saúde do Governo Federal, a vacina da Pfizer é a 
primeira a obter o registro definitivo no Brasil.  

O imunizante se chama Cominarty. A empresa entrou no dia 6 de fevereiro com o pedido de registro 
definitivo da vacina contra a covid-19.  

As vacinas AstraZêneca e Coronavac ainda não tiveram seus registros definitivos aprovados pela ANVISA, 
apenas obtiveram a autorização de uso emergencial. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer (ebc.com.br) 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/anvisa-concede-registro-definitivo-para-vacina-da-pfizer


 

O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram, na manhã desta quinta-feira (04.02.2021), o acordo 
bilionário para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há dois anos. 
Após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi assinado com o valor de mais de 
R$ 37 bilhões (exatos R$ 37.689.767.329,00). 

Acerca do acordo do Governo de Minas com a Cia. Vale, julgue o item a seguir: 

Segundo documento divulgado pelo governo, 100% dos R$ 37,68 bilhões vão beneficiar o município e a 
população de Brumadinho, através de reparações e obras diretamente ligadas ao ocorrido.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo documento divulgado pelo governo, cerca de 30% dos R$ 37,68 bilhões vão beneficiar o município 
e a população de Brumadinho. 

 

Do restante do valor a ser pago pela empresa, o governo de Minas prevê a seguinte destinação: 



• Transferência de renda 

• Bacia do rio Paraopeba 

• Reparação socioambiental 

• Segurança hídrica na Grande BH 

• Construção de Rodoanel e melhorias do metrô 

• Investimentos em hospitais 

 

Assim, veja que o erro da questão: 

 

Segundo documento divulgado pelo governo, 100% dos R$ 37,68 bilhões vão beneficiar o município e a 
população de Brumadinho, através de reparações e obras diretamente ligadas ao ocorrido. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Vale assina acordo de R$ 37,68 bilhões para reparar tragédia de Brumadinho | Minas Gerais | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do conceito de “Direito ao Esquecimento”, julgue o item a seguir: 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/04/vale-assina-acordo-bilionario-de-r-3768-bilhoes-para-reparar-danos-causados-em-brumadinho.ghtml


Segundo o STF, o chamado "direito ao esquecimento" se refere ao direito pelo qual alguém poderia 
reivindicar que meios de comunicação fossem impedidos de divulgar informações de um fato verídico 
considerado prejudicial ou doloroso.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
A tese aprovada pelo plenário foi a seguinte:  

 

“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como um poder 
de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos 
e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no 
exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos 
parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 
personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.” 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Por 9 a 1, Supremo decide que direito ao esquecimento é 'incompatível com a Constituição' | Política | G1 

(globo.com) 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/11/stf-julgamento-direito-ao-esquecimento.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/11/stf-julgamento-direito-ao-esquecimento.ghtml


 

Lançada em março de 2014 com foco em investigar desvios na Petrobras, a Lava Jato acabou abalando de 
maneira dura as estruturas do sistema político em seus primeiros quatro anos, colocando dirigentes 
partidários, dois ex-presidentes, ex-ministros e figuras influentes do mundo político e empresarial no banco 
dos réus; revelando as entranhas de mecanismos de corrupção e colecionando elogios e críticas ao longo 
do processo. 

Acerca da Operação Lava Jato, julgue o item a seguir: 

Dentre uma das razões para o fim da lava jato, se pode citar a decisão de Moro ao aceitar o cargo de Ministro 
de Segurança Pública do Governo Federal, o que levantou questionamentos sobre sua conduta à frente dos 
casos da operação, já que ele havia sido o responsável direto por tirar da corrida presidencial aquele que 
provavelmente teria sido o maior adversário de Jair Bolsonaro na disputa, o ex-presidente Lula. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
O declínio do núcleo paranaense começou em 2019, paradoxalmente quando havia expectativa de que a 
operação passaria a mudar a política por dentro, quando a principal estrela da operação, o ex-juiz Sergio 



Moro, aceitou um cargo de "superministro" da Justiça no governo Bolsonaro, selando uma aliança entre o 
lavajatismo e o bolsonarismo. 

Mas a decisão de Moro levantou questionamentos sobre sua conduta à frente dos casos da operação, já 
que ele havia sido o responsável direto por tirar da corrida presidencial aquele que provavelmente teria 
sido o maior adversário de Jair Bolsonaro na disputa, o ex-presidente Lula. 

Não são poucos os cientistas políticos que afirmam que os excessos bombásticos da Lava Jato também 
acabaram alimentando um sentimento de antipolítica em várias camadas da população, pavimentando o 
caminho para que um radical de extrema direita como Bolsonaro tivesse mais aceitação numa eleição. 

Em 2016, Moro já havia enfrentado críticas por divulgar uma escuta irregular entre Lula e Dilma, que 
precipitou o fim da era petista no Planalto. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

O fim melancólico da força-tarefa da Lava Jato no Paraná | Notícias e análises sobre os fatos mais relevantes 

do Brasil | DW | 03.02.2021 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.dw.com/pt-br/o-fim-melanc%C3%B3lico-da-for%C3%A7a-tarefa-da-lava-jato-no-paran%C3%A1/a-56446083
https://www.dw.com/pt-br/o-fim-melanc%C3%B3lico-da-for%C3%A7a-tarefa-da-lava-jato-no-paran%C3%A1/a-56446083


 

Acerca da eleição do Deputado Mineiro para a Presidência do Senado Federal, julgue o item a seguir: 

Essa é a 1ª vez que um senador eleito por Minas Gerais presidirá o Senado Federal desde 1985. É também a 
1ª vez em 20 anos que a direção da Casa é assumida por um senador não eleito pelo Norte ou Nordeste. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
INÉDITO PARA MINAS GERAIS: 

 

Essa é a 1ª vez que um senador eleito por Minas Gerais presidirá o Senado Federal desde 1985.  

É também a 1ª vez em 20 anos que a direção da Casa é assumida por um senador não eleito pelo Norte ou 
Nordeste. 

Desde 1985, a casa teve 20 presidentes, todos homens. Desses, 17 eram do MDB e 17 de Estados do Norte 
ou Nordeste. Esta é só a 4ª vez no período que o chefe do Senado não é dessas regiões. Antes disso, a última 



vez que aconteceu foi em 2001, quando o pai de Simone Tebet, Ramez Tebet (PMDB-MS), foi eleito depois 
que Jader Barbalho (PMDB-PA) renunciou ao cargo. 

Só duas vezes o Senado teve presidentes de outras regiões: em 1985, José Fragelli (PMDB-MS), e em 1989, 
Nelson Carneiro (PMDB-RJ). A eleição do demista faz com que o MDB fique mais uma vez fora da presidência. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado | Poder360 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do Deputado Federal eleito presidente da Câmara, julgue o item a seguir: 

O Deputado Arthur Lira pertence ao Partido dos Trabalhadores (PT) de Alagoas e está no seu terceiro 
mandato como deputado federal pelo estado de Alagoas.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

https://www.poder360.com.br/congresso/rodrigo-pacheco-e-eleito-presidente-do-senado/


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A questão está incorreta ao afirmar que o Deputado Federal, Arthur Lira, pertence ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

Atualmente, o deputado pertence ao Partido Progressista (PP) de Alagoas. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Com 302 votos, Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados em 1º turno - Notícias - Portal da 
Câmara dos Deputados (camara.leg.br) 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta (10.02.2021) o texto base de um projeto de lei que concede 
autonomia ao Banco Central (Banco Central). 

