
ATUALIDADES

01. A cidade do Rio de Janeiro responsável por organizar os mais importantes eventos esportivos: 
a Copa do Mundo de futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016, teve uma importante instalação da 
cidade interditada, no mês de março de 2013. Essa interdição, por tempo indeterminado ocorreu 
no (a) :
a) Avenida Brasil;
b) Linha Amarela; 
c) Engenhão;
d) Parque Aquático Maria Lenk;
e) Museu Nacional.

02. A corrida pela sucessão presidencial, nas eleições de 2014, traz como novidade o governador 
Eduardo Campos, herdeiro político de:
a) Neudo Campos; 
b) Teotonio Vilela;
c) Leonel Brizola;
d) Miguel Arraes;
e) Siqueira Campos. 

03. A imprensa brasileira tem colocado como presidenciáveis os seguintes nomes, com exceção 
de:
a) Dilma Roussef;
b) Marina Silva;
c) Eduardo Campos;
d) Aécio Neves;
e) Marcelo Déda.

04. O programa Brasil Remessa será voltado para os brasileiros que não possuem conta bancária. 
Seu funcionamento será igual ao de um celular pré-pago. O cliente receberá um cartão de débito, 
em que terceiros poderão fazer depósitos. Quando o dinheiro entrar, o dono do cartão receberá 
um sms avisando seu saldo e liberando seu uso. O número de brasileiros sem conta bancária está 
por volta de: 
a) 30 milhões:
b) 20 milhões;
c) 50 milhões;
d) 60 milhões; 
e) 70 milhões.

05. O cancelamento da compra de 2 milhões de toneladas de soja pelos chineses, por causa da 
demora do embarque no Porto de Santos, revela um dos gargalos da economia brasileira, que é:
a) Alta carga tributária;
b) Apagão de mão de obra;
c) Carência de energia elétrica;
d) Falta de investimentos em infraestrutura;
e) Baixa taxa de poupança.



GABARITO

01. C
Comentário: A interdição do Engenhão pela prefeitura do Rio de Janeiro foi decidida após um 
estudo técnico condenar a cobertura. 

02. D
Comentário: O governador Eduardo Campos é herdeiro político de Miguel Arraes, seu avô.

03. E
Comentário: Das alternativas disponibilizadas o único nome não cotado para ser candidato é o do 
governador Marcelo Déda 

04. C
Comentário: Por volta de 50 milhões de brasileiros não possuem conta em bancos.

05. D
Comentário: As enormes filas nos portos brasleiros são geradas pela carência dos investimentos 
em infraestrutura.


