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SIMULADO DA PREMONIÇÃO – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ) 

 

Olá, futuro aprovado (a). 

Para lhe ajudar na missão, preparamos o Simulado da Premonição do Sistema 

de Questões Estratégia (SQ). Trata-se de um material feito pensado exclusivamente 

na sua prova, o simulado foi elaborado de acordo com dados estatísticos daquilo que 

é mais cobrado, assim esse material é composto por questões de concursos anteriores 

e inéditas. 

 

Está preparado (a)? Então vamos lá! 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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ACESSO AO SIMULADO PELA PLATAFORMA DO SQ 

 

Para acessar o simulado diretamente por nossa plataforma, clique no link abaixo: 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/563fb371-c0c5-4aa3-988c-c3d24fef3987 

 

ACESSO AO SIMULADO PELO APP 

 

Resolva questões e ouça o Cast onde 

estiver, com o app Estratégia Concursos!!! 

 

 

 

Através do aplicativo, você poderá fazer mais de 2,5 milhões de questões de concurso, 

sendo mais de 850 mil comentadas por professores e mais de 400 mil comentadas por 

alunos, das mais diversas bancas.  

Para acessar o simulado pelo app, é preciso ter o app instalado no celular e clicar no 

"link direto do simulado", e então escolher por abrir o link pelo app. Acha que acabou? 

Com o aplicativo você ainda ganha cupons de desconto para adquirir cursos no nosso 

site! 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/563fb371-c0c5-4aa3-988c-c3d24fef3987
https://apps.apple.com/br/app/estrat%C3%A9gia-quest%C3%B5es/id1527416954
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.estrategiaeducacional.concursos
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SIMULADO 

 

Questão 1

 

Livros só para ricos? 

Em julho de 2020, o Governo Federal propôs um projeto de lei para fusão do PIS e 

Cofins em um único tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Entre as 

alterações propostas, está o fim da isenção dessas duas contribuições para o mercado 

de livros, com a cobrança da CBS com alíquota de 12%. Atualmente, o Congresso 

estuda o assunto no âmbito da reforma tributária, juntamente com as propostas em 

discussão na Câmara (PEC 45/19) e no Senado (PEC 110/19). 

Em apoio ao projeto de lei para criar a CBS, a Receita Federal lançou recentemente um 

documento com perguntas e respostas sobre a fusão do PIS e Cofins – e o que lá está 

assusta. O documento da Receita Federal revela não apenas uma estreita mentalidade 

arrecadatória, mas uma impiedosa institucionalização das desigualdades sociais, a 

demonstrar desconhecimento da função social dos tributos. 

Segundo a Receita Federal, não haveria problemas em extinguir a atual isenção de PIS 

e Cofins para livros e papéis para impressão já que o consumo de livros está 

concentrado na faixa mais rica da população. 

O documento menciona a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2019 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a qual famílias com renda 

de até dois salários-mínimos não consomem livros não didáticos e que a maior parte 

desses livros é consumida por famílias com renda superior a 10 salários-mínimos. 

“Neste sentido, dada a escassez dos recursos públicos, a tributação dos livros permitirá 
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que o dinheiro arrecadado possa ser objetivo de políticas focalizadas, assim como é o 

caso dos medicamentos, da saúde e da educação no âmbito da CBS”, diz a Receita 

Federal. 

A argumentação é de uma brutalidade desconcertante – pobres não consomem livros, 

então não há problema em aumentar a tributação – e ainda vem revestida de uma 

pretensa finalidade social – o dinheiro arrecadado poderá ser usado em “políticas 

focalizadas”. 

De forma explícita, o Governo Federal ignora que esta realidade – a concentração do 

consumo de livros não didáticos nas maiores faixas de renda – é uma tremenda 

injustiça, que causa sérios e graves danos ao País. Não cabe dar um ar de normalidade 

a essa desigualdade, tampouco utilizá-la para justificar uma política tributária que 

intensificará o problema. 

Não há possibilidade de desenvolvimento social e econômico de um país com um 

governo que não apenas acha que livros não didáticos podem ser restritos a quem 

ganha mais de 10 salários-mínimos, como utiliza esse dado para justificar uma política 

que reforçará ainda mais essa desigualdade. 

