
 

Desafio Atualidades - Parte 3 
 
 
1. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia — conhecido em 
inglês como Brexit — coloca desafios tanto para o governo britânico quanto 
para os demais países europeus. Embora a opção de saída (leave) tenha sido 
vitoriosa na contagem total dos votos, os eleitores da Escócia e da Irlanda do 
Norte votaram majoritariamente contra a saída (remain) do Reino Unido da 
União Europeia. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado  
 
 
2. Os vazamentos de documentos confidenciais do escritório de advocacia 
Mossack Fonseca revelaram dados que afetaram diversos países do mundo e 
dezenas de ex-chefes de Estado, estes documentos ficaram conhecidos como 
Panama Papers. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado  
 
 
3. Votada em 2016, pelo Senado Federal, a chamada PEC 55 gerou uma série de 
protestos por todo o país. O texto da Proposta à Emenda Constitucional trata da 
maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 
conheceu, centralizada em recursos desviados da Petrobras.  
 
(  ) Certo (  ) Errado 
 
 
 4. Nos últimos anos presenciou-se na imprensa internacional os conflitos na 
Criméia. Essa região de conflitos está ligada à Romênia.  
 
(  ) Certo (  ) Errado  
 
 
5. Até 2020, o Brasil deverá dobrar sua capacidade de geração eólica, ficando 
entre os 05 (cinco) maiores produtores do mundo. E, dentro dessa previsão, o 
estado do Ceará, em particular, e a região Nordeste, como um todo, atuarão 
como protagonistas desse crescimento. A energia eólica é gerada pela ação da 
água. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado 
 



 

 6. Em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que as 
vaquejadas estão proibidas em território nacional por considerar que a prática 
causa sofrimento ao animal. No entanto, a sanção da lei 13.364,  publicada no  
Diário Oficial do dia 30, eleva a vaquejada e o rodeio à condição de 
manifestações da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado  
 
 
7.No conflito Sírio, a Rússia manifestou-se abertamente a favor do Presidente 
Bashar Al Assad, em 2015, dando-lhe suporte financeiro e logístico, mas não 
enviou tropas ou armamentos ao país árabe.  
 
(  ) Certo (  ) Errado 
 
 
8. Donald John Trump é um empresário e personalidade americana. Ele se 
tornou o 45º presidente dos Estados Unidos na eleição de 2016, eleito pelo 
partido Democrata ao derrotar a candidata Hillary Clinton.  
 
(  ) Certo (  ) Errado 
 
 9. Em 2017, em votação do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que as 
universidades públicas brasileiras poderão cobrar mensalidade dos alunos 
matriculados em cursos de  mestrado. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado 
 
 10. A Polícia Federal prendeu, em 17 de novembro de 2016, numa operação 
batizada como Rosa dos Ventos o ex-governador do Rio de Janeiro Antony 
Garotinho. Ele é alvo de uma operação que apura casos de corrupção do 
governo estadual. O prejuízo é estimado em mais de R$ 220 milhões. 
 
 (  ) Certo (  ) Errado  
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