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SIMULADO DE ATUALIDADES 03: QUESTÕES INÉDITAS 

Ei, pessoal! 

Aqui é o Professor Raphael Reis. Como forma de reforçar o seu aprendizado, criei este simulado para testar 
os seus conhecimentos em atualidades: são questões inéditas elaboradas por mim. Quem sabe uma delas 
não aparece no dia da sua prova ;) 

No meu Instagram, há conteúdos direcionados para atualidades (principais assuntos e questões inéditas) e 
no Telegram divulgo diversas reportagens. Será um prazer contar com a sua presença. 

E-mail: magodaredacao@gmail.com 

Instagram: profraphaelreis 

YouTube: Professor Raphael Reis 

Telegram: profrapha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/profraphaelreis/
https://www.youtube.com/channel/UCWvQpiDDhWzYgmDr0zfGQIw
https://t.me/profrapha
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LISTA DE QUESTÕES 

 

1. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

Sobre a presença dos EUA no Afeganistão e a tomada de poder do grupo fundamentalista Talibã, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

A) o Talibã já havia governado o Afeganistão de 1996 a 2001 com o apoio do Estado islâmico. Naquele 
contexto, implementaram uma rigorosa interpretação da Sharia. 

B) os EUA invadiram o Afeganistão, em 2001, alegando que o Talibã dava suporte ás práticas terroristas da 
Al-Qaeda. 

C) em 2020, o ex-presidente Donald Trump assinou acordo com o Talibã para a retirada das tropas norte-
americanas. 

D) após a tomada de Cabul, no dia 15 de agosto de 2021, as principais preocupações internacionais são 
contra as possíveis violações do Talibã no que tange aos direitos humanos. 

2. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Os especialistas apontam que a principal consequência dos ataques de 11 de setembro foi a consolidação 
da chamada “Guerra ao Terror”, que não estava direcionada a um país específico, mas a uma prática de ação 
política, com a aprovação de uma série de leis que, em nome do combate ao terrorismo, reduziram a 
liberdade e a privacidade de cidadãos nos Estados Unidos, especialmente os estrangeiros".   

Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-de-setembro-entenda-o-ataque-terrorista-
que-completa-20-anos/ 

Sobre os atentados terroristas nos EUA, os quais completaram 20 anos em 11 de setembro de 2021, é 
correto afirmar: 

A) Os EUA estabeleceu uma lista de países denominados de "Eixo do Mal": Coreia do Norte, Irã, Iraque e 
Venezuela. 

B) O embaixador brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, conseguiu estabelecer tratado de paz no Iraque. 

C) Os atentados de 11 de setembro de 2001 atingiram as Torres Gêmeas, o Pentágono e a Casa Branca. 
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D) Uma das consequências de Guerra ao Terror foi a invasão do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003). 

3. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Tem uma hidrologia ruim? Tem, mas ela não é o único fator. Houve alguns problemas de gestão. Desde 
novembro, outubro, todo mundo sabia que os reservatórios estavam baixando, e as termelétricas não 
funcionaram a plena capacidade ou a uma capacidade maior. E o mais surpreendente: em fevereiro, se 
diminuiu ainda mais a geração térmica e só em maio que elas foram autorizadas a despachar", afirma 
Maurício Tolmasquim, professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética, estatal responsável pelo planejamento energético. 

Em 2001, o Brasil quase teve apagão. No cenário atual, esse "fantasma" reapareceu colocando em risco a 
retomada da economia e aumentando o valor da conta de luz. Sobre esse assunto, é correto afirmar: 

A) O aumento da conta de luz está associado ao aumento do dólar. 

B) O Brasil possui pouca geração de energia hidráulica, o que faz depender da energia térmica. 

C) O acionamento de usinas térmicas e a criação de uma nova bandeira (escassez hídrica) fizeram com que 
a conta de luz aumentasse significativamente. 

D) O Brasil é um país que investe na energia solar, inclusive com subsídios. Dessa forma, no médio prazo, 
não passaremos por problemas no setor de geração de energia.  

4. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

O Prêmio Juca Prato é um prêmio literário concedido anualmente em São Paulo pela União Brasileira de 
Escritores. Na edição de 2021, qual intelectual foi premiado? 