O argumento é simplesmente nefasto. O documento da Receita Federal dá a impressão 

de que o governo encontrou uma incrível oportunidade de arrecadação, ao descobrir 

que livros não didáticos são consumidos primordialmente pelas faixas de maior renda. 

É como se os livros pertencessem ao gênero “produtos de luxo”, como caviar, joias e 

charutos importados, cujo aumento de tributação não teria maiores efeitos sobre a 

população carente. 

Infelizmente, essa nova tributação teria muitos efeitos sobre as faixas mais pobres da 

população. Com a proposta do Governo Federal, o acesso aos livros não didáticos 
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ficaria ainda mais restrito, ainda mais elitista. Seria a institucionalização da leitura e do 

conhecimento exclusivamente para os mais ricos. 

Diante de tamanho disparate, é preciso voltar à Constituição, que prevê, entre os 

objetivos fundamentais da República, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” 

e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”. Entre outras medidas para atingir esses objetivos, proíbe “à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado a sua impressão”. A lógica constitucional é bem 

diferente da lógica do governo federal. 

O País precisa de uma profunda reforma tributária, mas seus objetivos devem ser a 

redução das desigualdades e o desenvolvimento social e econômico. Não é 

transformar a pobreza e a miséria em política pública. 

(O Estado de S. Paulo. Disponível em https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-

e-informacoes,livros-so-para-ricos,70003675215. Adaptado) 

 

A respeito do texto, é correto afirmar que o autor 

(A). Narra os fatos em ordem cronológica, com emprego de uma linguagem 

conotativa característica do tipo narrativo. 

(B). é objetivo e claro ao transmitir aos leitores as informações sobre os projetos de 

lei em tramitação. 

(C). o autor discute o imposto sobre os livros, expondo sua opinião, algo 

característico ao texto dissertativo. 

(D). confronta diferentes pontos de vista de especialistas, ponderando as diferentes 

opiniões, o que é comum em um texto expositivo. 
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(E). revela o caráter injuntivo do texto ao expor de forma crítica a sua opinião a 

respeito do tema tratado. 

 

Questão 2 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia.  

Estresse crônico, isolamento, deterioração física, jornadas intermináveis... Covid-19 

obrigou empresas e funcionários a trabalhar remotamente sem que estivessem 

preparados. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 

com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública]. 

Em meados de março, os edifícios de escritórios do mundo todo ficaram vazios de 

pessoas e cheios de incertezas. Sete de cada dez empresas espanholas enviaram todos 

ou parte de seus trabalhadores para casa, segundo uma pesquisa recente. Mais de três 

milhões de pessoas trabalharam remotamente durante o confinamento na Espanha. 

Quatro vezes mais do que a pequena fração de 4,8% de empregados que 

habitualmente realizam suas tarefas remotamente durante parte da semana. 

A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 

pelo Zoom. Em tempo recorde, os empresários tiveram de procurar computadores 

com o país fechado, adaptar plataformas seguras e organizar virtualmente tarefas até 

então presenciais, assinala Rosa Santos, diretora de Relações Trabalhistas da 
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Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE). Quase cinco meses 

depois e com os surtos se multiplicando, a recomendação de priorizar o teletrabalho 

permanece. 

Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 

especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 

são intermináveis, e isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 

  

Segundo o texto, são características do teletrabalho: 

(A). nova estrutura de hierarquia e comunicação. 

(B). aumento de distúrbios e pressão por produtividade. 

(C). diminuição dos distúrbios psicológicos. 

(D). maiores custos operacionais aos empregadores. 

(E). manutenção da jornada de trabalho. 
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Questão 3 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia.  

Estresse crônico, isolamento, deterioração física, jornadas intermináveis... Covid-19 

obrigou empresas e funcionários a trabalhar remotamente sem que estivessem 

preparados. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 

com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública]. 

Em meados de março, os edifícios de escritórios do mundo todo ficaram vazios de 

pessoas e cheios de incertezas. Sete de cada dez empresas espanholas enviaram todos 

ou parte de seus trabalhadores para casa, segundo uma pesquisa recente. Mais de três 

milhões de pessoas trabalharam remotamente durante o confinamento na Espanha. 