Os deputados ainda vão votar sobre o destaques do PLP 19, ou seja, mudanças ao texto original feitas 

https://www.camara.leg.br/noticias/724706-com-302-votos-arthur-lira-e-eleito-presidente-da-camara-dos-deputados-em-1o-turno/
https://www.camara.leg.br/noticias/724706-com-302-votos-arthur-lira-e-eleito-presidente-da-camara-dos-deputados-em-1o-turno/


durante a discussão na Casa. Depois o projeto precisa passar por sanção presidencial. 

Acerca do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, julgue o item a seguir: 

A principal mudança trazida pelo texto, que já foi aprovado pelo Senado, é o mandato fixo de quatro anos 
para o presidente e os diretores do BC, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
A principal mudança que trazida pelo texto, que já foi aprovado pelo Senado, é o mandato fixo de 

quatro anos para o presidente e os diretores do BC, que não deve coincidir com o mandato do presidente 
do país. 

A ideia, segundo os parlamentares a favor da proposta, é garantir que o Banco Central tenha uma 
gestão técnica e não esteja sujeito a interferências políticas. 

Essa imagem, dizem, é importante para dar segurança aos investidores. É o que o jargão econômico 
chama de "ancoragem das expectativas", uma política clara que sinaliza que a autoridade monetária está 
tomando as medidas necessárias para atingir os objetivos que se propôs alcançar. São decisões que, muitas 
vezes, têm em perspectiva o longo prazo e, por isso, desagradam o chefe do Executivo - que pode temer um 
eventual efeito negativo de um aumento de juros sobre a atividade econômica no curto prazo, por exemplo. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Câmara aprova projeto que prevê autonomia do Banco Central: entenda o que pode mudar - BBC News Brasil 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56004766


 

Acerca dos dados acerca do desemprego no Brasil, julgue o item a seguir: 

A crise no mercado de trabalho em 2020 fez com que o desalento batesse recorde no país. Na média anual, 
chegou a 5,5 milhões o número de brasileiros que desistiram de procurar emprego, número 16,1% maior 
que o de 2019 e o maior já registrado pelo IBGE. 

A principal causa do aumento do número de pessoas desempregadas e de pessoas que desistiram de 
procurar emprego está diretamente relacionada à pandemia. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Para a analista da pesquisa do IBGE, Adriana Beringuy, pandemia está diretamente relacionada com o 
aumento do desalento. “Com os impactos econômicos da pandemia, muitas pessoas pararam de procurar 
trabalho por não encontrarem na localidade em que vivem ou por medo de se exporem ao vírus", disse. 

Segundo a pesquisadora, o mesmo foi observado entre a população na força de trabalho potencial, que 
também cresceu ao longo do ano. 

"Esse processo causado pela pandemia, somado às dificuldades estruturais de inserção no mercado de 
trabalho, podem ter reforçado a sensação de desalento”, enfatizou. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 



Falta de trabalho atinge 32 milhões de brasileiros no final de 2020; destes, 5,8 milhões desistiram da procura, 

diz IBGE | Economia | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A renda domiciliar per capita nominal mensal ficou em R$ 1.380 no País em 2020, segundo cálculos com 
base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Acerca dos dados da renda renda domiciliar per capita nominal mensal do Brasil, julgue o item a seguir: 

 De acordo com o levantamento, o maior rendimento per capita foi observado em São Paulo (R$ 2.475) – 
quase o dobro da média nacional. Já o menor foi registrado no Maranhão, onde foi de apenas R$ 676, menos 
da metade que a média nacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/falta-de-trabalho-atinge-32-milhoes-de-brasileiros-no-final-de-2020-destes-58-milhoes-desistiram-da-procura-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/falta-de-trabalho-atinge-32-milhoes-de-brasileiros-no-final-de-2020-destes-58-milhoes-desistiram-da-procura-diz-ibge.ghtml


A questão está incorreta ao afirmar que o maior rendimento per capita foi observado em São Paulo. Na 
verdade, o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal (R$ 2.475) – quase o dobro da 
média nacional. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro foi de R$ 1.814 e R$ 1.723, respectivamente. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Renda domiciliar per capita fica em R$ 1.380 em 2020, revela IBGE (uol.com.br) 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca do projeto aprovado pelo Senado, julgue o item a seguir: 

O projeto aprovado e enviado para sanção do Presidente da República determina a digitalização e 
centralização para todos os serviços prestados pelo governo federal. Os Estados e municípios também foram 
abrangidos na proposta e deverão implementar a digitalização conforme a legislação aprovada no Senado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/02/26/renda-domiciliar-per-capita-fica-em-r-1380-em-2020-revela-ibge.htm#:%7E:text=A%20renda%20domiciliar%20per%20capita%20nominal%20mensal%20ficou%20em%20R,Geografia%20e%20Estat%C3%ADstica%20(IBGE).


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Ao contrário do afirmado na questão, os Estados e Municípios também poderão aderir à digitalização, 
contudo, essa adesão deverá ser feita por meio de atos próprios. 

 

Veja o erro da questão: 

O projeto aprovado e enviado para sanção do Presidente da República determina a digitalização e 
centralização para todos os serviços prestados pelo governo federal. Os Estados e municípios também foram 
abrangidos na proposta e deverão implementar a digitalização conforme a legislação aprovada no Senado. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Senado aprova projeto que unifica e desburocratiza serviços públicos | Poder360 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  
A imagem abaixo simboliza um acontecimento de bastante importância para o Brasil, o lançamento do 

Amazônia-1. 

 

O Amazônia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e 

https://www.poder360.com.br/congresso/senado-aprova-projeto-que-unifica-e-desburocratiza-servicos-publicos/


operado pelo Brasil, foi lançado à 1h54 de hoje na Índia. 

O satélite foi colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research 
Organisation (ISRO). Em apenas 17 minutos após o lançamento, o satélite alcançou o destino a 752 
quilômetros de altitude da superfície da Terra. 

Acerca do Amazônia 1, julgue o item a seguir: 

O Amazônia-1 é o primeiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação. O equipamento 
fornecerá imagens para atender o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, desastres 
ambientais e estarão à disposição da comunidade científica, órgãos de Governo e quaisquer interessados. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
O Amazônia-1 é o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação, junto com o CBERS-4 
e CBERS-4A.  

O equipamento vai fornecer imagens para monitoramento da Terra. Os dados gerados também serão úteis 
para atender o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais e estarão à 
disposição da comunidade científica, órgãos de governo e quaisquer interessados. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Amazonia-1 é lançado com sucesso e satélite já está em órbita — Português (Brasil) (www.gov.br) 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A imagem abaixo simboliza um acontecimento de bastante importância para o Brasil, o lançamento do 
Amazônia-1. 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/02/amazonia-1-e-lancado-com-sucesso-e-satelite-ja-esta-em-orbita


 

O Amazonia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e 
operado pelo Brasil, foi lançado à 1h54 de hoje na Índia.  

O satélite foi colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research 
Organisation (ISRO). Em apenas 17 minutos após o lançamento, o satélite alcançou o destino a 752 
quilômetros de altitude da superfície da Terra.  

O lançamento ocorreu a partir do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de 
Andhra Pradesh, na Índia. 

Acerca do Amazônia 1, julgue o item a seguir: 

O equipamento integra a Missão Amazônia, que tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento remoto 
para observar e monitorar especialmente a região amazônica, além de monitorar a agricultura no país, a 
região costeira, reservatórios de água e florestas (naturais e cultivadas). 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
O Amazônia-1 integra a Missão Amazônia, que tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento remoto 
para observar e monitorar especialmente a região amazônica, além de monitorar a agricultura no país, a 
região costeira, reservatórios de água e florestas (naturais e cultivadas).  