A) Carlos Nejar 

B) Lilia Schwarcz 

C) Patrícia Campos Mello 

D) Laerte Coutinho 
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5. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

No Brasil, o mercado de carbono ainda não foi regulamentado. Isso poderia contribuir para a redução de 
emissão de gases poluentes e, por conseguinte, frear o aquecimento global. No cenário internacional, há 
um país que saiu à frente na regulamentação do mercado de carbono: 

A) EUA 

B) Argentina 

C) Canadá 

D) China 

6. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

Milhares de indígenas montaram um acampamento em Brasília no início de setembro de 2021 para 
protestar contra o marco temporal, uma tese jurídica que pode ser julgada pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal) nesta semana e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas no país. Sobre 
esse contexto, é INCORRETO afirmar. 

A) Defensores do Marco Temporal alegam que os indígenas devem ter acesso às terras se tiverem ocupadas 
até 05 de outubro de 1988. 

B) A Teoria do Indigenato reconhece o direito originário dos indígenas em terras tradicionalmente 
ocupadas, excluindo qualquer tipo de temporalidade. 

C) Ministro Fachin votou a favor do Marco Temporal, alegando parecer do STF de 2009, o qual reconheceu 
a ocupação de terras pela comunidade indígena Raposa Serra do Sol. 

D) A alta comissária da ONU para direitos humanos, Michelle Bachelet, alertou a comunidade internacional 
sobre os desrespeitos aos direitos indígenas no Brasil 

7. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Um caminhante da educação. Entre campanhas de alfabetização, livros escritos, políticas públicas 
elaboradas e tiradas do papel, Paulo Freire espalhou a semente de uma pedagogia popular na qual todas as 
pessoas são consideradas agentes do conhecimento. Nela, os processos educativos se relacionam aos 
contextos sociais a partir da consciência crítica e da criatividade de professores e alunos" 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/09/19/paulo-freire-centenario.htm?cmpid=copiaecola 

No dia 19 de setembro, comemorou-se o centenário do patrono da educação brasileira. Sobre Paulo Freire 
é INCORRETO afirmar: 
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A) Ficou, mundialmente, conhecido pelo seu método de alfabetização de adultos. 

B) Um dos conceitos mais disseminados de Freire é o de "educação bancária", no qual o sistema tradicional 
de ensino entende os alunos como repositório de conteúdo. 

C) O seu método de ensino visa a passividade perante a realidade social. 

D) O seu principal livro acadêmico, transformando-o no intelectual brasileiro mais citado no mundo em 
produções científicas na área educacional é a "Pedagogia do Oprimido" 

8. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Entre os vários choques políticos que atingiram a Europa neste início de século 21 — da crise econômica 
que abalou o euro à saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit —, poucos foram tão 
previsíveis e geraram tanta ansiedade como o fim da era Merkel na Alemanha". (Fonte G1) 

Sobre a "Era Merkel", que durou 16 anos, é correto afirmar: 

A) Permitiu a entrada de refugiados sírios e impôs medidas de austeridade à Grécia. 

B) Implementou políticas públicas de igualdade de gênero, sendo ela mesma a primeira mulher a governar 
a Alemanha. 

C) De perfil progressista, adotou medida combativa aos países autoritários, a exemplo da Hungria e da 
Polônia. 

D) No que tange às ações climáticas, apoiou o Fundo Amazônia e estabeleceu mercado de carbono. 

9. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

As tropas norte-americanas deixaram o Afeganistão em 30 de agosto de 2021. Após 30 dias de governo do 
Talibã, pode-se afirmar que: 

A) Montaram um governo paritário no que tange ao gênero, devido às pressões internacionais. 

B) Vários afegãos que refutam o governo do Talibã, estão tentando sair do país a partir das fronteiras com 
o Irã. 

C) Implementaram a Sharia, lei islâmica com interpretação rigorosa. 

D) O Talibã derrotou a resistência no Vale do Panjshir. 

Gabarito: D 
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10. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

A oposição do presidente francês continua se concentrando na proteção do clima e da biodiversidade. “A 
França é contra o acordo com o Mercosul tal como é negociado hoje, e vamos continuar sendo, muito 
claramente. Não porque não nos sintamos confortáveis com nossos amigos do Mercosul, e sim porque, por 
definição, esse acordo, tal qual foi concebido e desenhado, não pode ser compatível com nossa agenda 
climática e de biodiversidade”, afirmou em Marselha, no Congresso Mundial da Natureza. 

Qual é o atual presidente da França que está se opondo ao acordo entre o Mercosul e UE devido às questões 
climáticas: 

A) François Hollande 

B) Emmanuel Macron 

C) Nicolas Sarkozy 

D) Jacques Chirac 

 

  QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

Sobre a presença dos EUA no Afeganistão e a tomada de poder do grupo fundamentalista Talibã, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

A) o Talibã já havia governado o Afeganistão de 1996 a 2001 com o apoio do Estado islâmico. Naquele 
contexto, implementaram uma rigorosa interpretação da Sharia. 

