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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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FATOS E NOTÍCIAS LOCAIS, NACIONAIS 
ACERCA DE ASPECTOS HISTÓRICOS, GEO-
GRÁFICOS, POLÍTICOS, ECONÔMICOS, 
CULTURAIS E SOCIAIS LIGADOS À ATUA-
LIDADE E DIVULGADOS PELOS PRINCIPAIS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO IMPRESSOS OU 
DIGITAIS, COMO JORNAIS, RÁDIOS, IN-
TERNET E TELEVISÃO.

1 – Vazamentos publicados no The Intercept Brasil
No mês de junho, as reportagens publicadas pelo 

“The Intercep Brasil”, portal jornalístico de Glenn 
Greenwald, trouxe à tona vazamentos de diálogos entre 
Sergio Moro, o atual ministro da Justiça, e procuradores 
da operação Lava Jato, na época em que Moro era juiz 
federal. Com a publicação, foi questionada a existência 
ou não de parcialidade do ex-juiz nas decisões. O tema 
fomentou ainda mais a polarização no país. 

Moro admitiu que “algumas das conversas podem 
ser legítimas”, mas ainda ressaltou que o vazamento foi 
uma “prática criminosa”. Do outro lado, os jornalistas 
afi rmam que as mensagens são autênticas e, além disso, 
os vazamentos mais delicados ainda serão publicados.

Greenwald é dos Estados Unidos, mas mora há 
muitos anos no Brasil e é casado com David Miranda, que 
assumiu em 2019 a vaga de deputado federal pelo PSOL, 
após a saída de Jean Wyllys. Glenn fi cou conhecido em 
todo o mundo pela série de reportagens do caso Edward 
Snowden, que denunciava espionagem praticada pelos 
Estados Unidos. 

Tema traz à tona questões como seguran-
ça na web, uma temática bem alinhada ao 
mundo das novas tecnologias. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Capriche na interpretação de texto, o que 
pode ajudar muito no alcance das respostas 
corretas. 

2 - Desconfi ança nas mídias, marcas e redes sociais
Pesquisa recente da consultoria inglesa Kantar revela 

o índice de desconfi ança das pessoas em relação às 
mídias, marcas e redes sociais. Foram ouvidas cerca de 
5.000 pessoas do Brasil e de outros países como EUA, 
Reino Unido, França e China. 

Na pesquisa foi observado que 36% das pessoas 
confi am na comunicação offl  ine contra 28% que afi rma 
confi ar na comunicação online. O levantamento também 
mostra que 68% das pessoas defendem que o jornalismo 
com objetividade é um mecanismo importante para a 
democracia. 

O estudo ainda retrata que notícias que falam de 
marcas trazem “sensação de publicidade” ao internauta. 
A Kantar é uma das consultorias mais importantes do 
mundo e foi fundada em 1993. 

A pesquisa retrata sintomas dos tempos 
atuais, marcados pela exigência do público 
quanto ao que consome na mídia e redes 
sociais. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Vale pontuar outro fato bastante atual na di-
nâmica das redes sociais, o desafi o de lidar 
com as fake news. É importante manter aten-
ção ao tema. 

3 – Acordo entre Mercosul e União Europeia 
O Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo 

histórico, após mais de 20 anos de entraves. Nas tratativas, 
fi cou defi nido que os sul-americanos terão mais de 90% 
das exportações com tarifação de importação zero, como 
afi rma reportagem do portal “UOL”.

De maneira geral, o acordo viabiliza entrada de 
produtos do Mercosul à Europa. O Brasil terá benefícios 
em produtos como etanol, açúcar, arroz, entre outros. 

O acordo demorou muito para sair, pois não havia 
consenso entre as partes, cada bloco defendia interesses 
diferentes, sem margem para a conciliação. O fato é tido 
por alguns setores da sociedade como a primeira grande 
conquista para o governo federal.

Temas relativos aos blocos econômicos são 
relevantes e devem ser acompanhados. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
A União Europeia é o bloco econômico mais 
importante do mundo, por isso, a relevância 
do acordo.