Há, ainda, a possibilidade de uso para observações de possíveis desastres ambientais. A Missão Amazônia 
pretende lançar, em data a ser definida, mais dois satélites de sensoriamento remoto: o Amazônia-1B e o 
Amazônia-2. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/02/amazonia-1-e-lancado-com-sucesso-e-satelite-ja-esta-em-
orbita 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca dos fatores que motivaram o 2º pedido de impeachment do Ex-Presidente Trump, julgue o item a 
seguir: 

O 2º pedido de impeachment do Ex-Presidente Trump foi motivado, exclusivamente, pelas declarações do 
político acerca das “supostas fraudes” nas eleições americanas de 2020.  

(    ) CERTO 



( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
O Senado dos EUA rejeitou o 2º processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump.  

O pedido havia sido motivado pelas declarações do ex-presidente no dia da invasão ao Capitólio, sede do 
Congresso norte-americano. Opositores consideravam que ele incitou o ato, que deixou 5 pessoas mortas 
e colocou em risco congressistas. 

Assim, ao contrário do afirmado pela questão, o pedido de impeachment teve como base as declarações do 
Ex-Presidente Americano, Donald Trump, ocorridas no dia da confirmação eleitoral americana. Segundo os 
congressistas de oposição, o ex-presidente incitou um grupo de manifestantes à prática de violência, que 
resultou na invasão do Capitólio. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Senado dos EUA rejeita 2º pedido de impeachment de Trump | Poder360 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/internacional/senado-dos-eua-rejeita-2o-impeachment-de-donald-trump/


 

Acerca da “dependência” americana com a China em setores-chave da economia, julgue o item a seguir: 

Um dos principais setores econômicos de dependência americana frente a China, identificado pela Casa 
Branca como crítico, foi o deslocamento de 70% da produção de princípios ativos medicamentosos dos 
Estados Unidos para outros países, principalmente para a China, nas últimas décadas, fator esse que 
demonstrou uma grande fragilidade americana em tempos de pandemia.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Depois de se reunir na Casa Branca com um grupo de parlamentares de ambos os partidos, o 

presidente Joe Biden se manifestou a favor da promoção de uma legislação específica que incentive a 
produção e o fornecimento adequado de suprimentos, no âmbito da Lei de Autorização da Defesa Nacional, 
uma lei federal que especifica o orçamento, os gastos e as políticas do Departamento de Defesa, onde se 
inscrevem os setores estratégicos que a Administração Biden deseja reforçar. 

A intenção do decreto-lei é ambiciosa: a resposta reativa acabou, esta é a mensagem; a aposta, a mil 
por cento, é antecipar as crises e remediar a vulnerabilidade que ficou clara com o vendaval do coronavírus. 
Mas também supõe um recuo nas deslocalizações, como as que retiraram 70% da produção de princípios 
ativos medicamentosos do país nas últimas décadas, cálculo em que a Casa Branca se baseia para 
considerar prioritário esse mercado. Não existe uma fórmula mágica que resolva as deficiências no curto 



prazo, mas, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca citado pela agência Reuters, “não se trata 
apenas de solicitar relatórios, mas de fechar os buracos à medida que os identificarmos”. 

Para cortar as amarras com a China e outros competidores econômicos, os EUA buscarão desenvolver 
localmente parte dessa produção agora deficitária e se associar a outros países da Ásia e da América Latina 
quando não puderem fazê-lo em casa, acrescentou a fonte. A revisão dos setores estratégicos também 
pretende reduzir o número de importações ao estritamente necessário. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

EUA manobram para reduzir dependência da China em setores-chave da economia | Internacional | EL PAÍS 

Brasil (elpais.com) 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Acerca da “dependência” americana com a China em setores-chave da economia, julgue o item a seguir: 

A pademia do Coronavírus trouxe à tona a dependência dos Estados Unidos em termos de fornecimento de 
insumos em alguns dos setores considerados “chave” para economia americana. Dentre eles, se pode citar 
os setores da defesa, da saúde pública e biotecnologia, de tecnologias de telecomunicações, de energia, de 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-25/eua-manobram-para-reduzir-dependencia-da-china-em-setores-chave-da-economia.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-25/eua-manobram-para-reduzir-dependencia-da-china-em-setores-chave-da-economia.html


transporte e produção de alimentos e de fornecimento de matérias-primas agrícolas.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Os Estados Unidos levantam a bandeira da autonomia estratégica para reduzir a dependência da China e de 
outros concorrentes fortalecendo as cadeias de fornecimento de bens essenciais ou críticos, de equipamento 
sanitário a microchips ou minerais.  

A pandemia deixou clara a dependência do Ocidente em relação à produção chinesa e o presidente Joe 
Biden, em seu ímpeto de estimular a indústria local, assinou uma ordem executiva na quarta-feira 
(24.02.2021) para garantir que, em caso de novas crises, o país seja capaz de responder às necessidades. A 
interrupção da produção em várias fábricas de automóveis por falta de componentes demonstra a urgência 
da medida. 

Uma ordem executiva assinada por Biden contempla a revisão anual da cadeia produtiva e de fornecimento 
em seis setores: defesa, saúde pública e biotecnologia, tecnologias de telecomunicações, energia, 
transporte e produção de alimentos e fornecimento de matérias-primas agrícolas.  

Essas seis áreas representam o núcleo da segurança estratégica a que Burns aludiu no Senado; para evitar 
não apenas um fato “inaceitável” —o termo utilizado pela Casa Branca— como a falta de equipamentos de 
proteção individual e máscaras para o pessoal sanitário no início da pandemia, mas também “a recente 
escassez de chips semicondutores [para a indústria automobilística], que desacelerou o ritmo de produção 
das fábricas, uma diminuição que pode acabar afetando os trabalhadores”, segundo a Casa Branca. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

EUA manobram para reduzir dependência da China em setores-chave da economia | Internacional | EL PAÍS 
Brasil (elpais.com) 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-25/eua-manobram-para-reduzir-dependencia-da-china-em-setores-chave-da-economia.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-25/eua-manobram-para-reduzir-dependencia-da-china-em-setores-chave-da-economia.html


 

Soma de exportações e importações da União Europeia com a China totalizou 586 bilhões de euros, contra 
555 bilhões com os Estados Unidos em 2020. 

Acerca das parcerias comerciais dos grandes players mundiais com a União Europeia, julgue o item a seguir: 
Na lista dos maiores parceiros comerciais da União Europeia, a Índia figura como o 3º na lista do ano de 2020.  

(    ) CERTO 

(  X  ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A questão está incorreta ao afirmar que a Índia é o 3º maior parceiro comercial da União Europeia.  

Segundo dados da Eurostat, em 2020, na terceira posição está o Reio Unido, com 444,7 bilhões de euros. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

China ultrapassa EUA e se torna o maior parceiro comercial da União Europeia | Economia | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/15/china-ultrapassa-eua-e-se-torna-o-maior-parceiro-comercial-da-uniao-europeia.ghtml


 

A soma de exportações e importações da União Europeia com a China totalizou 586 bilhões de euros, 
contra 555 bilhões com os Estados Unidos em 2020. 

Acerca das parcerias comerciais dos grandes players mundiais com a União Europeia, julgue o item a seguir: 

A liderança Chinesa no comércio bilateral com a União Europeia se deu em razão do aumento das 
importações e exportações para a China, e, ao mesmo tempo, o comércio com os Estados Unidos registrou 
queda significativa tanto nas importações como nas exportações.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
No ano passado, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) da União Europeia com a 
China totalizou 586 bilhões de euros, contra 555 bilhões com os Estados Unidos. Em 2019, o comércio 
bilateral tinha somado 561 bilhões de euros com a China, ante 617 bilhões de euros com os EUA. 

