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Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1
Conhecimentos 

Gerais
Médio

O começo do ano de 2019 foi marcado pelas intensas chuvas ocorridas não 

somente no Brasil como no mundo inteiro, causando  diversos prejuízos para a 

população de cada região afetada. Na __________, mais de 100 morreram 

devido as enchentes. / Escolha a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna.

Coreia do Norte Indonésia China Tailândia B

2
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Recentemente, em  Christchurch, Nova Zelândia, houve uma repercussão 

internacional acerca
do massacre ocorrido em mesquitas, deixando cerca de 50 mortos. do tsunami que devastou o país inteiro.

do movimento pró-aborto que mobilizou a 

capital neozelandesa.
da destituição da Governadora-Geral Patsy Reddy. A

3
Conhecimentos 

Gerais
Médio

No mês de março de 2019, Jair Bolsonaro esteve nos EUA para a primeira 

reunião bilateral como chefe de Estado com o presidente norte-americano 

Donald Trump. Representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos 

assinaram no dia 18, em Washington, um acordo de salvaguardas tecnológicas 

(AST) para permitir o uso comercial do Centro de lançamento

Espacial John F. Kennedy.  Para entrar em vigor, o acordo exige a 

aprovação do Congresso dos Estados Unidos.

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 

Para entrar em vigor, o acordo exige a aprovação do 

Congresso Nacional.

Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO). Para entrar 

em vigor, o acordo exige a aprovação do 

Congresso dos Estados Unidos.

de Alcântara, no Maranhão. Para entrar em vigor, o acordo 

exige a aprovação do Congresso Nacional.
D

4
Conhecimentos 

Gerais
Médio Acerca das fake news, escolha a alternativa correta.

Além da finalidade comercial (intuito de atrair acessos aos sites e, assim, 

faturar com a publicidade digital), as fake news podem ser usadas 

apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de 

mentiras e da disseminação de ódio, prejudicando pessoas comuns, 

celebridades, políticos e empresas.

As fake news tem unicamente o intuito de disseminar 

ódio e não traz benefício em nenhuma ocasião.

A disseminação das fake news prejudica 

somente pessoas que estão na mídia, 

principalmente políticos.

A mídia é a única que possui controle sobre as fake news, 

portanto, é de total responsabilidade dela.
A

5
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Subiu para 110 o número de casos positivos para o vírus dessa patologia e 28 

óbitos registrados no Amazonas.  Deu-se início no dia 20 de março a 

campanha de vacinação em Manaus e mais 33 municípios do Amazonas. Trata-

se da(do)

sífilis. tétano. H1N1. AIDS. C

6
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Alguns manifestantes na França foram presos após proibição de protestos 

deste grupo. A proibição aconteceu seis dias após manifestantes saquearem 

lojas e provocarem incêndios na famosa avenida Champs-Elysées. Os 

protestos, organizados por opositores às políticas do presidente Emmanuel 

Macron, vêm ocorrendo há 19 sábados. Trata-se do grupo conhecido como

black blocks. IRA. coletes amarelos. ISIS. C

7
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Cinco anos depois de a Rússia tomar da Ucrânia a península ___________, o 

presidente Vladimir Putin promove integração, concluindo seu objetivo de 

conectar totalmente a península ao continente russo, reforçando o 

fornecimento energético e o transporte. / Escolha a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna.

de Tuvalu da Polônia do Barein da Crimeia D

8
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Em fevereiro de 2019, foi divulgado que ____________ teve aumento superior 

a 1000% nos casos de dengue e lidera o ranking no país. O estado saltou de 

210 para 3.085 mil casos no primeiro mês do ano. Os números da doença no 

Brasil aumentaram 149% em comparação com 2018./ Escolha a alternativa 

que preenche corretamente a lacuna.

o Pará Santa Catarina Tocantins Sergipe C

9
Conhecimentos 

Gerais
Médio

A tragédia em Suzano, São Paulo, no dia 13 de março de 2019, que levou a 

óbito cinco adolescentes, duas funcionárias e a própria dupla de atiradores 

ocorreu

durante o show da cantora norte-americana Ariana Grande. na Escola Estadual Professor Raul Brasil. durante a missa em uma igreja. em um restaurante. B

