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Questão

Disciplina

Pergunta
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976, pela Lei nº 6.385/76, com o objetivo de
fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Podemos afirmar
que a CVM é uma entidade autárquica, em regime especial, vinculada ao:
"É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração"
"Águas de Março" é uma famosa canção brasileira do compositor:
O calendário brasileiro é recheado de grandes festas. De uma ponta à outra do mapa, há festivais,
procissões e eventos que retratam os gostos e costumes da população e, ainda, ajudam a fazer do Brasil
um dos países com maior representação cultural do mundo. A Lavagem do Bonfim é uma procissão que
começa na Igreja da Conceição da Praia e percorre 8 km até a Igreja do Bonfim. As baianas vestidas de
trajes típicos, com vasos com água de cheiro, sobem a Colina Sagrada para lavar a escadaria da igreja e
homenagear Oxalá, o maior dos orixás e representante do Senhor do Bonfim no Candomblé. Esta festa
cultural ocorre na cidade de:
Com origem Tupi Guarani, Itapevi, que significa “pedra chata e lisa” (Ita , pedra, e pevi , chata e lisa), surgiu
como um bairro da cidade de:
“Nasceu no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo de 1953, sendo um
dos idealizadores da Semana de 22. Também teve contato com diversos pintores internacionalmente
conhecidos como Picasso e Matisse, em suas viagens pela Europa. Gostava de pintar festas populares,
favelas, operários, em telas que passavam uma constante sensação de alegria e celebração. Suas obras
mais importantes são Cinco Moças de Guaratinguetá (1930), Aldeia de Pescadores (1950) e Carnaval
(1972).” As informações se referem ao pintor:
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“Ações do governo para resolver um problema público após análises e avaliações.” A afirmativa define:
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A cultura brasileira recebeu influência de diversos imigrantes; dos portugueses que herdamos grande parte
dela. Isso porque eles colonizaram o território brasileiro e, por isso, foram os grandes responsáveis pelo
processo inicial de formação da nossa população, através da miscigenação de negros africanos e de índios.
Belém.
No norte do Brasil, a quantidade de eventos que existem no ramo cultural é enorme. Duas das festas mais
conhecidas são o Festival de Parintins, também conhecido como Festa de Boi-Bumbá, que acontece no
Amazonas, e a Festa do Círio de Nazaré, que acontece em:

8

CONHECIMENTOS
GERAIS

9

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Ministério da Justiça.

Ministério da Economia.

Ministério de Minas e Energia.

Ministério
Exteriores.

João Gilberto.

Chico Buarque.

Vinicius de Moraes.

Antônio Carlos Jobim.

D

Recife.

Salvador.

Espírito Santo.

Rio de Janeiro.

B

Cotia.

Barueri.

Jandira.

Carapicuíba.

A

John Graz.

Di Cavalcanti.

Cândido Portinari.

Vicente do Rego Monteiro.

B

Políticas Fiscais.

Políticas Sociais.

Políticas Públicas.

Políticas Monetárias.

C

Palmas.

Boa Vista.

Santarém.

A

Alberto Santos Dumont nasceu no ano de 1873, descendente de avós franceses, na cidade de Minas
Gerais; hoje, batizada com o seu nome – um justo tributo a um dos maiores personagens da história da Flyer.
humanidade e declarado patriota brasileiro. Santos Dumont foi criador do avião:

Falcão.

14-Bis.

Langley Aerodrome.
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Os bombardeios perto de uma grande instalação administrada pela Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR) em Trípoli, capital da Líbia, na quinta-feira (02/01/2020), provocaram profunda preocupação pela
segurança dos refugiados e requerentes de refúgio no país. Após notícias de que três morteiros caíram
Asiático.
perto do seu Centro de Acolhimento e Partidas (GDF), Jean-Paul Cavalieri, chefe de missão do ACNUR
para a Líbia, emitiu um comunicado pedindo que todos os lados do conflito no país protejam civis e também
a infraestrutura civil. A Líbia localiza-se no continente:

Africano.

Europeu.

Americano.

B
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O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo não pode permitir outra
guerra no Golfo. “Este é um momento em que os líderes devem exercitar o máximo de contenção. O mundo
Líbia.
não pode permitir outra guerra no Golfo”, afirmou a liderança através de nota emitida pelo porta-voz da
ONU. A Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos contra qual país?

Iraque.

Paquistão.

Afeganistão.

B
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O crescimento econômico vem estimulando uma crescente demanda por recursos naturais, inclusive
recursos minerais, e, ainda, a intensificação dos impactos resultantes das práticas extrativas e de produção Ferro.
não sustentáveis. São considerados recursos minerais metálicos, EXCETO:

Estanho.

Petróleo.

Manganês.

C
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Bahia e Rio de janeiro.

Bahia e Espírito Santo.

São Paulo e Rio de Janeiro.

C
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Minas Gerais.

Rio de Janeiro.

Santa Catarina.

B

Os Sítios do Patrimônio Mundial Natural protegem áreas consideradas excepcionais do ponto de vista da
diversidade biológica e da paisagem. Neles, a proteção ao ambiente, o respeito à diversidade cultural e às
populações tradicionais são objeto de atenção especial. No Brasil, existem vários Sítios do Patrimônio Bahia e Sergipe.
Mundial Natural, sendo um deles a “Costa do Descobrimento: Reservas de Mata Atlântica”, que se localiza
nos estados:
Começou a valer no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional, que agora é de R$ 1.039,00. O valor
representa um aumento de 4,10% em comparação com os R$ 998,00 vigentes em 2019. Alguns estados
São Paulo.
adotam um piso regional, superior ao valor nacional. Em 2020, cinco estados vão adotar o seu próprio
salário mínimo; são eles, EXCETO:

das

Alternativa Correta
Relações

B
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O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por maioria a resolução para regular o uso de
redes sociais por juízes em todo o país. Pela resolução aprovada, fica vedado “emitir opinião que
demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a Luiz Fux.
candidato, lideranças políticas ou partidos políticos”. Sete conselheiros seguiram a proposta apresentada
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o atual ministro:

Dias Toffoli.