Segundo a Eurostat, a inversão de posições se deu em razão do aumento das importações (+5,6%) e 
exportações (+2,2%) para a China. Ao mesmo tempo, o comércio com os Estados Unidos registrou queda 
significativa tanto nas importações (-13,2%) como nas exportações (-8,2%). 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 



China ultrapassa EUA e se torna o maior parceiro comercial da União Europeia | Economia | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A pandemia de Covid-19 desacelerou a migração global em quase 30%, com cerca de 2 milhões de 
migrantes a menos entre 2019 e 2020, aponta um relatório das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira 
(15). No total, 281 milhões de pessoas viviam fora de seu país em 2020. 

Acerca da redução da migração mundial em tempos de pandemia, julgue o item a seguir: 

Entre os principais países que lideram o ranking de destino da migração no mundo, em 2020, estão os 
Estados Unidos liderando a lista, somando 51 milhões de imigrantes em 2020. Em segundo lugar está a 
Alemanha, com 16 milhões, seguida por Arábia Saudita (13 milhões), Rússia (12 milhões) e Reino Unido (9 
milhões).  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/15/china-ultrapassa-eua-e-se-torna-o-maior-parceiro-comercial-da-uniao-europeia.ghtml


A pandemia de Covid-19 desacelerou a migração global em quase 30%, com cerca de 2 milhões de migrantes 
a menos entre 2019 e 2020, aponta um relatório das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira (15). No 
total, 281 milhões de pessoas viviam fora de seu país em 2020. 

O relatório "Migração Internacional 2020" revela que dois terços dos migrantes registrados vivem em 
apenas 20 países, com os Estados Unidos liderando a lista, somando (51 milhões) de imigrantes em 2020. 
Em segundo lugar está a Alemanha, com (16 milhões), seguida por Arábia Saudita (13 milhões), Rússia (12 
milhões) e Reino Unido (9 milhões). 

 

Assim, podemos sintetizar o ranking de destino migratório no mundo da seguinte forma: 

1. EUA: 51 milhões 

2. Alemanha: 16 milhões 

3. Arábia Saudita: 13 milhões 

4. Rússia: 12 milhões 

5. Reino Unido: 9 milhões 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Pandemia reduziu migração mundial em 30%, aponta ONU | Mundo | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/16/pandemia-reduziu-migracao-mundial-em-30-aponta-onu.ghtml


 

Acerca da primeira mulher a liderar a OMC, julgue o item a seguir: 

A Nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala assumiu o cargo de superintendente da Organização.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, 66 anos, foi oficializada nesta 2ª feira (15.fev.2021) como nova 
diretora-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio). Assumirá o posto em 1º de março, com 
mandato até 31 de agosto de 2025. 

Primeira mulher a ocupar o cargo, Ngozi tem planos ambiciosos para a agência internacional, que passa pela 
maior sinuca desde sua fundação, em 1995. 

 

Portanto, ao contrário do afirmado na questão, a Nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala assumiu o cargo de Diretora 
Geral da Organização, assim, a questão está INCORRETA. 

 

Fonte: 

Nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala torna-se 1ª mulher a dirigir OMC | Poder360 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/economia/nigeriana-ngozi-okonjo-iweala-torna-se-1a-mulher-a-dirigir-omc/#:%7E:text=A%20economista%20nigeriana%20Ngozi%20Okonjo,31%20de%20agosto%20de%202025.


 

O primeiro dia de aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou a 
ausência de 68,1% dos 93 mil candidatos inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, 29.703 candidatos fizeram as provas. 

Acerca dos motivos que levaram a essa alta taxa de abstenção, julgue o item a seguir: 

Dentre os motivos apontados por especialistas, o principal fator para essa alta taxa de abstenção está 
relacionada à pandemia do Covid-19, mesmo com a adoção dos cuidados paliativos adotados pelos 
responsáveis pelo exame, como álcool, distanciamento e máscaras. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
O presidente do Inep, Alexandre Lopes, atribui as faltas principalmente à pandemia do novo coronavírus.  

“O índice de abstenção continua alto, como também teve no Enem impresso. A gente entende que isso é 
muito em função da pandemia. Alguns locais estão em lockdown, as pessoas não saíram de suas casas para 
fazer as provas”, diz.  

O Enem impresso, finalizado no último domingo (24), teve abstenção recorde na história do exame. Mais da 
metade dos candidatos não compareceu. 

Por conta da pandemia, o Inep adotou uma série de medidas de segurança, como o uso obrigatório de 
máscaras cobrindo o nariz e a boca, a disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e a antecipação 
da abertura dos portões, das 12h para as 11h30, no horário de Brasília.  



Candidatos com sintomas da covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa não deveriam comparecer ao 
local de prova. Esses candidatos terão direito a reaplicação do exame, nos dias 23 e 24 de fevereiro. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Enem digital tem 68,1% de abstenção | Agência Brasil (ebc.com.br) 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O real foi a 6ª moeda que mais se desvalorizou em 2020 em relação ao dólar: caiu 22,4%. Ficou atrás 
somente das divisas da Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. O levantamento é da Austin 
Rating. 

O bolívar venezuelano foi a moeda que registrou o maior percentual de desvalorização: 95,7%. Em seguida 
estão a rúpia de Seychelles (33,5%), o quacha zambiano (33,4%), o peso argentino (28,8%) e o kwanza 
angolano (27,2%). 

Acerca dos fatores que levaram a redução da moeda brasileira, julgue o item a seguir: Dentre os fatores 
apontados como possíveis causas para a desvalorização do Real, não existe relação dessa frente à valorização 
do Dólar, uma vez que o dólar também sofreu uma redução importante em dezembro de 2020.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/enem-digital-tem-681-de-abstencao#:%7E:text=O%20primeiro%20dia%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o,dos%2093%20mil%20candidatos%20inscritos.&text=O%20Enem%20impresso%2C%20finalizado%20no,recorde%20na%20hist%C3%B3ria%20do%20exame.


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A desvalorização do real frente à moeda norte-americana tem relação com a aversão ao risco associada à 
pandemia da covid-19, o que fez com que investidores retirassem recursos de países emergentes, caso do 
Brasil, para aplicar em ativos mais seguros. 

Além disso, a pandemia fez com que os gastos públicos aumentassem, diante da necessidade da criação de 
estímulos como o auxílio emergencial e de outros gastos extras com infraestrutura e saúde. A Dívida Pública 
Federal atingiu R$ 4,788 trilhões em novembro. A incerteza em relação às reformas tributária e 
administrativa, prometidas pelo governo, também impactou a saída de investimentos. 

O dólar comercial terminou o ano cotado em R$ 5,19 nesta 4ª feira (30.dez.2020).  No começo do ano, 
estava em R$ 4,02, valorização de 29%.  

 

Eis a trajetória do dólar em 2020: 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

Fonte: 

Real é a 6ª moeda que mais se desvalorizou em 2020 | Poder360 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/economia/real-e-a-6a-moeda-que-mais-se-desvalorizou-em-2020/#:%7E:text=%2Dfeira)%20%2D%2021h08-,O%20real%20foi%20a%206%C2%AA%20moeda%20que%20mais%20se%20desvalorizou,%2C%20Z%C3%A2mbia%2C%20Argentina%20e%20Angola.


 

A inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde 2016 (6,29%), segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (12.01.2021) pelo IBGE. Já o indicador de dezembro, 
que foi divulgado junto com o acumulado do ano, acelerou para 1,35%, a variação mais intensa desde 
fevereiro de 2003 (1,57%) e a maior para um mês de dezembro desde 2002 (2,10%). 

Acerca dos dados inflacionários do mercado brasileiro, julgue o item a seguir: Dentre os fatores para esse 
aumento do índice de inflação identificado no ano de 2020, podemos citar a pandemia da Covid-19 como o 
principal, dado às medidas de restrição e tratativas adotadas no país visando o contingenciamento da 
doença. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Com as medidas de distanciamento social, o Brasil enfrentou inicialmente uma crise de oferta, seguida por 
uma de demanda. As empresas tiveram de paralisar parte ou toda a produção, e a renda de boa parte da 
população foi interrompida. 