10
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Recentemente, dois aviões militares pousaram em Caracas, trazendo centena 

de militares deste país. Tratam-se de aviões
russos. coreanos. franceses. alemães. A

11
Conhecimentos 

Gerais
Médio

No final de março de 2019, os países Zimbábue, Malauí e, principalmente, 

Moçambique, estão sob os holofotes do mundo por conta

de um vulcão que entrou em erupção, causando enormes estragos nos 

países.

de um ataque terrorista em massa que levou a óbito 

mais de 700 pessoas.

de um ciclone que atingiu essas regiões, 

deixando os países sob enchentes e condições 

alarmantes.

da migração em massa para países europeus por conta da 

gravíssima crise política nesses países. Mais de 15 mil 

africanos estão imigrando para a Itália.

C
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12
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Acerca da recente notícia sobre uma baleia encontrada morta com 40 kg de 

sacos plásticos no estômago, escolha a alternativa correta.

Dentre os enormes problemas ambientais que o plástico pode causar, 

pode-se citar para este caso que, com esse tipo de resíduo despejado 

na água em uma escala que chega a milhões de toneladas por ano, 

desde plânctons minúsculos até baleias enormes acabam ingerindo esse 

material acidentalmente ao se alimentar ou ao confundi-lo com o próprio 

alimento.

Casos como este ocorrem por conta das práticas 

ilegais de caça às baleias. O Japão, por exemplo, 

anunciou sua saída da Comissão Baleeira 

Internacional (CBI) e afirmou seu retorno à caça em 

2019. A baleia citada inclusive foi encontrada em 

território japonês.

Somente os peixes e cetáceos que chegam em 

águas semi rasas são intoxicados por plásticos, 

visto que o lixo, causado por ação humana, só 

pode afetar as criaturas do mar se estas 

estiverem próximas à costa.

A baleia encalhou na ilha de Okinawa, Japão, e, para 

sobreviver, se alimentou de plásticos descartados na praia até 

seu último dia de vida.

A

13
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Sobre a recente notícia acerca da queda de um avião na Etiópia, é correto 

afirmar que 

o avião continha peças clandestinas, estando a Boeing sendo 

processada por conta de tal fato.

embora houvesse problemas técnicos no modelo do 

avião, que provocou a queda deste, apenas duas 

pessoas faleceram.

o avião é do mesmo modelo que levou ao 

mesmo tipo de acidente aéreo na Indonésia, em 

outubro de 2018.

por não ter existido qualquer tragédia similiar a essa nos 

últimos tempos, a Boeing não será prejudicada no que diz 

respeito à fabricação dos modelos de aviões em outros 

países.

C

14
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Acerca das polêmicas envolvendo a usina nuclear Angra 3, é correto afirmar 

que

o presidente Jair Bolsonaro foi acusado por desvio de dinheiro público 

pelo caso da usina de Angra 3, onde  foram desviados pelo menos R$ 

17 milhões das obras, de acordo com dados do Ministério Público.

a obra está em andamento ainda. Faz 5 anos desde 

seu início, e espera-se que se finalize até o final de 

2019.

o governo de Jair Bolsonaro já está retomando 

as obras,  e a previsão de término é até o final 

de 2020.

já foram gastos R$ 7 bilhões na usina nuclear, mas, para a 

obra terminar, mais R$ 14 bilhões teriam que ser investidos. O 

Ministério Público afirma que foram desviados pelo menos R$ 

17 milhões das obras. Foi peça-chave para o pedido de prisão 

do ex-presidente Michel Temer.

D

15
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Em 2019, completam-se 8 anos que este país se encontra em guerra civil. O 

presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em dezembro de 2018 a retirada 

das tropas do país, embora isso ainda não tenha ocorrido. Trata-se da

Coreia do Norte. Síria. Eslováquia. Bolívia. B

16
Conhecimentos 

Gerais
Médio

O estado brasileiro mais novo do Brasil, criado em 1988, com a promulgação 

da Constituição Brasileira é
Brasília. Tocantins. São Paulo. Sergipe. B

17
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Escolha a alternativa que apresenta um estado que NÃO faz fronteira com 

Tocantins.
Bahia. Pará. Piauí. Ceará. D

18
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Escolha a alternativa correta sobre o(s) bioma(s) encontrado(s) no Parque 

Estadual do Cantão.
Floresta Amazônica, somente. Mata Atlântica e Pampa. Caatinga e Mata Atlântica. Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. D

19
Conhecimentos 

Gerais
Médio Em meio a atual turbulência entre governo e Congresso, é correto afirmar que

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que é 

contra à reforma tributária e da previdência.

houve aumento do dólar devido a falta de segurança 

de que a reforma está bem encaminhada, deixando o 

mercado atento e influenciando o preço dos ativos. 