4 – 39 kg de cocaína encontrados em avião da FAB
Em junho de 2019, foi encontrado 39 kg de cocaína 

em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O caso 
ocorreu na Espanha, durante uma escala com destino ao 
Japão, com comitiva de suporte à viagem do presidente 
Jair Bolsonaro para reunião com o G20. 

A droga foi encontrada com Manoel Silva 
Rodrigues, segundo-sargento da Aeronáutica brasileira. 
No caso, ele foi preso. O avião era reserva da aeronave 
ofi cial que transportou o presidente, ou seja, Bolsonaro 
não estava no mesmo avião em que houve a apreensão.
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O militar brasileiro responderá pelo crime 
na Espanha e poder pegar pena entre três a 
seis anos de prisão, além de multa. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Tema teve grande repercussão internacional, 
em vários portais e veículos de comunicação 
em todo o planeta. 

5 – Pesquisa sobre diversidade social
O Centro de Pesquisa Pew publicou uma pesquisa 

sobre a opinião das pessoas em relação à diversidade 
social em seus países. De forma geral, 45% pessoas, de 27 
países, consideram essa diversidade como algo positivo. 

No Brasil, o índice chega a 51%. Mas os índices 
são superiores em outras nações: Indonésia, Coreia do 
Sul, Reino Unido e EUA, com 76%, 68%, 62% e 61%, 
respectivamente. 

Quanto às críticas relativas à diversidade social, o 
índice representa 23% no mundo e 13% no Brasil. As 
nações com indicativos mais altos, segundo Pew, são: 
Grécia (62%) e Itália (45%). 

O conceito de diversidade social implica 
em diferenças étnicas, religiosas, de costu-
mes, bem como, diferenças culturais. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
O Pew Research Center (PRC), com sede nos 
EUA (ou Centro de Pesquisa Pew) é um dos 
institutos de pesquisas mais importantes do 
mundo. 

6 – Apple e seu cartão de crédito
A gigante da tecnologia Apple anuncia a chegada 

de seu cartão de crédito no mercado mundial ainda em 
2019.  A novidade é uma parceria com o banco Goldman 
Sachs.

Os funcionários da Apple serão os primeiros a 
testarem o cartão nos próximos meses, até a chegada 
do produto ao consumidor, que deve ocorrer até o fi nal 
deste ano. O cartão será acessado pela Apple Wallet, 
conforme a imprensa especializada adiantou desde o 
ano passado.

A empresa também disponibilizará recursos de 
gerenciamento de gastos do usuário. No caso, uma das 
frentes é alertar sobre o que está custando mais caro 
em alguns setores. O cartão será emitido pelo Goldman 
Sachs e utilizará a bandeira Mastercard. 

Essa parceria deve aumentar as receitas de 
ambas as empresas. O projeto prevê investi-
mentos de mais de 200 milhões de dólares. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Questões sobre tecnologia têm sido aborda-
das com frequência nas provas de concursos 
públicos. Por isso, vale manter atenção ao 
tema. 

7 – Papa envia carta a Lula
Em maio de 2019, o site ofi cial do ex-presidente 

Lula divulgou uma carta do papa Francisco em que o 
pontífi ce lamenta as perdas pessoais do petista, quanto 
ao falecimento de sua mulher, Dona Marisa, seu irmão, 
Genival e o seu neto, Arthur. No conteúdo, Francisco 
cita lamentar “as duras provas” que o ex-presidente tem 
passado nos últimos tempos.

No conteúdo, o líder da Igreja Católica pede a Lula 
que “não desanime e confi e em Deus”. Todavia, a carta 
do papa não menciona as condenações do petista. 

O papa Francisco tem se mostrado bastan-
te moderado em várias questões e tabus 
da Igreja e sofre críticas, por parte das alas 
mais conservadoras do Vaticano. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
É sempre importante estar atento aos pro-
nunciamentos do papa, que comanda a re-
ligião mais infl uente do mundo ocidental. 
Esses temas podem cair nas provas. 