Com o Auxílio Emergencial, o país conseguiu retomar a demanda, mas sem que a produção das empresas 
acompanhasse o mesmo ritmo — resultando em alta dos preços em vários grupos da economia, sobretudo 
em alimentos e bens industriais. 

Nesse cenário de descompasso, somaram-se ainda a desvalorização do real e a pressão de custo das 
matérias-primas, influenciadas pelo mercado doméstico e também por uma demanda crescente da China. O 
gigante asiático é um grande importador de commodities do Brasil — minério de ferro e soja, por exemplo 
—, e qualquer aumento de compra externa tem potencial para provocar uma alta de preços internamente. 



Além da crise sanitária, a perda de valor da moeda brasileira tem como pano de fundo as incertezas dos 
investidores com o rumo das contas públicas. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Como a pandemia 'bagunçou' a economia brasileira em 2020 | Economia | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Nesta segunda-feira (11.01.2021), a Ford anunciou que encerrará a produção de veículos em suas fábricas 
no Brasil em 2021. Ao todo, 5 mil empregos devem ser afetados no país e na Argentina. Foi só mais um 
movimento de reestruturação do setor que ocorre ao longo dos últimos anos. Na semana passada, 
acionistas de Peugeot e Fiat aprovaram uma fusão para criar o quarto maior grupo automotivo do mundo. 

Acerca do fim da produção da Ford no Brasil, julgue o item a seguir: A principal causa para essa saída da Ford 
do Brasil é a discordância da empresa com as políticas do Governo Federal e a limitação de subsídios estatais.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/12/como-a-pandemia-baguncou-a-economia-brasileira-em-2020.ghtml


ERRADO. 
O setor automotivo enfrenta uma série de transformações tecnológicas que tem obrigado as empresas 
tradicionais a reestruturarem os seus negócios. No Brasil, além dessas questões estratégicas, as empresas 
alegam problemas locais, como o chamado Custo Brasil, que encarece a produção de veículos e tira a 
competitividade das companhias. 

 

O que a Ford alega para fechar as fábricas no Brasil: 

Em carta aos concessionários, a empresa alegou que a "Ford América do Sul acumulou perdas significativas" 
nos últimos anos e que a matriz tem "auxiliado nossas necessidades de caixa, o que não é mais sustentável." 

A Ford culpou o aumento de custos industriais com a desvalorização das moedas da região e os impactos 
econômicos da pandemia de coronavírus. A montadora também diz que o "nosso negócio exige 
investimentos significativos em novas tecnologias para atender às demandas dos consumidores e itens 
regulatórios, que estão remodelando a indústria." 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Fim da produção da Ford no Brasil: entenda as transformações do setor automotivo | Economia | G1 

(globo.com) 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Uma portaria do Ministério das Comunicações, editada nesta 6ª feira (29.jan.2021), abre a possibilidade de 
empresas chinesas participarem do leilão para a tecnologia 5G no Brasil. Com a medida, a Huawei ou 
qualquer outra empresa da China poderá ingressar no certame, desde que sigam algumas exigências 
definidas pelo governo brasileiro. 

Acerca do leilão do 5G no Brasil, julgue o item a seguir: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/11/fim-da-producao-da-ford-no-brasil-entenda-as-transformacoes-do-setor-automotivo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/11/fim-da-producao-da-ford-no-brasil-entenda-as-transformacoes-do-setor-automotivo.ghtml


Entre as determinações está a criação de uma rede privativa de alta segurança para comunicação do Governo 
Federal. Segundo a pasta, a rede chegará a todo o território nacional com infraestrutura de cabos de fibra 
óptica. E também, através de uma rede móvel no Distrito Federal, sede do governo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Uma portaria do Ministério das Comunicações, editada nesta 6ª feira (29.jan.2021), abre a possibilidade de 
empresas chinesas participarem do leilão para a tecnologia 5G no Brasil.  

Com a medida, a Huawei ou qualquer outra empresa da China poderão ingressar no certame, desde que 
sigam algumas exigências definidas pelo governo brasileiro.  

Entre as determinações está a criação de uma rede privativa de alta segurança para comunicação do 
Governo Federal. Segundo a pasta, a rede chegará a todo o território nacional com infraestrutura de cabos 
de fibra ótica.  

E também, através de uma rede móvel no Distrito Federal, sede do governo. Parte da ala ideológica do 
governo abraça o discurso contrário à participação da Huawei no processo de implantação do 5G no Brasil.  

O governo norte-americano, quando era comandado por Donald Trump, defendia a tese de que a empresa 
poderia roubar dados de usuários e vazar informações para o governo chinês. A portaria elenca regras que 
limitam o perfil das empresas que implantarão a rede privativa.  

O governo quer que as empresas que fornecerão equipamentos para essa tenham padrão de transparência 
e governança corporativa compatíveis com os exigidos no mercado acionário brasileiro. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Portaria permite Huawei no leilão do 5G, mas governo exige rede exclusiva | Poder360 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/tecnologia/portaria-permite-huawei-no-leilao-do-5g-mas-governo-exige-rede-exclusiva/


 

O Ministério da Saúde informou nesta 2ª feira (11.jan.2021) que decidiu não incluir a nitazoxanida, 
vermífugo conhecido como Anitta, na lista de remédios distribuídos para o tratamento da covid-19 na rede 
pública de saúde. 

Acerca dos estudos relacionados à eficácia da Annita para o tratamento precoce da Covid-19, julgue o item 
a seguir: 

Segundo estudos do Governo Federal, a nitazoxanida (Annita) é capaz de reduzir a carga viral em pacientes 
com até 3 dias de confirmação da doença no organismo. A carga viral de 194 pacientes que se trataram 
com a nitazoxanida caiu 55% depois de 5 dias. Entre os 198 voluntários que tomaram o placebo, a carga 
viral teve redução de 45% no mesmo período. O vermífugo não levou à redução dos sintomas da covid-19. 

Os pesquisadores, desse modo, concluíram haver evidências de que o medicamento seja uma terapia efetiva 
para pacientes com casos leves de covid-19.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A revista científica European Respiratory Journal publicou artigo científico com os resultados do estudo 
financiado pelo governo brasileiro sobre o uso do vermífugo nitazoxanida no combate ao coronavírus. Eis a 
íntegra (em inglês). 

O estudo começou com 1.575 voluntários, em 7 cidades do país. Mas só 475 contraíram a covid-19, então os 
demais foram excluídos. Ao fim do estudo, os resultados consideraram 392 pacientes. As análises indicaram 
que a nitazoxanida (cujo nome comercial é Annita) é capaz de reduzir a carga viral em pacientes com até 3 
dias de confirmação da doença no organismo. Para isso, deve ser administrado na dosagem de 500 mg, de 8 
em 8 horas, durante 5 dias. 



A carga viral dos 194 pacientes que se trataram com a nitazoxanida caiu 55% depois de 5 dias. Entre os 198 
voluntários que tomaram o placebo, a carga viral teve redução de 45% no mesmo período. O vermífugo não 
levou à redução dos sintomas da covid-19.  

Os pesquisadores, desse modo, concluem não haver evidências de que o medicamento seja uma terapia 
efetiva para pacientes com casos leves de covid-19. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Saúde desiste de remédio Annita, defendido pelo governo para tratar covid-19 | Poder360 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

A média móvel de mortes no estado cresceu 183% nos últimos sete dias. O envio de oxigênio ao estado não 
está sendo suficiente para suprir a demanda, e o governo está transferindo pacientes a outros estados. 