Quatro vezes mais do que a pequena fração de 4,8% de empregados que 

habitualmente realizam suas tarefas remotamente durante parte da semana. 

A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 

pelo Zoom. Em tempo recorde, os empresários tiveram de procurar computadores 

com o país fechado, adaptar plataformas seguras e organizar virtualmente tarefas até 

então presenciais, assinala Rosa Santos, diretora de Relações Trabalhistas da 

Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE). Quase cinco meses 

depois e com os surtos se multiplicando, a recomendação de priorizar o teletrabalho 

permanece. 
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Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 

especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 

são intermináveis, e isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 

Assinale a frase do texto em que se identifica um argumento de autoridade: 

(A). O que ocorre depois de todos estes meses? (4º parágrafo) 

(B). A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande 

parte, um mergulho arriscado (2º parágrafo) 

(C). É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. (1º parágrafo) 

(D). Isso se agrava entre quem nunca trabalhou à distância. (3º parágrafo) 

(E). A recuperação física é muito mais rápida. Mas psicologicamente demoramos 

muito mais para voltar a um estado de relaxamento (4º parágrafo) 
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 Questão 4 

 

Quando o efêmero dura.  

[1] Uma das mais fabulosas tecnologias humanas é a escrita. Ela nos permitiu ampliar 

a memória para horizontes inimagináveis. Não fosse por ela, jamais teríamos atingido 

os níveis de acúmulo, transmissão e integração de conhecimento que logramos obter. 

Nosso modo de vida provavelmente não diferiria muito do de nossos ancestrais do 

Neolítico. 

[2] Uma tecnologia assim poderosa não poderia ter passado sem deixar marcas. De 

início, poucos dominavam as letras, de modo que saber ler e escrever se tornou uma 

distinção de classe social. À medida que surgiram tecnologias mais eficientes de 

reprodução (prensa) e o ensino público se popularizou, o alfabetismo se tornou quase 

universal. 

[3] No nível comportamental, havia uma divisão muito clara entre a comunicação 

formal, calculada, destinada a durar (escrita), e aquela mais íntima, vaga (oral), que 

justamente por não deixar traços, podia operar como uma sonda da sociabilidade, 

testando relacionamentos, fofocando, às vezes até zombando e insultando. O ex-
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presidente Michel Temer matou a charada ao proclamar: “verba volant, scripta 

manent”. 

[4] O problema é que as tecnologias não pararam de evoluir, dando lugar a 

computadores, celulares, aplicativos de mensagem, redes sociais etc. As pessoas vêm 

cada vez mais usando a escrita para comunicar-se no registro informal, que contava 

com o caráter efêmero da fala. Pior, a reprodutibilidade e transmissão de diálogos 

privados se tornaram potencialmente infinitos, para nem falar do hackeamento.  

[5] O resultado é uma explosão de curtos-circuitos sociais, nos quais mensagens 

concebidas para circular entre poucos ganham ampla difusão. Às vezes a divulgação é 

de interesse público, mas, com maior frequência, ela só azeda amizades, compromete 

namoros ou intoxica o ambiente de trabalho. 

[6] Vejo com certa preocupação a redução dos espaços de experimentação social, onde 

é lícito falar bobagem.  

(SCHWARTSMAN, H. Quando o efêmero dura. São Paulo, Folha de São Paulo, 2 nov. 2019.  

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/11/quando-o-

efemero-dura.shtml. Acesso em: 06 abr. 2021). 
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No texto, o autor defende que 

(A). oralidade e escrita são modelos de comunicação distintos que, na atualidade, 

andam dissociados pelo uso cada vez mais frequente das redes sociais. 

(B). as pessoas utilizam a escrita para se comunicar de maneira informal, como na 

fala, o que gera problemas, em alguns casos, dado o poder de permanência da 

escrita. 

(C). a tecnologia da escrita revolucionou a sociedade humana e, por isso mesmo, 

causa impactos nos relacionamentos pessoais. 

(D). a comunicação oral, culturalmente, está associada à transmissão de 

conhecimento entre gerações, por isso possui um caráter formal. 