8 - Inteligência artifi cial cada vez mais presente na 
sociedade

Num mundo cada vez mais conectado e imerso nas 
redes sociais, as inovações tecnológicas estabelecem 
novas confi gurações nas relações sociais e de trabalho. A 
inteligência artifi cial se constitui num mecanismo que traz 
mudanças nas formas como as pessoas se relacionam e 
nas funções que exercem.

No campo profi ssional, por exemplo, a inteligência 
artifi cial – por meio de máquinas ou robôs –, já realiza 
de forma automatizada funções anteriormente exercidas 
por pessoas. Hoje, por exemplo, softwares e máquinas 
realizam relatórios e análises que eram feitas por 
profi ssionais preparados para essa função. 

Outro exemplo é o uso de atendentes virtuais em 
chats de relacionamento com clientes. A GOL Linhas 
Aéreas mantém uma atendente- robô em sua página 
para esclarecer dúvidas mais freqüentes do usuários. 
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Uma das questões mais complexas quando se fala 
nessa tecnologia, é a perda de profi ssões que passam a 
ser exercidas por máquinas. Num futuro nem tão distante 
assim a tendência é essa. E de certa forma, as carreiras 
profi ssionais vão se adaptando à tecnologia e passam 
por transformações intensas para saber lidar com essas 
mudanças. 

Em julho de 2018, uma equipe de cientistas 
estrangeiros assinou um acordo em que se 
comprometiam a não criar máquinas e ro-
bôs que possam ameaçar a vida e integri-
dade da raça humana. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Inteligência artifi cial é um tema bem con-
temporâneo e está ligado à realidade das 
pessoas, à medida que interfere nas ativida-
des profi ssionais e formas de se relacionar. 
Por isso, é um assunto bem relevante. 

9 – China e EUA 
Durante o G20, no fi nal de junho, o governo de 

Donald Trump admitiu intenção em facilitar diálogo 
com a China no embate comercial entre as potências. 
Os estadunidenses propuseram não aplicarem tarifas 
em relação às importações chinesas e se mostraram 
dispostos a fechar um acordo comercial com Xi Jinping, 
presidente da China. 

O caso deu fôlego à comunidade internacional, em 
meio aos entraves comerciais entre as duas nações mais 
poderosas do planeta, o que acalmou os ânimos do 
mercado. A guerra comercial afeta signifi cativamente o 
mercado global e as nações em todo o mundo.

A guerra comercial tem sido tratada como 
um assunto de extrema relevância no ce-
nário global, por isso, vale a acompanhar 
o tema.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
O encontro entre as nações foi o mais aguar-
dado durante o G20.

10 – Lemann  perde posto de homem mais rico do 
Brasil para Safra

O empresário Jorge Paulo Lemann não é mais o 
brasileiro mais rico, seu posto foi superado pelo banqueiro 
Joseph Safra. Atualmente, Lemann tem fortuna avaliada 
em US$ 23 bilhões. Já Safra acumula US$ 25,2 bilhões. 

No ranking mundial, na lista da revista Forbes, Safra 
ocupa a 31º lugar como o homem mais rico do planeta e 

lidera como o banqueiro com maior fortuna do planeta. 
Já Lemmann aparece no 37º lugar. As informações foram 
divulgadas no portal “G1”, em 01/03/2019. 

Lemann perdeu US$ 4 bilhões desde 2018 e ocupava 
o posto de homem mais rico do Brasil havia seis anos. Em 
2018, Safra, ao contrário, teve aumento de US$ 1, 6 bilhão 
em sua fortuna. E, nos últimos anos, seu patrimônio 
aumentou em cerca de US$ 8 bilhões.

O ranking da revista Forbes é um dos ins-
trumentos mais relevantes para o mundo 
dos negócios. A revista foi fundada em 
1917.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Questões sobre esses rankings podem apre-
sentar texto de apoio, em que o domínio da 
interpretação conta muito para chegar aos 
resultados esperados. 