Acerca da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, julgue o item a seguir: 

Uma das razões para o colapso do sistema de saúde foi o consumo de oxigênio por pacientes de leitos 
clínicos.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/saude-desiste-de-remedio-annita-defendido-pelo-governo-para-tratar-covid-19/


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Uma das razões para o colapso do sistema de saúde é o consumo de oxigênio por pacientes de leitos clínicos, 
segundo o Coronel Franco Duarte, representante do Ministério da Saúde. "Aquele paciente que não está no 
leito de UTI é o que consome mais, porque ele fica ao lado do regulador de oxigênio. A sensação é de falta 
de ar, e você abrindo o acesso ao oxigênio, você tem a sensação de bem-estar, mas, em contrapartida, 
aumenta muito essa demanda", disse Duarte. 

O Secretário da Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, afirmou nesta quinta-feira (14) que o estado passa 
por uma crise no abastecimento de oxigênio. Campêlo disse que o Ministério da Saúde, o governo do 
Amazonas e as Forças Armadas estão trabalhando no apoio logístico para a entrega de oxigênio para a rede 
estadual de saúde, com o transporte do gás de outros estados para o Amazonas. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

Covid-19: Manaus vive colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios 
sem vagas e toque de recolher | Amazonas | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Pedidos foram feitos por Butantan e Fiocruz e são referentes a 8 milhões de doses importadas. A relatora 
frisou que não há alternativa de tratamento para prevenir a Covid-19. Butantan terá de assinar termo de 
compromisso. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/14/covid-19-manaus-vive-colapso-com-hospitais-sem-oxigenio-doentes-levados-a-outros-estados-cemiterios-sem-vagas-e-toque-de-recolher.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/14/covid-19-manaus-vive-colapso-com-hospitais-sem-oxigenio-doentes-levados-a-outros-estados-cemiterios-sem-vagas-e-toque-de-recolher.ghtml


Acerca da autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, julgue o item a seguir: 

De acordo com os dados da Anvisa, a vacina Oxford apresentou uma taxa de eficácia acima de 90%.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo o gerente de Medicamentos, Gustavo Mendes, a eficácia da vacina de Oxford é de 70,42%. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Anvisa autoriza por unanimidade uso emergencial das vacinas CoronaVac e de Oxford contra a Covid-19 | 

Vacina | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Pedidos foram feitos por Butantan e Fiocruz e são referentes a 8 milhões de doses importadas. A relatora 
frisou que não há alternativa de tratamento para prevenir a Covid-19. Butantan terá de assinar termo de 
compromisso. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/17/relatora-na-anvisa-vota-a-favor-do-uso-emergencial-das-vacinas-coronovac-e-de-oxford.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/17/relatora-na-anvisa-vota-a-favor-do-uso-emergencial-das-vacinas-coronovac-e-de-oxford.ghtml


Acerca da autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, julgue o item a seguir: 

De acordo com os dados da Anvisa, a vacina Coronavac apresentou uma das maiores taxas de eficácia, 
obtendo resultados acima de 96%. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo Leonardo Filho, estatístico da Anvisa, a eficácia da Coronavac é de 50,4%, em percentual 
arredondado.  

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

Anvisa autoriza por unanimidade uso emergencial das vacinas CoronaVac e de Oxford contra a Covid-19 | 
Vacina | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Segundo a agência europeia Copernicus, 2020 empatou com 2016 como os dois anos mais quentes da 
história. Assim, pelo 6º ano consecutivo, o mundo viveu mais um ano excepcionalmente quente, o que 
colocou a década 2011-2020 como a mais quente nos registros feitos até hoje. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/17/relatora-na-anvisa-vota-a-favor-do-uso-emergencial-das-vacinas-coronovac-e-de-oxford.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/17/relatora-na-anvisa-vota-a-favor-do-uso-emergencial-das-vacinas-coronovac-e-de-oxford.ghtml


Globalmente, 2020 foi 0,6°C mais quente do que o período de referência padrão (1981-2010) e 1,25°C mais 
quente que o período pré-industrial (1850-1900). Já a Europa viveu seu ano mais quente em 2020, com 
média de temperatura 1,6°C acima da média de 1981-2010 e 0,4°C superior ao valor registrado em 2019. 
No Ártico e no norte da Sibéria, o contraste dos termômetros foi ainda mais forte no ano passado: a média 
de temperatura nessas áreas foi 6°C acima da registrada entre as décadas de 1980. 

Acerca das possíveis causas para esse aumento de temperatura mundial, julgue o item a seguir: 

Entre as causas relacionadas para esse aumento da temperatura global, os especialistas citam o aumento 
das concentrações de CO2 na atmosfera terrestre.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Apesar da pandemia de coronavírus, que derrubou a atividade econômica e as emissões de carbono, e de 
um evento La Niña que, em tese, deveria ter resfriado o mundo, o ano de 2020 empatou com 2016 como 
como o mais quente já registrado. 

As concentrações de CO2 ao longo de 2020 também ganharam destaque, já que elas seguiram aumentando 
apesar da queda drástica das atividades econômicas devido às restrições de circulação impostas pela 
pandemia.  

Vincent-Henri Peuch, Diretor do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), alertou que “embora 
as concentrações de dióxido de carbono tenham aumentado um pouco menos em 2020 do que em 2019, 
isso não é motivo para complacência.  

Até que as emissões globais líquidas sejam zeradas, o CO2 continuará a se acumular na atmosfera e 
impulsionar novas mudanças climáticas”. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte: 

2020 empata com 2016 como ano mais quente já registrado - ((o))eco (oeco.org.br) 

 

https://www.oeco.org.br/noticias/2020-empata-com-2016-como-ano-mais-quente-ja-registrado/#:%7E:text=Apesar%20da%20pandemia%20de%20coronav%C3%ADrus,o%20mais%20quente%20j%C3%A1%20registrado.


QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em casos de risco à 
saúde da gestante, agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que criminalizava o aborto foi retirada 
nesta sexta-feira (1°) da legislação do país. 

Acerca dessa nova legislação aprovada na Coréia do Sul, julgue o item a seguir: 

O aborto agora é permitido no país, contudo, a interrupção da gravidez para mulheres que não sofreram 
nenhum tipo de violência, possui como limite temporal o prazo máximo de 12 semanas de gravidez, se 
mantendo proibido para gestações que apresentam um prazo maior que esse. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
O aborto não é mais uma prática ilegal na Coreia do Sul a partir deste primeiro dia de 2021. O direito à 
interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em casos de risco à saúde da 
gestante, agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que criminalizava o aborto foi retirada nesta sexta-
feira (1°) da legislação do país. 

A partir da lei, não existe qualquer proibição oficial para a interrupção da gravidez. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 



 

Fonte: 

Coreia do Sul descriminaliza o aborto no primeiro dia de 2021 | Mundo | G1 (globo.com) 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Apesar da mudança de nome, o símbolo do partido continuará a ser uma rosa vermelha. 

Acerca do novo nome do partido colombiano Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum), julgue o 
item a seguir: O partido passará a se chamar “Comunes”.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
O partido colombiano Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum) anunciou nesse domingo 
(24.jan.2021) que passará a se chamar Comunes. A legenda foi formada depois da desmobilização do grupo 
guerrilheiro com a mesma sigla, em 2016. 

A mudança no nome é justamente para que o partido se dissocie da imagem de violência das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia. O grupo guerrilheiro assinou acordo de paz com o governo colombiano, 
encerrando um conflito que durou 50 anos e deixou mais de 260 mil mortos e milhões de deslocados. 

 

Portanto, questão CORRETA. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/01/coreia-do-sul-discriminaliza-o-aborto-no-primeiro-dia-de-2021.ghtml


 

Fonte: 

Farc muda de nome para se distanciar de imagem da guerrilha na Colômbia | Poder360 

 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

Em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira (25/01), os 27 países da União Europeia (UE) se 
referiram ao opositor venezuelano Juan Guaidó como un "interlocutor privilegiado", confirmando que os 
membros do bloco não consideram mais o político como "presidente interino" do país sul-americano. 

