
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
01.  “Todas as barragens da Vale estão em risco e podem se romper a qualquer momento. 

A empresa não quer gastar o dinheiro necessário para recuperar o meio ambiente”. A 
afirmação é de um dos mais solicitados engenheiros ambientais do Brasil e que já 
prestou, por um longo período, consultoria à Vale. Por questões óbvias, ele não quer se 
identificar. Não é preciso, porém, ser perito para acreditar na veracidade desse 
testemunho. A repetição da tragédia demonstra que a empresa é, no mínimo, 
negligente. 

 
Retirado de https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html, acessado em 

01/05/2021, às 8:40. 

O texto acima se refere a duas tragédias ocorridas recentemente em barragens no 
Brasil. Elas aconteceram nas cidades de 
a. Mariana e Santos 

b. Mariana e Brumadinho 

c. Ouro Preto e Brumadinho 

d. Caucaia e Mariana 

e. Brumadinho e Angra dos Reis  

RESPOSTA CORRETA: Mariana e Brumadinho 

 

02. Ministro da Economia Paulo Guedes fez comentários sobre (...) em reunião do 
Conselho de Saúde Complementar. Depois, pediu para retirar do ar. 

Adaptado de https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/30/paulo-guedes-critica-o-fies-e-diz-que- 
filho-de-porteiro-tirou-zero-na-prova-e-conseguiu-financiamento.ghtml, acessado em 01/05/2021, às 

8:50. 

A reunião, que ocorreu em 27 de abril de 2021, contou com a presença de integrantes 
do Governo. Na ocasião, o Ministro da Economia criticou 
a. o Fundo de Financiamento Estudantil 

b. as bolsas fornecidas pelo ProUni 

c. a lentidão da aplicação das vacinas por parte do Sistema Único de Saude 

d. os casos de suposta corrupção nos Tribunais Superiores de Justiça 

e. a falta de investimentos na educação pública de base  

RESPOSTA CORRETA: o Fundo de Financiamento Estudantil 

 

03. No dia 29 de abril de 2021, a Justiça decidiu, por meio da Juíza Ana Lucia Petri Betto, 

da 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, a proibição, por liminar, da Secretaria de 

Comunicação do Governo Federal (SECOM) de fazer uma propaganda. Essa 

propaganda se referia 

a. à transposição do Rio São Francisco por parte do Governo Federal 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/30/paulo-guedes-critica-o-fies-e-diz-que-filho-de-porteiro-tirou-zero-na-prova-e-conseguiu-financiamento.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/04/30/paulo-guedes-critica-o-fies-e-diz-que-filho-de-porteiro-tirou-zero-na-prova-e-conseguiu-financiamento.ghtml


b. a recomendações do uso de máscara e do distanciamento social na luta contra o 

coronavírus 

c. a uma crítica ao isolamento social, pois prejudica a economia do País 

d. ao coronavírus e à China, o que poderia ser entendido como xenofobia 

e. ao tratamento precoce do coronavírus e o chamado “kit-covid” 
 

RESPOSTA CORRETA: ao tratamento precoce do coronavírus e o chamado “kit-
covid” 

 
 
 

04. Em 2020, houve eleições nos Estados Unidos da América. Na ocasião, o (a) presidente 

eleito (a) se chama: 

a. Barack Obama 

b. Donald Trump 

c. Angela Merckel 

d. Hillary Clinton 

e. Joe Biden  

 

RESPOSTA CORRETA: Joe Biden   

 

05. “Em comunicado divulgado na noite da terça-feira (24 de novembro de 2020), a 

Embaixada (...) rechaçou comentários críticos ao país feitos por um dos filhos do 

presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).” 
Adaptado de https://congressoemfoco.uol.com.br/, acessado em 03/05/2021, às 21:20. 

Na ocasião, a oposição veio da Embaixada de qual país e o Deputado Federal Eduardo 

Bolsonaro havia escrito em seu Twitter? 

a. Embaixada da Alemanha / Críticas ao isolamento social na Alemanha 

b. Embaixada da China / Apoio a não participação da China no desenvolvimento da 

tecnologia 5G 

c. Embaixada dos EUA / Fraude nas eleições para presidente 

d. Embaixada da Rússia / Críticas à vacina Sputnik V, produzida no País 

e. Embaixada da Argentina / Críticas ao fechamento de portas do País vizinho à 

entrada de brasileiros 

 

RESPOSTA CORRETA: Embaixada da China / Apoio a não participação da China 

no desenvolvimento da tecnologia 5G 

 

06. Em outubro de 2018, ocorreram eleições para Presidente da República Federativa do 

Brasil, vencidas por Jair Bolsonaro, atual Chefe do Executivo. Na ocasião, foi necessário 

um segundo turno para definição do mandatário, na qual o atual Presidente derrotou 

a. Luiz Inácio Lula da Silva 

b. Ciro Gomes 

c. Aécio Neves 

d. Fernando Haddad 

e. Marina Silva  

 

RESPOSTA CORRETA: Fernando Haddad 

https://congressoemfoco.uol.com.br/


 

07. A moeda corrente no Brasil foi fruto de programa brasileiro com o objetivo de 

estabilização e reformas econômicas, iniciado em 27 de fevereiro de 1994 com a 

publicação da medida provisória número 434. O nome do programa e o presidente em 

exercício eram, respectivamente, 

a. plano Cruzado II e Itamar Franco 

b. plano Cruzeiro e Fernando Henrique Cardoso 

c. plano Real e Itamar Franco 

d. plano Real e Fernando Henrique Cardoso 

e. plano Real e Fernando Collor de Mello  

RESPOSTA CORRETA: plano Real e Itamar Franco 

 

08. Em 2016, houve um processo contra a ex-Presidente Dilma Roussef. Como se chama 

esse processo? 

a. Habeas corpus 

b. Extradição 

c. Banimento 

d. Impeachment 

e. Ação civil pública  

RESPOSTA CORRETA: Impeachment 

 

09. A pandemia do coronavírus assola o Brasil desde o início de 2020. O uso de vacina se 

mostra bastante eficiente no combate ao covid-19. Entretanto, em abril de 2021, a 

ANVISA não aprovou a importação de uma vacina, a (o) 

a. Coronavac 

b. Astrazeneca 

c. Sputnik V 

d. Oxford 

e. Hidroxicloroquina  

RESPOSTA CORRETA: Sputnik V 
 

 

10. Em junho de 2020, o Presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma importante obra para a 

Região Nordeste. Idealizada ainda no Império, teve suas obras reiniciadas no primeiro 

Governo Lula. 

Qual assertativa afirma corretamente de que obra se trata? 

a. Transposição do Rio São Francisco 

b. Encanamento da Região da Serra da Mantiqueira 

c. Usina de Feira de Santana 

d. Rodovia Transamazônica, que liga o Maranhão ao Amazonas 

e. Complexo eólico do litoral oeste do Ceará 

 

RESPOSTA CORRETA:  Transposição do Rio São Francisco



 


