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1 Atualidades Superior

A Receita Federal liberou, no dia 11 de março, a consulta 

ao lote de restituição do Imposto de Renda referente aos 

exercícios de 2008 a 2018. Sobre o assunto, é correto 

afirmar que

o crédito será depositado para mais de 

70 mil contribuintes apenas no fim do 

ano. São declarações que haviam 

caído na malha fina do IR.

para saber se teve a declaração liberada, o 

contribuinte deve acessar a página da 

Receita na Internet ou ligar para o 

Receitafone.

a restituição ficará disponível no banco 

durante seis meses.

se o contribuinte não fizer o resgate dentro 

do prazo, perderá o direito de recebê-lo.
B

2 Atualidades Superior
Escolha a alternativa que apresenta a posição do Brasil em 

relação à recente crise política na Venezuela.

O governo brasileiro apoia 

vigorosamente Nicolás Maduro e sua 

conduta política.

O Brasil não se posicionou a favor nem 

contra a situação política na Venezuela.

O governo brasileiro se posicionou a 

favor da democracia e oferece apoio 

político a Juan Guaidó.

Mesmo fazendo fronteira com a Venezuela, 

o Brasil não está inserido neste contexto de 

crise política na Venezuela e não houve 

qualquer tipo de acontecimento envolvendo 

estes dois países nos últimos meses.

C

3 Atualidades Superior

Após o incêndio que ocorreu no centro de treinamento do 

Flamengo, o Ninho do Urubu, localizado no Rio de Janeiro, 

o Ministério Público, no dia 27 de fevereiro,

solicitou o fechamento do espaço à 

Justiça - além do bloqueio de R$ 57 

milhões. A prefeitura dessa vez 

cumpriu a ordem, portanto o CT 

encontra-se definitivamente interditado.

solicitou o fechamento do espaço à Justiça, 

porém o CT não cumpriu a ordem e a 

prefeitura não se posicionou sobre o caso 

ainda.

pretende solicitar o fechamento do 

espaço em uma data ainda não 

publicamente divulgada.

se pronunciou sobre as dificuldades 

presentes no fechamento do CT, uma vez 

que a prefeitura não está colaborando para 

que isto aconteça.

A

4 Atualidades Superior

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, declarou emergência nacional para conseguir 

recursos federais e se sobrepor à resistência do Congresso 

para cumprir sua polêmica promessa de campanha. Trata-

se da

aprovação do casamento homoafetivo 

em nível federal.

proibição da venda de armas de fogo nos 

Estados Unidos.

construção de armas nucleares com fins 

bélicos contra a Rússia.

construção de um muro na fronteira dos 

Estados Unidos com o México.
D

5 Atualidades Superior
Nos primeiros dias de março de 2019, o governo de Goiás 

anunciou o fim do contrato com instituição que administra 

o programa Bolsa Família.  Embora 

tenha anunciado fim de contrato com 

órgão responsável, o governo negou 

encerramento do projeto e citou 

"reformulação" com nova licitação.

o programa Jovem Cidadão. Embora tenha 

anunciado fim de contrato com órgão 

responsável, o governo negou encerramento 

do projeto e citou "reformulação" com nova 

licitação. O caso foi parar na Defensoria 

Pública, que estuda para decidir se entra com 

ação coletiva.

o programa Goiás Sem Fronteiras. O 

governo o encerrou temporariamente, 

porém sem previsão de quando o 

programa volta a funcionar.

o programa Bolsa Verde.  Embora tenha 

anunciado fim de contrato com órgão 

responsável, o governo negou 

encerramento do projeto e citou 

"reformulação" com nova licitação. 

Protestos foram feitos em Goiânia e o caso 

foi parar na Defensoria Pública.

B

6 Atualidades Superior

Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar a 

declaração do Imposto de Renda de 2019 pela internet. 

Sobre o assunto, é correto afirmar que

os contribuintes são obrigados a 

detalharem informações sobre imóveis 

e carros, como número de matrícula e 

IPTU do imóvel e Renavam do veículo.

a multa para o contribuinte que não fizer a 

declaração ou entregá-la fora do prazo será 

de, no mínimo, 30% do imposto devido.

quem recebeu rendimentos tributáveis até 

R$ 35.000,00, em 2018, não é obrigado a 

declarar.

quem tem dependentes, gastou com saúde, 

paga escola ou possui empregados 

domésticos pode reduzir o imposto a pagar.