Em 6 de janeiro, os 27 países da UE já haviam dito que não poderiam mais reconhecer Guaidó legalmente 
como presidente interino depois de ele perder a posição de líder do Parlamento, na esteira das eleições 
legislativas da Venezuela de dezembro, que marcaram a tomada do controle da Assembleia Nacional pelo 
regime chavista. 

A retirada do reconhecimento dos Estados-membros da UE chegou a ser condenada por uma resolução do 
Parlamento Europeu aprovada na semana passada, mas o comunicado divulgado nesta segunda-feira 
confirma que os países do bloco não voltaram atrás. 

Acerca dos fatores políticos e democráticos da Venezuela, julgue o item a seguir: 

O não reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela pela União Europeia significa 
um reconhecimento do Governo legítimo do atual Presidente Nicolás Maduro. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

https://www.poder360.com.br/internacional/farc-muda-de-nome-para-se-distanciar-de-imagem-da-guerrilha-na-colombia/#:%7E:text=Farc%20muda%20de%20nome%20para%20se%20distanciar%20de%20imagem%20da%20guerrilha%20na%20Col%C3%B4mbia,-Sigla%20evoca%20a&text=O%20partido%20colombiano%20Farc%20(For%C3%A7a,)%20anunciou%20nesse%20domingo%20(24.&text=2021)%20que%20passar%C3%A1%20a%20se,a%20mesma%20sigla%2C%20em%202016.


 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Segundo comunicado da União Europeia, seus membros não reconhecem mais o político Juan Guaidó como 
"presidente interino" do país sul-americano.  

Contudo, tal desconsideração não significa o entendimento de que o atual Presidente, Nicolás Maduro, tenha 
sido reconhecido como Presidente legítimo. 

Os chefes da diplomacia do bloco reiteraram que a UE "não pode reconhecer o processo eleitoral como 
sendo credível, inclusivo e transparente" e que, como tal, "o seu resultado não pode ser considerado 
representativo do desejo democrático do povo venezuelano". 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

UE confirma que não reconhece mais Guaidó como presidente interino da Venezuela | Notícias 
internacionais e análises | DW | 25.01.2021 

 

QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O PIB da China cresce 2,3% em 2020, mas ainda é o menor valor em 44 anos, segundo dados oficiais. 

Acerca dos fatores que influenciaram o resultado do PIB da China, julgue o item a seguir: 

Embora tenha sido o epicentro da pandemia de COVID-19, a China não sofreu nenhum impacto econômico 
significativo em termos econômicos, visto não ter adotado nenhum tipo de restrição de atividades 
econômicas e, além disso, ter sido um dos países que mais forneceu insumos hospitalares para o mundo.  

https://www.dw.com/pt-br/ue-confirma-que-n%C3%A3o-reconhece-mais-guaid%C3%B3-como-presidente-interino-da-venezuela/a-56339800
https://www.dw.com/pt-br/ue-confirma-que-n%C3%A3o-reconhece-mais-guaid%C3%B3-como-presidente-interino-da-venezuela/a-56339800


(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Primeiro país afetado pela pandemia da covid-19, a China teve uma queda histórica no 1º semestre de 2020: 
-6,8%. Conseguiu se recuperar ao longo do ano quando a situação sanitária melhorou e o país afrouxou as 
medidas de restrição. 

“A economia chinesa enfrentou uma situação grave e complexa tanto no país como no exterior, 
principalmente devido às enormes consequências da epidemia do novo coronavírus”, disse Ning Jizhe, do 
BNS (Escritório Nacional de Estatística), em entrevista coletiva nesta 2ª feira (18.jan). 

Para se recuperar do tombo do 1º trimestre, Pequim se concentrou em reabrir as fábricas. A produção 
industrial cresceu 2,8% em relação a 2019. 

A indústria da China voltou a funcionar em abril, momento em que grande parte da capacidade de produção 
do mundo foi destruída pelo endurecimento da pandemia. Com isso, a China conseguiu produzir e exportar 
produtos como equipamentos médicos e máscaras faciais. 

Assim, ao contrário do que foi afirmado na questão, o Comércio da China sofreu sim um grande impacto 
econômico no primeiro trimestre de 2020, em função da paralisação industrial causada pela crise sanitária 
de Covid-19. 

Apenas no mês de Abril de 2020, com a redução de casos de infecção e mortalidade para o vírus, foram 
tomadas medidas para retorno das atividades industriais e comerciais, fator esse que auxiliou a retomada 
econômica do país. 

 

Portanto, a questão está INCORRETA. 

 

Fonte: 

PIB da China cresce 2,3% em 2020, menor valor em 44 anos | Poder360 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/economia/pib-da-china-cresce-23-em-2020-menor-valor-em-44-anos/#:%7E:text=A%20China%20informou%20nesta%202%C2%AA,PIB%20(Produto%20Interno%20Bruto).


 

A economia dos EUA encolheu 3,5% em 2020. Este foi o pior resultado desde 1946. 

Acerca das causas dessa redução do PIB Americano, julgue o item a seguir: 

Dentre os principais fatores que levaram à redução do PIB Americano, além dos efeitos da pandemia, se 
pode citar a diminuição, ainda que parcial, das relações de comércio entre países. 

Com a pandemia, o volume de exportações diminuiu, assim como o fluxo de capital para investimentos 
privados, negócios não residenciais e gastos de governos locais.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Relatório divulgado nesta 5ª feira (28.jan.2021) pelo BEA (Escritório Oficial de Estatísticas norte-americano) 
do Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que a economia do país encolheu 3,5% em 
2020. É o pior resultado desde 1946, após o fim da 2ª Guerra Mundial. 

Alguns dos principais motivos para o BEA para a queda no PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano foi 
a queda no consumo em todo o país durante a pandemia em todas as 15 categorias acompanhadas pelo 
governo. No entanto, fechamento de serviços de alimentação, de hotelaria, de saúde não emergencial e de 
lazer é citado como uma das principais causas para o encolhimento da economia. 



Outro problema identificado na análise do órgão federal foi a diminuição, ainda que parcial, das relações 
de comércio entre países. Com a pandemia, o volume de exportações diminuiu, assim como o fluxo de 
capital para investimentos privados, negócios não residenciais e em gastos de governos locais. 

 

Portanto, a questão está CORRETA. 

 

Fonte: 

Economia dos EUA encolhe 3,5% em 2020, pior resultado desde 1946 | Poder360 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O Twitter baniu nesta sexta-feira (08/01) a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Acerca das causas do banimento do Ex-Presidente Trump da plataforma de rede social, julgue o item a 
seguir: 

Segundo alegado pelos donos da plataforma Twitter, um dos motivos para o banimento do Ex-Presidente 
teria sido o risco de que Trump utilize a rede social para incitar Atos Violentos.  

( X ) CERTO 

(   ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

https://www.poder360.com.br/internacional/economia-dos-eua-encolhe-35-em-2020-pior-resultado-desde-1946/#:%7E:text=Compartilhe-,Economia%20dos%20EUA%20encolhe%203%2C5%25%20em,2020%2C%20pior%20resultado%20desde%201946&text=Relat%C3%B3rio%20divulgado%20nesta%205%C2%AA%20feira,3%2C5%25%20em%202020.


CERTO. 
O Twitter baniu nesta sexta-feira (08/01) a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump por ter 
identificado riscos de que ele volte a usar a rede social para incitar atos violentos.  

A plataforma estava sob pressão crescente para tomar medidas adicionais contra Trump após a invasão do 
Capitólio na quarta-feira (06/01), que interrompeu temporariamente a sessão que certificaria a vitória de 
Joe Biden nas eleições de novembro e deixou cinco mortos.  