(E). escrita e fala sempre ocuparam o mesmo lugar na história da humanidade desde 

o período Neolítico, por isso se complementam atualmente nas redes sociais. 
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Questão 5 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 

delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 

redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 

oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 

 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 
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 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 

 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 

 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 

 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 

processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 
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Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 

O texto deve ser classificado predominantemente como: 

(A). publicitário, pois faz propaganda sobre a atividade do escrivão; 

(B). didático, pois ensina como se deve proceder na profissão; 

(C). metalinguístico, pois apresenta significados de diversas palavras; 

(D). informativo, pois permite conhecer fatos novos sobre uma profissão; 

(E). normativo, pois indica regras a serem seguidas pelo escrivão. 

 

Questão 6 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 

delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 
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redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 

oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 

 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 

 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 

 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 
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 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 

 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 

processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 

Ainda sobre o texto apresentado, o adjetivo “burocráticos” tem função de: 

(A). constatar a falta de eficiência do serviço nas delegacias; 

(B). demonstrar a lentidão dos processos relacionados ao serviço policial; 

(C). indicar o excesso de atividades do escrivão de polícia; 
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(D). falar sobre um sistema que apresenta estrutura ineficiente; 

(E). mencionar o sistema de organização do trabalho do escrivão. 

 

Questão 7 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 

delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 

redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 

oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 
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 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 

 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 

 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 

 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 

 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 
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processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 

Um dos processos conhecidos de formação de palavras em português é a chamada 

“derivação imprópria”, marcada pela criação de uma nova palavra pela modificação de 

sua classe original. Tal processo aparece no texto a partir do uso do termo: 

(A). bom; 

(B). inquérito; 

(C). tempo; 

(D). dinâmica; 

(E). pensamento. 

 

Questão 8 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 
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com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública. 

A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 

pelo Zoom. Quase cinco meses depois e com os surtos se multiplicando, a 

recomendação de priorizar o teletrabalho permanece. 

Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 

especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 
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são intermináveis, e  isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 

O que ocorre depois de todos estes meses? “Não nos adaptamos, pensávamos que 

trabalhar remotamente era transferir o escritório para nossa casa e pronto. Não temos 

controle da situação, sofremos de estresse crônico. Não há descanso”, diz o professor 

de Psicologia Social da Faculdade de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos de 

Granada Francisco Díaz Bretones. “Expandimos o tempo e o espaço. Se antes o 

trabalho estava restrito a um lugar determinado durante certo tempo, isso 

desapareceu. Trabalhamos sob um guarda-sol na praia, em casa, no escritório, a 

qualquer hora. É a primeira coisa que fazemos ao acordar e a último ao nos deitar. Não 

temos períodos de recuperação e de descanso. A recuperação física é muito mais 

rápida. Mas psicologicamente demoramos muito mais para voltar a um estado de 

relaxamento.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 
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Os termos sonho e pesadelo estão em relação de antonímia, da mesma forma que 

estão as palavras 

(A). trabalho e descanso 

(B). imersão e mergulho 

(C). tensão e estresse 

(D). recuperação e relaxamento 

(E). rendimento e velocidade. 

 

Questão 9 

 

Quando o efêmero dura.  

[1] Uma das mais fabulosas tecnologias humanas é a escrita. Ela nos permitiu ampliar 

a memória para horizontes inimagináveis. Não fosse por ela, jamais teríamos atingido 

os níveis de acúmulo, transmissão e integração de conhecimento que logramos obter. 

Nosso modo de vida provavelmente não diferiria muito do de nossos ancestrais do 

Neolítico. 
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[2] Uma tecnologia assim poderosa não poderia ter passado sem deixar marcas. De 

início, poucos dominavam as letras, de modo que saber ler e escrever se tornou uma 

distinção de classe social. À medida que surgiram tecnologias mais eficientes de 

reprodução (prensa) e o ensino público se popularizou, o alfabetismo se tornou quase 

universal. 

[3] No nível comportamental, havia uma divisão muito clara entre a comunicação 

formal, calculada, destinada a durar (escrita), e aquela mais íntima, vaga (oral), que 

justamente por não deixar traços, podia operar como uma sonda da sociabilidade, 

testando relacionamentos, fofocando, às vezes até zombando e insultando. O ex-

presidente Michel Temer matou a charada ao proclamar: “verba volant, scripta 

manent”. 