11 –Sem visto para os EUA
A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados 

Unidos, em março, foi um dos momentos mais esperados 
do Planalto, devido ao encontro do brasileiro com 
Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e fi gura 
admirada pelo clã Bolsonaro. 

A visita do presidente do Brasil também trouxe à 
tona uma medida polêmica, o governo quer autorizar a 
entrada de turistas dos Estados Unidos, sem necessidade 
de visto. A ação valeria para Japão, Austrália e Canadá. 

Porém nenhum dos países anunciou que pretendem 
aderir à política de reciprocidade e, dessa forma, autorizar 
esse benefício para os brasileiros. Para o governo, a 
medida busca fomentar o turismo no país. 

Críticas em relação à medida citam que a 
autorizar a entrada sem levar em conta a 
reciprocidade “coloca o Brasil em posição 
desvantagem e fragiliza sua importância di-
plomática” além de “inferiorizar seu povo”. 

#FicaDica

]
FIQUE ATENTO!
A política de reciprocidade prevê que os paí-
ses adotem ações compatíveis. Se uma nação 
exige visto da outra, é aceitável que ambas 
possam aderir às mesmas práticas. 

12 - Visita de Obama ao Brasil
A visita do ex-presidente dos Estados Unidos Barack 

Obama ao Brasil coincidiu com a agenda de protestos em 
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prol da educação, no dia 30 de maio. Obama, inclusive, 
defendeu os investimentos em educação e valorização 
dos professores.

O norte-americano esteve presente em um evento 
sobre inovação tecnológica, em São Paulo. Os ingressos 
mais caros para conferir o evento custaram cerca de R$ 
2.500.

Obama atendeu a fi la de fãs brasileiros e ainda 
mencionou a satisfação em ter conhecido Pelé. Ele ainda 
confessou tocar Tom Jobim para Michelle, sua mulher. 

Obama ainda é uma fi gura bem popular na 
geopolítica mundial. Carismático, ele é pop 
em todo o mundo. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
É importante manter atenção à interpretação 
de texto nas questões e enunciados. Tudo 
isso ajuda a chegar ao resultado almejado. 

13- Entrada no país: EUA exigirão histórico das 
redes sociais

Os EUA endureceram cada vez mais a entrada de 
estrangeiros ao país. Em março, Donald Trump anunciou 
que entre as regras previstas para o visto, as autoridades 
vão pedir histórico nas redes sociais nos últimos cinco 
anos.

A medida é criticada por setores da sociedade e 
imprensa dos EUA, por ser entendida como “invasiva” 
e “agressiva”. Mais de 15 milhões de pessoas serão 
afetadas. 

A ação deve valer a partir de maio deste ano. Para 
o governo, a regra tende a “facilitar a prevenção de 
atentados terroristas”. 

Desde o início da gestão Trump, os EUA 
têm deixado claro que não facilitará a con-
cessão de vistos, prejudicando milhões de 
pessoas que sonham com a chance de pi-
sarem em solo estadunidense. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
A questão migratória é um dos temas mais 
importantes da sociedade global, além de ser 
um desafi o para as nações mais ricas. Vale fi -
car de olho nesse assunto. 

14  - Health Catalyst 
As novas tecnologias têm moldado diversos setores 

e atividades na sociedade e relações humanas. No 
mercado de clínicas e hospitais, uma das tendências é o 

uso do Health Catalyst, software capaz de agregar todas 
as informações do paciente em um só lugar.

Por meio do recurso, os médicos poderão acessar 
com facilidade e praticidade dados, observar tendências 
e padrões na condução do tratamento, além de verifi car 
dados que não foram observados anteriormente. Esse 
recurso facilita a dinâmica e relação entre pacientes e 
prescritores. 

Essas novidades tecnológicas que impac-
tam na vida das pessoas são temas relevan-
tes na abordagem em provas e concursos. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Muita atenção ao enunciado nas questões, 
pois a interpretação de texto facilita na busca 
pela resposta correta e êxito na prova. 