Celso de Mello.

Gilmar Ferreira Mendes.

B
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A safra de café do Brasil em 2019 foi confirmada em 49,31 milhões de sacas de 60 quilos, certificou a
estatal Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que em setembro havia estimado a produção em
Paraná.
48,99 milhões de sacas. “É o maior estado produtor de café do Brasil, responde por cerca de 50% da
produção nacional, sendo uma das principais fontes de cafés especiais do país.” Trata-se de:

São Paulo.

Minas Gerais.

Espírito Santo.

C
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“A Bolívia vai eleger o seu novo presidente no domingo, 3 de maio de 2020. O pleito irá acontecer mais de
seis meses depois das polêmicas eleições que provocaram manifestações populares que resultaram na Carlos Mesa
renúncia de ________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

Evo Morales

Jeanine Áñez

Jorge Quiroga
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O Palácio de Buckingham divulgou uma nova foto que mostra a linha de sucessão ao trono real britânico. A
rainha Elizabeth II, de 93 anos, aparece com o filho, príncipe Charles; o neto, o príncipe William; e o
bisneto, o príncipe George. Oficialmente o Palácio é denominado Casa de Buckingham, construída sobre
Paris.
um quinhão de uma antiga propriedade rústica medieval, localizada em um território pantanoso; atualmente,
o rio Tyburn ainda flui sob o pátio e a porção sul do castelo. Podemos afirmar que ele está situado na
cidade de:

Roma.

Lisboa.

Londres.

D
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Quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, analise as afirmativas a seguir.
I. Auxilia os trabalhadores na procura de emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação,
recolocação e qualificação profissional.
II. Supre a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem
I, II e III.
justa causa.
III. Assisti ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição
análoga à de escravo.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

III, apenas.

I e II, apenas.

II e III, apenas.

A
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“O holocausto refere-se ao genocídio de __________ e pessoas de outras etnias engendrado pelo regime
nazista na década de 1940. Tal acontecimento é considerado um dos mais terríveis da história.” Assinale a judeus
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

europeus

brasileiros

americanos

A
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Construída entre 1163 e 1245 na Île de la Cité, a Catedral de Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais
antigas do mundo. O nome da catedral significa Nossa Senhora e é dedicada à Virgem Maria. Nela foram
Paris.
realizados importantes acontecimentos, entre os quais vale destacar a coroação de Napoleão Bonaparte, a
beatificação de Joana D‟Arc e a coroação de Henrique VI. A Catedral de Notre-Dame está localizada em:

Praga.

Vaticano.

Barcelona.

A
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asiática

espanhola

americana

C
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III, apenas.

I e II, apenas.

II e III, apenas.

A
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O empresário Márcio Rodrigo Cantoni, suspeito de liderar um esquema de fraude no pagamento do Seguro
de Danos Pessoais Causados por Veículo Automotor (DPVAT), foi preso em um resort, em Minas Gerais. Invalidez temporária.
São considerados benefícios do DPVAT, EXCETO:

Invalidez permanente.

Indenização por morte.

Reembolso de despesas médicas
e suplementares.

A
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O ministro da Justiça da Turquia, Abdulhamit Gül, confirmou neste sábado (04/01/2020) que cinco pessoas
foram presas preventivamente por terem ajudado na fuga do executivo brasileiro Carlos Ghosn, do Japão Ford.
para o Líbano. Carlos Ghosn é ex-presidente de qual empresa?

Honda.

Nissan.

Chevrolet.

C

17

“O governo brasileiro autorizou a extradição do Carlos Garcia Juliá, preso desde 2018. Ele foi condenado na
Europa a 193 anos de prisão por cinco assassinatos. Na época, o crime se tornou conhecido como o
„Massacre de Atocha‟. A matança de Atocha de 1977 foi um atentado terrorista tardofranquista de extrema
russa
direita cometido na Rua Atocha, no centro de Madrid, na noite de 24 de janeiro de 1977. Foi um dos fatos
que marcaram a transição ___________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.
Sobre a Guerra Fria, analise as afirmativas a seguir.
I. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a
igualdade social, baseado na economia planificada.
II. Aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos: um liderado pelos
I, II e III
americanos e outro pelos soviéticos.
III. Ao final desse conflito, EUA e URSS saíram como as duas grandes potências mundiais e essa situação
contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. Foi o início da rivalidade entre americanos e
soviéticos
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
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O ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro acumulou uma série de derrotas em votações de
projetos de seu interesse na Câmara dos Deputados no decorrer do seu primeiro ano na Esplanada dos
Ministérios. Embora continue sendo bem avaliado pela população em pesquisas de opinião, o antigo juiz da
Lava Jato tem enfrentado dificuldade quando depende da classe política.
Brasília.
(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/rejeicao-a-planos-de-moro-na-camara-chega-a80,c5e3710a205513b0973a09573afd0d132s7zuyhd.html)

Sérgio Moro atuava na Primeira Vara especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de
dinheiro em qual cidade?

Curitiba.

São Paulo.

Belo Horizonte.

B