[4] O problema é que as tecnologias não pararam de evoluir, dando lugar a 

computadores, celulares, aplicativos de mensagem, redes sociais etc. As pessoas vêm 

cada vez mais usando a escrita para comunicar-se no registro informal, que contava 

com o caráter efêmero da fala. Pior, a reprodutibilidade e transmissão de diálogos 

privados se tornaram potencialmente infinitos, para nem falar do hackeamento.  
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[5] O resultado é uma explosão de curtos-circuitos sociais, nos quais mensagens 

concebidas para circular entre poucos ganham ampla difusão. Às vezes a divulgação é 

de interesse público, mas, com maior frequência, ela só azeda amizades, compromete 

namoros ou intoxica o ambiente de trabalho. 

[6] Vejo com certa preocupação a redução dos espaços de experimentação social, onde 

é lícito falar bobagem.  

(SCHWARTSMAN, H. Quando o efêmero dura. São Paulo, Folha de São Paulo, 2 nov. 2019.  

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/11/quando-o-

efemero-dura.shtml. Acesso em: 06 abr. 2021). 

Assinale a alternativa em que há expressão (ões) empregada(s) em sentido figurado. 

O resultado é uma explosão de curtos-circuitos sociais... (5º§) 

(A). ... jamais teríamos atingido os níveis de acúmulo, transmissão e integração de 

conhecimento que logramos obter. (1º§) 

(B). ... saber ler e escrever se tornou uma distinção de classe social. (2º§) 
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(C). As pessoas vêm cada vez mais usando a escrita para comunicar-se no registro 

informal... (4º§) 

(D). Às vezes a divulgação é de interesse público... (5º§) 

 

Questão 10 

 

Quando o efêmero dura.  

[1] Uma das mais fabulosas tecnologias humanas é a escrita. Ela nos permitiu ampliar 

a memória para horizontes inimagináveis. Não fosse por ela, jamais teríamos atingido 

os níveis de acúmulo, transmissão e integração de conhecimento que logramos obter. 

Nosso modo de vida provavelmente não diferiria muito do de nossos ancestrais do 

Neolítico. 

[2] Uma tecnologia assim poderosa não poderia ter passado sem deixar marcas. De 

início, poucos dominavam as letras, de modo que saber ler e escrever se tornou uma 

distinção de classe social. À medida que surgiram tecnologias mais eficientes de 

reprodução (prensa) e o ensino público se popularizou, o alfabetismo se tornou quase 

universal. 
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[3] No nível comportamental, havia uma divisão muito clara entre a comunicação 

formal, calculada, destinada a durar (escrita), e aquela mais íntima, vaga (oral), que 

justamente por não deixar traços, podia operar como uma sonda da sociabilidade, 

testando relacionamentos, fofocando, às vezes até zombando e insultando. O ex-

presidente Michel Temer matou a charada ao proclamar: “verba volant, scripta 

manent”. 

[4] O problema é que as tecnologias não pararam de evoluir, dando lugar a 

computadores, celulares, aplicativos de mensagem, redes sociais etc. As pessoas vêm 

cada vez mais usando a escrita para comunicar-se no registro informal, que contava 

com o caráter efêmero da fala. Pior, a reprodutibilidade e transmissão de diálogos 

privados se tornaram potencialmente infinitos, para nem falar do hackeamento.  

[5] O resultado é uma explosão de curtos-circuitos sociais, nos quais mensagens 

concebidas para circular entre poucos ganham ampla difusão. Às vezes a divulgação é 

de interesse público, mas, com maior frequência, ela só azeda amizades, compromete 

namoros ou intoxica o ambiente de trabalho. 
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[6] Vejo com certa preocupação a redução dos espaços de experimentação social, onde 

é lícito falar bobagem.  

(SCHWARTSMAN, H. Quando o efêmero dura. São Paulo, Folha de São Paulo, 2 nov. 2019.  

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/11/quando-o-

efemero-dura.shtml. Acesso em: 06 abr. 2021). 