15 – Ferramenta do Google mostra quais linhas de 
metro estão lotadas

A gigante de tecnologia anuncia que o Google Maps 
disponibiliza agora função em que indica quais são as 
linhas de metrô e ônibus mais lotadas. Cerca de 200 
cidades em todo o mundo contarão com a novidade.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, os usuários do 
transporte público terão informações sobre as condições 
em terminais de ônibus e rotas no transporte.

Em outras cidades brasileiras, como Salvador, Recife 
e Brasília, será possível verifi car quais são as linhas de 
ônibus atrasadas e quanto tempo levará para chegar ao 
destino. Em São Paulo, esse serviço já está ativo, como 
informa reportagem do “G1”.  

Mobilidade e transporte público são temas 
essenciais para acompanhar em atualida-
des. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Acompanhe assuntos do cotidiano que im-
pactam diretamente na vida das pessoas. 

16 - Depósitos de gelo na Lua
De acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos 

(Nasa, na sigla em inglês), os dois polos e algumas partes 
mais escuras e geladas da Lua contam com depósitos 
gelo. A descoberta ainda não explica com exatidão a 
presença das camadas de gelo, mas algumas hipóteses 
apontam que um choque com meteoritos e cometas no 
satélite pode ter infl uenciado esse cenário. 

A novidade é fruto de um estudo da Universidade 
do Havaí, Brown University e do Centro de Pesquisas 
da Nasa, que utilizou o equipamento Moon Mineralogy 
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Mapper (M3). As análises da Nasa ainda atestam que boa 
parte das camadas de gelo se encontra nas crateras da 
Lua. 

Em julho deste ano também foram descobertas 12 
novas Luas ao redor de Júpiter, totalizando mais de 79 
Luas. Um dos destaques entre os satélites descobertos 
é uma pequena Lua com somente um quilômetro de 
diâmetro. 

Outras pesquisas já indicaram que a Lua 
teria tido condições de ser habitada há bi-
lhões de anos. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Porém pesquisadores admitem que para co-
nhecer a fundo se realmente o satélite  abri-
gou vidas ou desenvolveu organismos, será 
preciso investimento maciço em pesquisas e 
exploração por lá. 

17 - Feminicídios no Brasil
O Brasil é um dos países como mais casos de 

feminicídio do mundo. Segundo informações da “Agência 
Brasil”, nos primeiros sete meses de 2018, o serviço 180 
(Central de Atendimento à Mulher) registrou mais de 740 
ocorrências do crime ou tentativas de homicídio. 

Desse índice, houve 78 casos de feminicídio e 665 
tentativas. Além disso, o serviço de atendimento recebeu 
mais de 80 mil relatos de violência contra as mulheres, 
sendo que 80% está relacionado a denúncias de violência 
doméstica. 

O crime de femicídio é previsto em lei desde 2015 
e seu conceito está ligado a desigualdade ou crime 
hediondo com base no gênero. Em 10 anos, houve 
aumento de mais 6,4% nos casos de assassinatos contra 
as mulheres. 

A mídia retratou em junho de 2018 um caso 
marcante dessa natureza, onde o biólogo 
Luiz Felipe Manvaile foi acusado de matar 
a mulher, Tatiana Spitzner. A vítima caiu do 
quarto andar do apartamento do casal, em 
Guarapuava, no interior do Paraná. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
O canal 180 foi criado, em 2005, pela então 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR), no go-
verno Lula, com intuito de orientar as mulhe-
res quanto a direitos e serviços. E em 2014, o 
canal se transformou em um dique-denúncia. 

18 - ONU: uma criança imigrante morre quase 
todo dia 

Um dado alarmante divulgado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) mostra que uma criança imigrante 
morreu quase todos os dias nos últimos quatro anos, 
em virtude de deslocamentos para locais que pudessem 
garantir o mínimo de segurança. As informações são da 
“Agência Reuters”. 

