
Atualidades

01- Com a descoberta das reservas de pré-sal o Governo Brasileiro mudou o marco regulatório do 
petróleo, passando da concessão para a partilha. as reservas de pré-sal estão localizadas no 
oceano atlantico numa area entre: 
a)  São Paulo e o Ceará;
b)  Espirito Santo e Santa Catarina; 
c)  Maranhão e Rio Grande do Sul; 
d)  Rio de Janeiro e o Pará; 
e)  Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

02- O monopólio da Petrobrás foi  exercido no brasil   de 1953 até 1988, quando o congresso 
brasileiro quebrou o monopólio da Petrobrás  , nesse ano exercia a presidencia da república : 
a)  Itamar Franco; 
b) José Sarney; 
c) Fernando Collor ;  
d) Fernando Herique Cardoso; 
e) Ciro Gomes. 

03- A Petrobrás foi criada no governo de: 
a) Juscelino Kubistchek; 
b) Getúlio Vargas – 1930 – 45; 
c) Eurico Gaspar Dutra; 
d) Getúlio Vargas- 1951- 1954; 
e) João Goulart.  

04- Foram criações do segundo governo Vargas 1951 – 54 : 
a) Ponte Rio Niterói e BNDE; 
b) Eletrobrás e REDUC; 
c) BNDE e Linha Vermelha; 
d) Banco  do Brasil E BNDE; 
e) BNDE e Eletrobrás. 

05-  Após o feriado de sete de setembro o país foi  sacudido pela noticia  de uma chacina na 
baixada fluminense, onde seis jovens foram brutalmente assassinados. essa chacina ocorreu no 
municipio de:  
a) Caxias; 
b) Nova Iguaçú; 
c) São João de Meriti; 
d) Nilópolis; 
e) Mesquita. 

06- A Cidade vive ao ritmo do bate estaca. a instalação do comperj provoca “ boom “ imobiliário e  
também atrai outros investimentos. essa descrição relaciona –se   cidade de : 
a) Niterói; 
b) Duque de Caxias; 
c) Friburgo; 
d)  Itaboraí; 
e) Cambuci. 



07- Para escoar  a produção do comperj está sendo construído o arco metropolitano , que vai ligar 
Maricá até: 
a) Coroa Grande; 
b)  Itacuruçá;
c) Mangaratiba; 
d) Itaguaí; 
e) Conservatória. 

08- A nova versão da novela Gabriela apresenta um personagem homossexual , envovido com um 
dos coronéis do cacau . na primeira versão de 1975 esse personagem foi suprimido, pois o país 
vivia a censura do: 
a) Estado Novo; 
b) Governo Jango; 
c) Do Coronelismo; 
d) Governo Collor; 
e) Do Regime Militar. 

09-  Na terça feira dia 11-9 –2012  manifestantes sobem no muro da embaixada americana no 
cairo , arrancam a bandeira dos eua e a substituem pelo pavilhão islâmico. essa reação foi por 
causa : 
a) Execução do Bin Laden ; 
b) Do discurso do candidato a presidencia Mitt Romney; 
c) Pela Exibição de um filme supostamente ofensivo ao profeta maomé divulgado no youtube; 
d) Da causa Palestina; 
e) Do Ramadã. 

10- O  ataque  a  embaixada  americana  matou  tres  diplomatas  e  o  embaixador  Christopher 
Stevens , motivado peal divulgação de um vídeo ofensivo ao profeta Maomé. esse ataque ocorreu 
: 
a) Na Síria; 
b) Na Líbia; 
c) No Marrocos; 
d) No Iemen ; 
e) Na Palestina. 

Gabarito
01. B  
Comentário: As reservas se localizam entre o Espirito Santo e Santa Catarina.  

02. D  
Comentário: O Presidente da República nessa época era Fernando Henrique Cardoso.  

03. D 
Comentário:  A Petrobrás foi criada no segundo governo Vargas- 1951 – 54. 

04. E  
Comentário: Foram criações do segundo governo vargas o BNDE e a Eletrobrás. 

05. E  
Comentário: A Chacina Ocorreu no municipio de Mesquita. 



06. D  
Comentário: Essa definição é da cidade de Itaboraí.  

07. D  
Comentário: O arco metropolitano vai ligar Itaboraí até Itaguaí. 

08. E  
Comentário: O País estava no reime militar sobre a vigencia do AI-5.  

09. C  
Comentário:  O  Tatque  foi  motivado  pela  divulgação  de  um  filme  supostamente  ofensivo  ao 
profeta Maomé. 

10. B  
Comentário: A morte do embaixador e de outros diplomatas se deu na Libia. 