Assinale a alternativa que apresenta um livre comentário sobre o texto que atende à 

norma-padrão de pontuação 

(A). Escrita e oralidade, são duas instâncias que se aproximaram com o uso cada mais 

comum, das redes sociais. 

(B). A escrita já foi marca, de distinção social, com a popularização do ensino, público 

o alfabetismo tornou-se uma realidade para quase todas as pessoas. 

(C). O uso da escrita nas redes sociais, desde que houve uma revolução nos meios 

de comunicação, tem se aproximado da informalidade característica da 

oralidade. 

(D). A comunicação nas redes sociais tem causado atrito, entre colegas de trabalho 

amigos e namorados. 

(E). Os diálogos nas redes sociais têm, a capacidade de se tornarem registros 

definitivos com o uso da escrita como meio informal de comunicação. 
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Questão 11 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 

com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública. 

A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 

pelo Zoom. Quase cinco meses depois e com os surtos se multiplicando, a 

recomendação de priorizar o teletrabalho permanece. 

Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 
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especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 

são intermináveis, e  isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 

O que ocorre depois de todos estes meses? “Não nos adaptamos, pensávamos que 

trabalhar remotamente era transferir o escritório para nossa casa e pronto. Não temos 

controle da situação, sofremos de estresse crônico. Não há descanso”, diz o professor 

de Psicologia Social da Faculdade de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos de 

Granada Francisco Díaz Bretones. “Expandimos o tempo e o espaço. Se antes o 

trabalho estava restrito a um lugar determinado durante certo tempo, isso 

desapareceu. Trabalhamos sob um guarda-sol na praia, em casa, no escritório, a 

qualquer hora. É a primeira coisa que fazemos ao acordar e a último ao nos deitar. Não 

temos períodos de recuperação e de descanso. A recuperação física é muito mais 
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rápida. Mas psicologicamente demoramos muito mais para voltar a um estado de 

relaxamento.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 

É correto afirmar que a expressão – mas –, destacada no 4º parágrafo, estabelece uma 

relação de sentido com o período 

(A). posterior, expondo argumentos favoráveis à recuperação psicológica. 

(B). anterior, confirmando que a recuperação física e mental são as mesmas. 

(C). anterior, introduzindo informação que se contrapõe ao tempo de recuperação 

física. 

(D). posterior, contestando a recuperação física e o descanso. 

(E). anterior, atestando a falta de descanso e tempo de recuperação. 

 

Questão 12 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 
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delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 

redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 

oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 

 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 

 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 
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 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 

 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 

 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 

processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 
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Assinale a alternativa que, de acordo com o contexto apresentado, foi empregada em 

linguagem técnica. 

(A). delegacia; 

(B). investigação; 

(C). partes; 

(D). disposição; 

(E). escrivão. 

 

Questão 13 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 

delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 

redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 
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oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 

 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 

 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 

 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 

 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 
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 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 

processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 

De acordo com a gramática, adjetivo é a palavra que modifica um substantivo, com ele 

concordando em gênero e em número. Nesse sentido, assinale a alternativa em que a 

palavra em destaque exerce a função de adjetivo. 

(A). O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. 

(B). Trata-se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia 

a dia de uma delegacia. 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

(C). Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a fundo 

todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. 

(D). Muitas vezes ele terá de ouvir e redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um 

inquérito e anota tudo em um livro oficial. 

(E). Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. 

 

Questão 14 

 

Em “O pior é que errei a questão.”, o trecho destacado funciona como uma oração: 

(A). subordinada substantiva completiva nominal; 

(B). subordinada substantiva subjetiva; 

(C). subordinada substantiva objetiva indireta; 

(D). subordinada substantiva objetiva direta; 

(E). subordinada substantiva predicativa. 
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Questão 15 

 

Observe o trecho a seguir: 

“Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal 

de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos 

redondos.” 

Agora, assinale a alternativa que apresenta uma frase cujo verbo indicado foi 

conjugado pelo mesmo motivo do verbo destacado no segmento apresentado. 

(A). Os paulistas são pessoas extremamente criativas. 

(B). Os brasileiros têm muitos problemas financeiros. 

(C). Conversei com a turma e estão bem. 