B) os EUA invadiram o Afeganistão, em 2001, alegando que o Talibã dava suporte ás práticas terroristas da 
Al-Qaeda. 

C) em 2020, o ex-presidente Donald Trump assinou acordo com o Talibã para a retirada das tropas norte-
americanas. 

D) após a tomada de Cabul, no dia 15 de agosto de 2021, as principais preocupações internacionais são 
contra as possíveis violações do Talibã no que tange aos direitos humanos. 

Comentários: 

A única alternativa incorreta é a "A". Talibã e Estado islâmico, embora sejam grupos fundamentalistas, são 
diferentes. O Talibã é um grupo fundamentalista mais local, enquanto o Estado islâmico procura 
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estabelecer influência internacional. Esses dois grupos disputam espaços no Oriente Médio, recrutamento 
e apoio financeiro 

 Gabarito: A 

2. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Os especialistas apontam que a principal consequência dos ataques de 11 de setembro foi a consolidação 
da chamada “Guerra ao Terror”, que não estava direcionada a um país específico, mas a uma prática de ação 
política, com a aprovação de uma série de leis que, em nome do combate ao terrorismo, reduziram a 
liberdade e a privacidade de cidadãos nos Estados Unidos, especialmente os estrangeiros".   

Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-de-setembro-entenda-o-ataque-terrorista-
que-completa-20-anos/ 

Sobre os atentados terroristas nos EUA, os quais completaram 20 anos em 11 de setembro de 2021, é 
correto afirmar: 

A) Os EUA estabeleceu uma lista de países denominados de "Eixo do Mal": Coreia do Norte, Irã, Iraque e 
Venezuela. 

B) O embaixador brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, conseguiu estabelecer tratado de paz no Iraque. 

C) Os atentados de 11 de setembro de 2001 atingiram as Torres Gêmeas, o Pentágono e a Casa Branca. 

D) Uma das consequências de Guerra ao Terror foi a invasão do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003). 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A Venezuela não faz parte da lista do Eixo do Mal. Coreia do Norte, Irã e 
Iraque foram colocados na lista do Eixo do Mal pelo presidente George W. Bush Filho por serem 
consideradas nações inimigas e por possuírem armas de destruição em massa. 

A alternativa B está incorreta. De fato, o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello foi enviado ao Iraque 
pela ONU para tentar estabelecer acordo de paz entre EUA e os defensores do regime de Saddam Hussein, 
contudo, morreu, em 2003, após atentado terrorista à embaixada da ONU, à qual estava sob proteção dos 
EUA. 

A alternativa C está incorreta. No caso da Casa Branca, o avião caiu antes de chegar a seu alvo. 

A alternativa D está correta. O Afeganistão foi invadido em 2001 por ter dado suporte Al Qaeda e escorde 
sua líder: Osama Bin Laden. Já o Iraque, foi invadido em 2003, sob o argumento de possuir armas nucleares 
e químicas.  

Gabarito: D 
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3. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Tem uma hidrologia ruim? Tem, mas ela não é o único fator. Houve alguns problemas de gestão. Desde 
novembro, outubro, todo mundo sabia que os reservatórios estavam baixando, e as termelétricas não 
funcionaram a plena capacidade ou a uma capacidade maior. E o mais surpreendente: em fevereiro, se 
diminuiu ainda mais a geração térmica e só em maio que elas foram autorizadas a despachar", afirma 
Maurício Tolmasquim, professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética, estatal responsável pelo planejamento energético. 

Em 2001, o Brasil quase teve apagão. No cenário atual, esse "fantasma" reapareceu colocando em risco a 
retomada da economia e aumentando o valor da conta de luz. Sobre esse assunto, é correto afirmar: 

A) O aumento da conta de luz está associado ao aumento do dólar. 

B) O Brasil possui pouca geração de energia hidráulica, o que faz depender da energia térmica. 

C) O acionamento de usinas térmicas e a criação de uma nova bandeira (escassez hídrica) fizeram com que 
a conta de luz aumentasse significativamente. 

D) O Brasil é um país que investe na energia solar, inclusive com subsídios. Dessa forma, no médio prazo, 
não passaremos por problemas no setor de geração de energia.  

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. Não há relação do aumento das contas de luz com o dólar alto. 