O fato foi divulgado após a repercussão de uma 
imagem em que um homem e sua fi lha foram vítimas de 
afogamento, após tentarem ultrapassar a fronteira entre 
México e Estados Unidos. Óscar Alberto Martínez, 25, e 
Angie Valeria, sua fi lha de dois anos, tentaram atravessar 
o Rio Grande em direção aos Estados Unidos. 

Desde 2014, aproximadamente 1.600 crianças 
imigrantes morreram durante trajetos arriscados em todo 
o planeta. No total, cerca de 32 mil pessoas perderam a 
vida nessas situações. 

A questão da imigração é um grande desa-
fi o para as nações do século 21.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Vale acompanhar os dados da ONU divulga-
dos sobre esse cenário. 
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HORA DE PRATICAR!

1. Polícia Militar/MA - 1° Tenente PM - Psicólogo 
-CESPE /2017.
O vertiginoso processo de urbanização no Brasil deu 
origem, em poucas décadas, a centros urbanos de todo 
porte, que, espalhados pelo país, passaram a ordenar os 
fl uxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais 
no território brasileiro, confi gurando uma complexa rede 
geográfi ca de cidades. Com relação ao texto apresenta-
do e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os 
seguintes itens.
As cidades que apresentam maior grau de complexidade 
socioeconômica e polarizam todo o território brasileiro 
e parte da América do Sul são as metrópoles nacionais. 

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

2. PF- Escrivão – CESPE/2013
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de 
São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As 
quatro manifestações seguintes atraíram a atenção na-
cional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderi-
ram às manifestações. Também começam atos em Viçosa 
e Votuporanga. 
O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo de-
pois, as autoridades começam a baixar as tarifas de 
transporte. Seis dias depois, as maiores manifesta-
ções se concentraram nas cidades que receberam jo-
gos da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.
O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Considerando o texto acima e a amplitu-
de do tema por ele focalizado, julgue os itens.
Ainda que as opiniões sobre as manifestações de junho 
de 2013, no Brasil,se distingam em vários aspectos,os 
analistas políticos convergem para o seguinte entendi-
mento: essas manifestações populares em nada diferem 
dos movimentos das Diretas-Já e dos Caras-Pintadas.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

3. PF- Escrivão – CESPE/2013
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de 
São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As 
quatro manifestações seguintes atraíram a atenção na-
cional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderi-
ram às manifestações. Também começam atos em Viçosa 
e Votuporanga.
 O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo depois, 
as autoridades começam a baixar as tarifas de transporte. 
Seis dias depois, as maiores manifestações se concentra-
ram nas cidades que receberam jogos da Copa das Con-
federações, como Belo Horizonte. O Estado de S.Paulo, 
30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Considerando o texto acima e a amplitude do tema por 
ele focalizado, julgue os itens. Embora com alguma va-
riação de cidade para cidade, as manifestações citadas 
no texto foram organizadas para protestar contra as 
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defi ciências dos serviços prestados pelo poder público, 
notadamente nas áreas de transporte, saúde, educação 
e segurança.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

4. PF- Escrivão – CESPE/2013
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de 
São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As 
quatro manifestações seguintes atraíram a atenção na-
cional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderi-
ram às manifestações. Também começam atos em Viçosa 
e Votuporanga. 
O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo de-
pois, as autoridades começam a baixar as tarifas de 
transporte. Seis dias depois, as maiores manifesta-
ções se concentraram nas cidades que receberam jo-
gos da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.