D

7 Atualidades Superior

A cúpula de Hanói (no Vietnã) entre o presidente dos EUA, 

Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, 

realizada no final de fevereiro afim de negociar um acordo 

principalmente no que se refere ao desmantelamento de 

Yongbyon, terminou

com acordo de ambas as partes, 

resultando na aprovação do líder norte-

coreano em desmantelar Yongbyon.

somente com o acordo para declarar o fim 

formal da Guerra da Coreia (1950-1953), 

tecnicamente interrompida apenas por um 

armistício que já dura quase setenta anos.

sem acordo e sem um roteiro para os 

próximos passos.
sem acordo, pois Trump não quis assiná-lo. C

8 Atualidades Superior

A região disputada pela Índia e pelo Paquistão desde o fim 

da colonização britânica e que no dia 27 de fevereiro de 

2019 voltaram a conflitar por ela, é

Abu Dhabi. Síria. Caxemira. Palestina. C

9 Atualidades Superior
Escolha a alternativa que apresenta o posição da União 

Europeia quanto ao atual andamento do Brexit.

A União Europeia não recusará o 

adiamento das decisões sobre o Brexit.

A União Europeia deu o prazo para a decisão 

ser tomada até o dia 15 de dezembro de 

2019.

A União Europeia não se pronunciou 

sobre o fato, visto que não diz respeito a 

ela.

A União Europeia pressiona o Reino Unido 

para não adiarem até março as decisões 

sobre o Brexit.

A

10 Atualidades Superior

Escolha a alternativa que apresenta o país que, assim como 

os EUA, deixou, em março, o tratado nuclear que foi marco 

do fim da Guerra Fria, o INF, um dos principais acordos de 

desarmamento nuclear da história.

China. Coreia do Norte. Coreia do Sul. Rússia. D
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11 Atualidades Superior

No dia 26 de fevereiro de 2019, foi enviado pelo MEC para 

todas as escolas públicas e privadas do país um e-mail 

solicitando para que no primeiro dia de aula houvesse a 

execução do Hino Nacional juntamente com a leitura de 

uma carta escrita pelo ministro da educação, Ricardo Vélez 

Rodríguez, que, em seu conteúdo, apresenta o slogan da 

campanha política do presidente Jair Bolsonaro, o qual é

"Brasil acima de tudo. Deus acima de 

todos!".
"Brasil: ame-o ou deixo-o!".

"Quem não vive para servir ao Brasil, não 

serve para viver no Brasil".
"Pra frente, Brasil". A

12 Atualidades Superior
Dentre as propostas de reforma da Previdência realizadas 

pelo governo de Jair Bolsonaro, encontram-se:

o benefício integral com o 86/96 se 

manterá.

para o benefício integral após reforma, a nova 

regra exigirá, na maioria dos casos, 40 anos 

de contribuição.

o aposentado ou pensionista irá perder ou 

terá redução na renda que já está sendo 

paga pelo INSS.

para os aposentados que trabalham, os 

depósitos mensais do FGTS se manterão. 
B

13 Atualidades Superior

Juiz multa Governo de Goiás e ordena instalação de 

barreiras para monitorar tráfego em rodovias com situação 

precária. Sobre o assunto, é correto afirmar que

os trechos mencionados na decisão do 

juiz Marcos Boechat Lopes Filho são 

na GO-173, entre Israelândia e 

Jaupaci, e na GO-060, entre Iporá e o 

trevo de Moiporá.

foi expedida uma decisão suspendendo o 

fluxo de qualquer veículo nos locais, mesmo 

os que transportam gêneros de primeira 

necessidade.

as fortes chuvas na região não podem ser 

consideradas como motivo para a piora 

da situação nas rodovias.

se houver descumprimento dentro do prazo 

estabelecido, o despacho prevê ainda nova 

multa, desta vez no valor de R$ 200 mil.

A

14 Atualidades Superior

No dia 19 de fevereiro, deu-se início na Argentina um 

protesto nacional, em mais de cem cidades, que luta pela 

aprovação

da redução das tarifas no transporte 

público.
do impeachment do presidente.

da legalização do uso medicinal da 

maconha.
do aborto legal. D

15 Atualidades Superior

Pedro Sánchez convocou eleições gerais para o dia 28 de 

abril após muitas polêmicas, que gerou, inclusive, um 

protesto em massa que reuniu 45.000 pessoas na Praça 

Colón, em

Roma, Itália. Lisboa, Portugal. Madri, Espanha. Tóquio, Japão. C

16 Atualidades Superior

Atualmente, esse país vem se mobilizando contra o 

crescimento do antissemitismo. Milhares de cidadãos 

expressam em muitas cidades do país o seu rechaço aos 

atos contra os judeus, que aumentaram 74% em 2018. 