A alternativa B está incorreto. A energia do Brasil é gerada, sobretudo, pela energia hidráulica, que 
corresponde a 64%. Porém, como os reservatórios estão baixos por causa da escassez de chuvas, foi 
necessário acionar as termoelétricas para evitar apagões. 

A alternativa C está correta. Visto a baixa nos reservatórios das usinas hidrelétricas, as usinas térmicas 
foram acionadas, contudo esse tipo de energia é mais caro. Para custear essa energia e coibir o consumo de 
energia, o governo criou uma nova bandeira: escassez hídrica, na qual a cada 100 KWH consumidos o 
cidadão paga R$ 14,20 a mais - a previsão é que essa bandeira vigore até abril de 2022. 

A alternativa D está incorreta. O Brasil investe pouco em energia solar, a qual corresponde a 1% de sua 
matriz energética.  

Gabarito: C 
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4. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

O Prêmio Juca Prato é um prêmio literário concedido anualmente em São Paulo pela União Brasileira de 
Escritores. Na edição de 2021, qual intelectual foi premiado? 

A) Carlos Nejar 

B) Lilia Schwarcz 

C) Patrícia Campos Mello 

D) Laerte Coutinho 

Comentários: 

A cartunista Laerte Coutinho foi a intelectual brasileira premiada na edição de 2021 do Prêmio Juca Prato. 

Laerte criou personagens icônicos das HQs nacionais, como os Piratas do Tietê e o Overman. Na década de 
1980, ganhou sucesso ao lado de Glauco e Angeli, com o grupo Los Três Amigos. 

Decana dos cartunistas da Ilustrada, a editoria de cultura da Folha, ela publica tiras diárias neste jornal há 
30 anos. 

Em junho de 2021, quando completou 70 anos, publicou "Manual do Minotauro", que reúne mais de 1.500 
tirinhas, protagonizadas por diversos personagens, que vão desde uma tecelã canibal até um sapo à procura 
de ideologia. 

Gabarito: D 

5. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

No Brasil, o mercado de carbono ainda não foi regulamentado. Isso poderia contribuir para a redução de 
emissão de gases poluentes e, por conseguinte, frear o aquecimento global. No cenário internacional, há 
um país que saiu à frente na regulamentação do mercado de carbono: 

A) EUA 

B) Argentina 

C) Canadá 

D) China 

Comentários: 

A China lançou o maior mercado de carbono do mundo. Desde julho de 2021, as empresas do setor de 
energia só podem emitir fazes de efeito estufa até o limite definido pela regulamentação. Aquelas que 
passarem, terão que pagar multas e comprar licenças de poluição de empresas que não excederam. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/04/adaptacao-da-hq-piratas-do-tiete-de-laerte-vira-filme-apos-25-anos-de-idas-e-vindas.shtml
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Gabarito: D 

6. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

Milhares de indígenas montaram um acampamento em Brasília no início de setembro de 2021 para 
protestar contra o marco temporal, uma tese jurídica que pode ser julgada pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal) nesta semana e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas no país. Sobre 
esse contexto, é INCORRETO afirmar. 

A) Defensores do Marco Temporal alegam que os indígenas devem ter acesso às terras se tiverem ocupadas 
até 05 de outubro de 1988. 

B) A Teoria do Indigenato reconhece o direito originário dos indígenas em terras tradicionalmente 
ocupadas, excluindo qualquer tipo de temporalidade. 

C) Ministro Fachin votou a favor do Marco Temporal, alegando parecer do STF de 2009, o qual reconheceu 
a ocupação de terras pela comunidade indígena Raposa Serra do Sol. 

D) A alta comissária da ONU para direitos humanos, Michelle Bachelet, alertou a comunidade internacional 
sobre os desrespeitos aos direitos indígenas no Brasil 

Comentários: 

A única alternativa incorreta é a C. O relator, Ministro Edson Fachin, mostrou-se contrário ao Marco 
Temporal, defendendo em seu parecer que a proposta de Lei restringe direitos fundamentais dos povos 
indígenas e que seu direito originário precede ao próprio Estado Democrático de Direito.  

Gabarito: C 

7. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Um caminhante da educação. Entre campanhas de alfabetização, livros escritos, políticas públicas 
elaboradas e tiradas do papel, Paulo Freire espalhou a semente de uma pedagogia popular na qual todas as 
pessoas são consideradas agentes do conhecimento. Nela, os processos educativos se relacionam aos 
contextos sociais a partir da consciência crítica e da criatividade de professores e alunos" 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/09/19/paulo-freire-centenario.htm?cmpid=copiaecola 

No dia 19 de setembro, comemorou-se o centenário do patrono da educação brasileira. Sobre Paulo Freire 
é INCORRETO afirmar: 

A) Ficou, mundialmente, conhecido pelo seu método de alfabetização de adultos. 