Risco Brasil dispara. O custo para assegurar 

dívidas do Brasil contra um eventual calote 

disparou nos últimos dias, em vista às 

turbulências na relação do governo Jair 

Bolsonaro com o Congresso, que pode afetar o 

andamento da reforma da Previdência.

o vice-presidente da República, Hamilton Mourão declarou 

estar apoiando o presidente Jair Bolsonaro no embate entre o 

presidente do Brasil e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 

Mourão ameaça o posto de Maia na presidência da Câmara.

C

20
Conhecimentos 

Gerais
Médio Sobre o BREXIT e o Parlamento britânico, escolha a alternativa correta.

O Parlamento britânico já rejeitou mais de uma vez o acordo que rege a 

separação do Reino Unido da União Europeia.

A rejeição ao BREXIT e a decisão para a permanência 

do Reino Unido na União Europeia está praticamente 

decidida pelo Parlamento britânico. A primeira-

ministra, Theresa May, concorda com essa decisão.

Há um embate grande acerca do BREXIT no 

Parlamento, portanto está acordado que a 

decisão final será feita somente no ano de 

2020.

A União Europeia vem pressionando o Parlamento britânico 

para uma decisão final, mas o Reino Unido está organizando a 

situação de forma bem lenta e tranquila.

A

21
Conhecimentos 

Gerais
Médio

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público 

Federal (MPF), no dia 21 de março, enviou um ofício ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pedindo 

esclarecimentos sobre a medida 

do Ministério da Educação em exigir das escolas uma gravação em 

vídeo dos alunos cantando o hino nacional.

do Ministério da Educação em decidir criar uma 

comissão para avaliar as questões do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem).

do Ministério da Educação que reduz o número 

de integração entre transportes públicos para 

estudantes.

do Ministério da Educação que anunciou que o programa FIES 

vai se encerrar.
B

22
Conhecimentos 

Gerais
Médio

No dia 21 de março de 2019, o ex-presidente Michel Temer foi preso, assim 

como  o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro
Luis Roberto Barroso. Moreira Franco. Gilmar Mendes. Ricardo Vélez Rodríguez. B

23
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Após um ano de disputa comercial entre estes dois países, em março de 2019 

avançaram em novas negociações e estão chegando a um acordo que pode 

encerrar essa disputa. Tratam-se dos países

China e EUA. Brasil e Venezuela. Rússia e EUA. Japão e Filipinas. A

24
Conhecimentos 

Gerais
Médio

Sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais, escolha a alternativa 

correta.

A operação segue com 5 desaparecidos, tendo sido confirmadas 300 

mortes até então. A única operação de resgate mais longa e trágica do 

que a ocorrida em Brumadinho foi a de Mariana, localizada, também, no 

estado de Minas Gerais.

A data limite para a conclusão das operações em 

Brumadinho é até o final do mês de abril de 2019. 

Foram confirmadas 209 mortes e há somente 1 

pessoa desaparecida.

Os estragos feitos pela barragem estão sendo 

reparados e o município já está praticamente 

reconstruído. Todos os desaparecidos já foram 

encontrados.

É a mais longa operação de resgate da história de Minas 

Gerais, ultrapassando Mariana, que durou 55 dias. Mais de 

200 mortes foram confirmadas até então, de acordo com a 

Defesa Civil, e há ainda há um grande número de 

desaparecidos. 

D
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25
Conhecimentos 

Gerais
Médio

O Tribunal do Tocantins aprovou recentemente a extinção de duas carreiras. 

Segundo a Corte, a medida tem como objetivo a redução de gastos. A 

proposta de alteração da Lei Orgânica do Judiciário e da legislação sobre 

cargos será encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça. Tratam-se dos 

cargos de 

veterinário e médico ginecologista. servente e auxiliar de creche. escrivão e oficial de Justiça. contador e assistente de procurador. C