O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Considerando o texto acima e a amplitude do tema por 
ele focalizado, julgue os itens. 
A convocação, pelo Poder Executivo, de uma as-
sembleia constituinte exclusiva para promover uma 
ampla reforma política foi uma evidente respos-
ta do governo brasileiro às manifestações que to-
maram conta de centenas de cidades brasileiras.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

5. PF- Perito Criminal – CESPE/2009
Com relação à Usina Hidrelétrica de Itaipu e ao acordo 
fi rmado entre Brasil e Paraguai, em julho de 2009, no 
qual são revistas cláusulas do Tratado de Itaipu, julgue os 
itens que se seguem
Por esse acordo, o Paraguai tornou-se sócio minoritário 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu, com 30% de participação 
nos lucros advindos da distribuição de energia elétrica, 
em razão de as águas da represa terem inundado parte 
do território paraguaio.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

6. PF- Perito Criminal /CESPE-2013
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de 
São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As 
quatro manifestações seguintes atraíram a atenção na-
cional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderi-
ram às manifestações. Também começam atos em Viçosa 
e Votuporanga.
 O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo de-
pois, as autoridades começam a baixar as tarifas de 
transporte. Seis dias depois, as maiores manifesta-
ções se concentraram nas cidades que receberam jo-
gos da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.

O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Nas duas maiores cidades brasileiras — São Paulo e Rio 
de Janeiro —, o problema das tarifas do transporte públi-
co permanece insolúvel visto que a fi xação desses valo-
res depende de lei a ser votada pelas respectivas câmaras 
municipais e assembleias legislativas estaduais.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

7. PF- Perito Criminal – CESPE/2013
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de 
São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As 
quatro manifestações seguintes atraíram a atenção na-
cional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderi-
ram às manifestações. Também começam atos em Viçosa 
e Votuporanga. 
O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo depois, 
as autoridades começam a baixar as tarifas de transporte. 
Seis dias depois, as maiores manifestações se concentra-
ram nas cidades que receberam jogos da Copa das Con-
federações, como Belo Horizonte. O Estado de S.Paulo, 
30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
 A condenação dos gastos feitos pelo Brasil para sediar 
duas grandes competições promovidas pela FIFA, a Copa 
das Confederações e a Copa do Mundo, tornou-se ban-
deira presente em muitas das manifestações a que o tex-
to alude, algumas das quais transformadas em atos de 
violência e vandalismo.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

8. PF-Delegado- CESPE/2004
Nos últimos 13 anos, a América Latina cumpriu grande 
parte de suas tarefas econômicas. Mesmo assim, a de-
sigualdade e a pobreza aumentaram na região. O diag-
nóstico é da Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe (CEPAL), que propõe para a região uma nova 
estratégia de desenvolvimento produtivo. Para o secretá-
rio executivo do órgão das Nações Unidas, a maior inte-
gração da região foi um ganho dos últimos anos.
 Sua aposta para reduzir a forte desigualdade que ainda 
existe é a união de crescimento econômico com prote-
ção social. Ele propôs a substituição do conceito de mais 
mercado e menos Estado por uma visão que aponta para 
“mercados que funcionem bem e governos de melhor 
qualidade”. América Latina cresceu sem dividir. In: Jornal 
do Brasil, 25/6/2004, p. 19A (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e conside-
rando a amplitude do tema por ele abordado, julgue os 
itens subseqüentes.
Ao relatar que os países latino-americanos cumpriram 
“grande parte de suas tarefas econômicas” nos últimos 
anos, o texto permite supor a existência de algum tipo de 
receituário que a região deveria seguir para se moderni-
zar e se desenvolver.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

9. PF-Delegado- CESPE/2004
Mais de 340 pessoas — entre elas 155 crianças — morre-
ram no desfecho trágico da tomada de reféns na escola 
de Beslan. Funcionários dos hospitais da região indicam 
que pelo menos 531 pessoas foram hospitalizadas, das 
quais 336 eram crianças.
 O presidente russo Vladimir Putin culpou o terror inter-
nacional pelo ataque, após visitar o local do massacre e 
ordenar o fechamento das fronteiras da região da Ossé-
tia do Norte, para evitar a fuga de um número indefi nido 
de terroristas que escapou. Para especialistas ocidentais, 
a operação das forças de segurança russas foi um fi asco 
total. Mortos no massacre passam de 340. In: O Estado 
de S. Paulo, 5/9/2004, capa (com adaptações)
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