B) Um dos conceitos mais disseminados de Freire é o de "educação bancária", no qual o sistema tradicional 
de ensino entende os alunos como repositório de conteúdo. 

C) O seu método de ensino visa a passividade perante a realidade social. 
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D) O seu principal livro acadêmico, transformando-o no intelectual brasileiro mais citado no mundo em 
produções científicas na área educacional é a "Pedagogia do Oprimido" 

Comentários: 

A alternativa C está incorreta. O seu método considera o processo educativo como ato político. Ao ensinar 
a escrever a palavra “trabalho”, os professores também levantavam discussões sobre o assunto, fazendo, 
assim, reflexões críticas sobre a realidade social. 

Gabarito: C  

8. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

"Entre os vários choques políticos que atingiram a Europa neste início de século 21 — da crise econômica 
que abalou o euro à saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit —, poucos foram tão 
previsíveis e geraram tanta ansiedade como o fim da era Merkel na Alemanha". (Fonte G1) 

Sobre a "Era Merkel", que durou 16 anos, é correto afirmar: 

A) Permitiu a entrada de refugiados sírios e impôs medidas de austeridade à Grécia. 

B) Implementou políticas públicas de igualdade de gênero, sendo ela mesma a primeira mulher a governar 
a Alemanha. 

C) De perfil progressista, adotou medida combativa aos países autoritários, a exemplo da Hungria e da 
Polônia. 

D) No que tange às ações climáticas, apoiou o Fundo Amazônia e estabeleceu mercado de carbono. 

Comentários: 

A alternativa A está correta. Com a crise econômica da Grécia, acentuada em 2011, Merkel impôs condições 
aos gregos para receberem ajuda financeira do União Europeia. 

A alternativa B está incorreta. Embora ela tenha sido a primeira mulher a ocupar o cargo de premiê, não se 
envolveu com políticas de gênero. 

A alternativa C está incorreta. Merkel foi primeira-ministra pelo partido conservador União Democrática 
Cristã e adotou tom conciliador com a Hungria e Polônia. 

A alternativa D está incorreta. A Alemanha faz contribuições ao Fundo da Amazônia, contudo não adotou 
mercado de carbono. 
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9. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

As tropas norte-americanas deixaram o Afeganistão em 30 de agosto de 2021. Após 30 dias de governo do 
Talibã, pode-se afirmar que: 

A) Montaram um governo paritário no que tange ao gênero, devido às pressões internacionais. 

B) Vários afegãos que refutam o governo do Talibã, estão tentando sair do país a partir das fronteiras com 
o Irã. 

C) Implementaram a Sharia, lei islâmica com interpretação rigorosa. 

D) O Talibã derrotou a resistência no Vale do Panjshir. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O governo do Talibã foi constituído somente por homens. 

A alternativa B está incorreta. Vários afegãos estão saindo de seu território via fronteiras com o Paquistão. 

A alternativa C está incorreta. Embora já tenham adotado restrições às mulheres e realizado execuções 
públicas, oficialmente, ainda não foi adotada a Sharia. 

A alternativa D está correta. A última resistência aos talibãs foi no Vale de Pansjshir. 

Gabarito: D 

10. (Prof. Rapha/Questão Inédita - 2021). 

A oposição do presidente francês continua se concentrando na proteção do clima e da biodiversidade. “A 
França é contra o acordo com o Mercosul tal como é negociado hoje, e vamos continuar sendo, muito 
claramente. Não porque não nos sintamos confortáveis com nossos amigos do Mercosul, e sim porque, por 
definição, esse acordo, tal qual foi concebido e desenhado, não pode ser compatível com nossa agenda 
climática e de biodiversidade”, afirmou em Marselha, no Congresso Mundial da Natureza. 

Qual é o atual presidente da França que está se opondo ao acordo entre o Mercosul e UE devido às questões 
climáticas: 

A) François Hollande 

B) Emmanuel Macron 

C) Nicolas Sarkozy 

D) Jacques Chirac 
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Comentários: 

O atual presidente francês é Emmanuel Macron, o qual tece críticas frequentes às políticas ambientais dos 
países do Mercosul, especificamente ao Brasil, por não adotar medidas efetivas de contenção ao 
desmatamento e queimadas. 

Gabarito B 

  


