
Atualidades

01- A compra desastrada da refinaria de Passadena e as acusações de corrupção envolvendo um 
ex-diretor da Petrobrás que, aliás, encontra-se preso, são razões suficientes para a oposição, 
para instalação de uma CPI sobre a Petrobrás. 

02- A ministra do STF Rosa Weber decidiu, em caráter liminar, que o funcionamento de CPIs é de 
competência do Legislativo, ou seja, tudo que diz respeito a esse instrumento é decidido pelo 
Parlamento. Sendo assim, a CPI da Petrobrás poderá investigar o escândalo do metrô de São 
Paulo e as obras do Porto de Suape. 

03-  A internet  não  existiria  sem  a  contribuição  política  e  financeira  dos  Estados  Unidos.  A 
tecnologia nasceu dentro das Forças Armadas norte-americanas. Hoje, as principais entidades 
que administram a distribuição dos endereços de IP e dos domínios são supervisionadas pelo 
governo americano. Até o surgimento do caso de espionagem, envolvendo a NSA, revelado pelo 
ex-analista Edward Snowden, os outros países não pareciam se importar com o domínio norte-
americano nesse campo. 

04- O Ministério Público da Itália se manifestou a favor da extradição de Henrique Pizzolato, ex-
diretor do Banco do Brasil, condenado no escândalo do mensalão, para o Brasil. Seria assim uma 
ação de reciprocidade, pela decisão brasileira de extraditar para a Itália o terrorista Cesare Battisti. 

05-  Após três anos de guerra civil, o conflito sírio já contabiliza 150.000 mortos. Porém, não há 
sinais que o governo Assad vá recuar, inclusive marcou para o dia 3 de junho deste ano eleições 
presidenciais, onde se for eleito Assad assumirá mais sete anos de governo na Síria. 

06- O  coronel  da  reserva  Paulo  Malhães  foi  encontrado  morto,  no  seu  sítio  na  Baixada 
Fluminense,  após  um  assalto  à  propriedade.  Malhães  atuou  na  repressão  política  durante  a 
Ditadura Militar e sua maior atuação se deu no episódio do Riocentro, sendo um dos responsáveis 
pela colocação das bombas que explodiram no evento.  

07- No mesmo mês que atriz negra Lupita Nyong’o foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela 
revista  People,  o  dono  do  time  de  basquete  da  NBA,  Los  Angeles  Clippers,  foi  pego  em 
declarações racistas ao falar com sua namorada. Em resposta a esse fato o executivo foi banido 
da NBA. 

08-  A Comissão  Nacional  da  Verdade  concluiu  que  o  acidente  que  matou  o  ex-presidente 
Juscelino Kubitschek foi  obra da Operação Condor, da mesma forma que o chanceler chileno 
Orlando Letellier, assassinado em Washington.   
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09- As facções palestinas Fatah, que controla a autoridade nacional palestina (ANP) e governa a 
Cisjordânia, e Hamas, que controla a Faixa de Gaza, anunciaram um acordo de reconciliação. No 
mês de abril, que foi celebrado por Israel e pelo Estados Unidos. 

10-  A decisão  do  governador  do  Acre,  Tião  Viana,  de  pagar  a  passagem de  haitianos  para 
embarcar para São Paulo causou forte reação do governo do estado. A Secretaria de Justiça do 
estado  de  São  Paulo  classificou  a  decisão  de  irresponsável,  recebendo  como  resposta  do 
governador acreano a declaração de que a elite paulistana é preconceituosa. 

Gabarito
01. C
Comentário: essas são as argumentações da oposição para a instalação da CPI. 

02. E
Comentário: A ministra Rosa Weber decidiu que a CPI será exclusiva sobre a Petrobrás.   

03. C
Comentário:  A partir das revelações feitas por Snowden houve uma mobilização de chefes de 
estado e governo cobrando uma governança mundial sobre a internet.  

04. E
Comentário: O Brasil negou a extradição de Battisti para a Itália. 

05. C
Comentário: Assad marcou eleições e será candidato, mesmo enfrentado a oposição armada em 
diversas cidades.  

06. E
Comentário:  O episódio de maior destaque envolvendo o coronel Malhães foi à ocultação do 
cadáver do deputado Rubens Paiva, torturado e morto nos porões da ditadura.   

07. C
Comentário:  A NBA excluiu  das  suas  atividades  o  dono  do  Clippers  por  causa  dos  seus 
comentários racistas. 

08. E
Comentário: A comissão concluiu que a morte de Juscelino Kubitschek foi um acidente. 

09. E
Comentário: Tanto Israel como os Estados Unidos colocaram-se frontalmente contra o acordo. 
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10. C
Comentário: As críticas entre os governos foi nesse tom belicoso.
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