O Twitter havia inicialmente suspendido a conta de Trump por 12 horas, após ele ter postado um vídeo em 
que repetia afirmações falsas sobre fraude eleitoral e elogiava os seus apoiadores que invadiram o Congresso 
americano. Agora, a suspensão é permanente. 

 

Portanto, a questão está CORRETA. 

 

Fonte: 

https://olhardigital.com.br/2021/01/08/noticias/donald-trump-e-banido-permanentemente-do-twitter/ 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou nesta segunda-feira (25/01) a decisão de seu 
antecessor, Donald Trump, que proibiu transgêneros de servirem nas Forças Armadas. 

Acerca desse ato do Presidente Joe Biden, julgue o item a seguir: 

 É correto afirmar que, atualmente, não existem transgêneros servindo as Forças Armadas Americanas.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou nesta segunda-feira (25/01) a decisão de seu 
antecessor, Donald Trump, que proibiu transgêneros de servirem nas Forças Armadas.  

Na presença do secretário de Defesa, Lloyd Austin, e do chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, o 
novo presidente assinou uma ordem executiva segundo a qual "todos os americanos qualificados para 
servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos o poderão fazer", disse a Casa Branca num comunicado.  

A medida anula uma proibição ordenada pelo ex-presidente Trump, anunciada numa mensagem pelo Twitter 
em 2017. À época, o republicano disse que os militares não podiam mais ser "sobrecarregados com o 
tremendo custo médico e com a perturbação que a presença dos transgêneros causaria".  

À época, a medida foi amplamente criticada por ativistas LGBTQ e dos direitos humanos como cruel e 
irracional.  

As Forças Armadas dos EUA têm cerca de 1,3 milhão de militares na ativa. Não há dados oficiais sobre o 
número de transgêneros em serviço. Em 2016, o think tank Rand Corp estimou que havia cerca de 2.450 
transgêneros na ativa.  

 

Portanto, a questão está INCORRETA, visto que atualmente as Forças Armadas Americanas já possuem um 
contingente de Militares Transgêneros. 

 

Fonte: 

https://www.dw.com/pt-br/biden-revoga-ordem-de-trump-que-proibiu-transg%C3%AAneros-nas-
for%C3%A7as-armadas/a-56339922 

 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 



Acerca das eleições americanas ocorridas em 2020, julgue o item a seguir: 

O Presidente Joe Biden teve 306 votos confirmados, contra 232 para o Ex-Presidente Donald Trump. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
 

A questão está correta quanto ao resultado das eleições americanas. Os votos aos candidatos estão 
distribuídos da seguinte forma: 

 

Portanto, a questão está CORRETA. 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Segundo a polícia da capital americana Washington D.C., cinco pessoas morreram durante a invasão de 
extremistas apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, edifício sede do Congresso dos Estados Unidos, na 
quarta-feira (6/1). 

O chefe de polícia de Washington DC, Robert Contee, informou que 52 pessoas foram presas, das quais 47 
por desrespeitarem o toque de recolher. Mais de 50 policiais ficaram feridos. 

Entre os mortos, está uma mulher apoiadora de Trump baleada pela guarnição que faz a segurança do 
Capitólio. Ela foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades locais não deram 
detalhes sobre as demais vítimas. De acordo com a polícia, elas sofreram “emergências médicas” do lado 
de fora do edifício. 

Entre os mortos, está uma mulher apoiadora de Trump baleada pela guarnição que faz a segurança do 
Capitólio. Ela foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades locais não deram 
detalhes sobre as demais vítimas. De acordo com a polícia, elas sofreram “emergências médicas” do lado 
de fora do edifício. 

Acerca desse ocorrido, julgue o item seguinte: 

A invasão ao Congresso Americano foi motivada pelo descontentamento de um grupo de apoiadores do 
Presidente Donald Trump que, inconformados com o resultado das eleições, foram protestar no Congresso 
no dia da Certificação de votos que deu a vitória ao Democrata Joe Biden. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu nesta quarta-feira (06 
de Janeiro 2021) o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, durante a contagem oficial 
dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória a Joe 
Biden. 

Parlamentares e jornalistas que estavam no Capitólio relataram tiros dentro do prédio do Congresso. 
Segundo relatos da imprensa americana, uma mulher foi baleada e acabou morrendo algum tempo depois. 

A invasão ocorreu enquanto Câmara e Senado debatiam se acatavam ou não uma objeção aos resultados do 
Arizona — tradicional reduto republicano vencido por Joe Biden na eleição de novembro. Momentos antes, 
Trump discursou em Washington e afirmou que não aceitaria o resultado eleitoral. 

Segundo a imprensa americana, por segurança, senadores e deputados foram colocados em locais seguros 
dentro do prédio do Capitólio. A emissora NBC diz que o vice-presidente Mike Pence — responsável por 
presidir a sessão conjunta do Congresso para a contagem dos votos — foi retirado do edifício. 

Portanto, questão CORRETA. 

 

Fonte:  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/manifestantes-pro-trump-invadem-congresso-

americano.ghtml 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/manifestantes-pro-trump-invadem-congresso-americano.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/manifestantes-pro-trump-invadem-congresso-americano.ghtml


Um relatório confidencial da ONU revelado pela imprensa sul-coreana nesta quarta-feira (10.02.2021) 
aponta que a Coreia do Norte roubou mais de US$ 300 milhões em criptomoedas com ciberataques nos 
últimos meses. 

Acerca dos motivos apontados pela ONU para os ataques Norte-Coreanos de roubo cibernético de 
Criptomoedas, julgue o item a seguir: 

Segundo o relatório confidencial da ONU, os ataques cibernéticos coordenados pela Coréia do Norte, que 
resultaram em um roubo estimado de US$ 300 milhões em criptomoedas, visavam o financiamento de 
vacinas para tratamento da Covid-19. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Um relatório confidencial da ONU revelado pela imprensa sul-coreana nesta quarta-feira (10) aponta que a 
Coreia do Norte roubou mais de US$ 300 milhões em criptomoedas com ciberataques nos últimos meses.  

O objetivo seria financiar os programas nuclear e balístico proibidos pela comunidade internacional, afirma 
o documento. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 

 

Fonte: 

ONU acusa Coreia do Norte de roubo de mais de US$ 300 milhões em criptomoedas | Mundo | G1 
(globo.com) 

 
  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/10/onu-acusa-coreia-do-norte-de-roubo-de-mais-de-us-300-milhoes-em-criptomoedas.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/10/onu-acusa-coreia-do-norte-de-roubo-de-mais-de-us-300-milhoes-em-criptomoedas.ghtml


GABARITO PREENCHIDO 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 CERTO 26 CERTO 

2 ERRADO 27 ERRADO 

3 ERRADO 28 CERTO 

4 ERRADO 29 CERTO 

5 CERTO 30 ERRADO 

6 ERRADO 31 CERTO 

7 CERTO 32 ERRADO 

8 CERTO 33 CERTO 

9 ERRADO 34 ERRADO 

10 ERRADO 35 CERTO 

11 CERTO 36 ERRADO 

12 ERRADO 37 CERTO 

13 ERRADO 38 ERRADO 

14 CERTO 39 ERRADO 

15 CERTO 40 CERTO 

16 CERTO 41 ERRADO 

17 ERRADO 42 CERTO 

18 CERTO 43 ERRADO 

19 CERTO 44 ERRADO 



20 ERRADO 45 CERTO 

21 ERRADO 46 CERTO 

22 ERRADO 47 ERRADO 

23 CERTO 48 CERTO 

24 ERRADO 49 CERTO 

25 CERTO 50 ERRADO 
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