Trata-se da(e)

França. Alemanha. Portugal. Espanha. A

17 Atualidades Superior
Recentemente, acionistas da Embraer aprovaram acordo 

de fusão com a

Gol, e a fusão pode ser firmada no ano 

de 2019.

British Airways, e a fusão pode ser firmada no 

ano de 2019.

Emirates, e a fusão pode ser firmada no 

ano de 2019.

Boeing, e a fusão pode ser firmada no ano 

de 2019.
D

18 Atualidades Superior

O país árabe que no mês de dezembro de 2018 anunciou 

sua saída da OPEP (Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo ) foi

Egito. Catar. Emirados Árabes Unidos. Arábia Saudita. B

19 Atualidades Superior

Em março, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

informou que o vírus da dengue que está circulando com 

maior frequência em Goiânia é 

o tipo 1. É a forma mais leve da 

doença, sendo muitas vezes 

confundida com a gripe. É conhecida 

como dengue clássica.

o tipo 2, considerado o mais grave dos quatro 

tipos de vírus existentes. Ele é popularmente 

conhecido como dengue hemorrágica.

o tipo 3, considerado o mais raro no país.
o tipo 4, considerado o mais comum no 

Brasil.
B

20 Atualidades Superior

No início de março, um grupo com 16 turistas ficou ilhado 

após o nível da água subir e inundar a região de cachoeira 

na Chapada dos Veadeiros. Essa não é a primeira vez que 

isso ocorre. Sobre o assunto, é correto afimar que

a instabilidade dessa área impede a 

movimentação econômica e social da 

região.

só acontece porque o atual limite do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros é 

insuficiente para proteger as pessoas 

adequadamente.

o parque tem 240 mil hectares e é apenas 

uma parte da região da Chapada dos 

Veadeiros. Para casos assim, a 

orientação é que se a pessoa não tiver 

conhecimento ou quando o nível da água 

está muito alto, evitar adentrar na água e 

não tentar atravessar a nado.

isso ocorre devido à proximidade de três 

aquíferos: o Tamoios, o Tupinambá e o 

Bambuí.

C

21 Atualidades Superior

No dia 14 de março, o Senado dos Estados Unidos se uniu 

à Câmara dos Deputados ao aprovar uma legislação que 

desafia o presidente norte-americano, Donald Trump, 

derrubando a

legalização de novos imigrantes no 

país.

declaração de emergência nacional na 

fronteira sul feita por Trump em 15 de 

fevereiro.

legalização do aborto, aprovada pelo 

presidente americano, em janeiro.

nova sanção imposta à Coreia do Norte, 

após encontro com o líder norte-coreano.
B

22 Atualidades Superior
Sobre a migração em Goiás, de acordo com os dados do 

Censo mais recente, de 2010, é correto afirmar que

Goiás é um dos estados que 

apresentam os maiores valores para o 

Índice de Eficácia

Migratória, ou seja, áreas com maior 

potencialidade de absorção migratória. 

É classificado como área de média 

absorção migratória. 

Goiás não é um estado que apresenta 

atratividade migratória. É classificado como 

área de baixíssima absorção migratória. 

Goiás é o estado que mais apresenta 

potencialidade de absorção migratória, 

superando, inclusive, o estado de São 

Paulo.

Goiás, atualmente, não apresenta grande 

potencialidade migratória como antes, tendo 

sido o estado do Brasil com maior Índice de 

Eficácia Migratória.

A

23 Atualidades Superior

Goiás é o estado com o maior número de casos de 

_____________ registrados no país, aponta Ministério da 

Saúde. Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás aponta que o estado já notificou mais de 15 

mil casos somente neste ano./

Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

esquistossomose tuberculose malária dengue D



24 Atualidades Superior
Escolha a alternativa correta sobre a urbanização em 

Goiás.

Em Goiás, não há centros urbanos. É 

essencialmente rural.

Os centros urbanos cresceram muito a partir 

da década de 1970, com a modernização da 

agricultura.

Os centros urbanos cresceram muito a 

partir da década de 2010, devido a alta 

qualidade de vida que o estado vem 

oferecendo nos últimos anos.

Goiás é o único estado da Região Centro-

Oeste que apresenta um centro urbano, em 

Goiânia.

B

25 Atualidades Superior

Escolha a alternativa que apresenta o(a) estado/unidade 

federativa mais populoso(a) do Centro-Oeste, conforme 

dados do IBGE de 2018.

Distrito Federal. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. B