(D). Os candidatos enfrentaram longas filas. 

(E). As pessoas estão cada vez mais indecisas. 
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Questão 16 

 

Assinale a opção que indica a frase em que o vocábulo “mesmo” está bem empregado. 

(A). Sempre era preciso matar os mesmos insetos na horta. 

(B). O garoto gostava de comer o mesmo prato todos os dias. 

(C). Plantava a mesma rosa no aniversário de casamento. 

(D). As crianças sempre pedem para ler o mesmo livro. 

(E). Fazemos o mesmo churrasco todos os domingos. 

 

Questão 17 

 

Livros só para ricos? 

Em julho de 2020, o Governo Federal propôs um projeto de lei para fusão do PIS e 

Cofins em um único tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Entre as 

alterações propostas, está o fim da isenção dessas duas contribuições para o mercado 

de livros, com a cobrança da CBS com alíquota de 12%. Atualmente, o Congresso 

estuda o assunto no âmbito da reforma tributária, juntamente com as propostas em 

discussão na Câmara (PEC 45/19) e no Senado (PEC 110/19). 

Em apoio ao projeto de lei para criar a CBS, a Receita Federal lançou recentemente um 

documento com perguntas e respostas sobre a fusão do PIS e Cofins – e o que lá está 
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assusta. O documento da Receita Federal revela não apenas uma estreita mentalidade 

arrecadatória, mas uma impiedosa institucionalização das desigualdades sociais, a 

demonstrar desconhecimento da função social dos tributos. 

Segundo a Receita Federal, não haveria problemas em extinguir a atual isenção de PIS 

e Cofins para livros e papéis para impressão já que o consumo de livros está 

concentrado na faixa mais rica da população. 

O documento menciona a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2019 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo a qual famílias com renda 

de até dois salários-mínimos não consomem livros não didáticos e que a maior parte 

desses livros é consumida por famílias com renda superior a 10 salários-mínimos. 

“Neste sentido, dada a escassez dos recursos públicos, a tributação dos livros permitirá 

que o dinheiro arrecadado possa ser objetivo de políticas focalizadas, assim como é o 

caso dos medicamentos, da saúde e da educação no âmbito da CBS”, diz a Receita 

Federal. 

A argumentação é de uma brutalidade desconcertante – pobres não consomem livros, 

então não há problema em aumentar a tributação – e ainda vem revestida de uma 

pretensa finalidade social – o dinheiro arrecadado poderá ser usado em “políticas 

focalizadas”. 

De forma explícita, o Governo Federal ignora que esta realidade – a concentração do 

consumo de livros não didáticos nas maiores faixas de renda – é uma tremenda 

injustiça, que causa sérios e graves danos ao País. Não cabe dar um ar de normalidade 

a essa desigualdade, tampouco utilizá-la para justificar uma política tributária que 

intensificará o problema. 

Não há possibilidade de desenvolvimento social e econômico de um país com um 

governo que não apenas acha que livros não didáticos podem ser restritos a quem 
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ganha mais de 10 salários-mínimos, como utiliza esse dado para justificar uma política 

que reforçará ainda mais essa desigualdade. 

O argumento é simplesmente nefasto. O documento da Receita Federal dá a impressão 

de que o governo encontrou uma incrível oportunidade de arrecadação, ao descobrir 

que livros não didáticos são consumidos primordialmente pelas faixas de maior renda. 

É como se os livros pertencessem ao gênero “produtos de luxo”, como caviar, joias e 

charutos importados, cujo aumento de tributação não teria maiores efeitos sobre a 

população carente. 

Infelizmente, essa nova tributação teria muitos efeitos sobre as faixas mais pobres da 

população. Com a proposta do Governo Federal, o acesso aos livros não didáticos 

ficaria ainda mais restrito, ainda mais elitista. Seria a institucionalização da leitura e do 

conhecimento exclusivamente para os mais ricos. 

Diante de tamanho disparate, é preciso voltar à Constituição, que prevê, entre os 

objetivos fundamentais da República, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” 

e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”. Entre outras medidas para atingir esses objetivos, proíbe “à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado a sua impressão”. A lógica constitucional é bem 

diferente da lógica do governo federal. 

O País precisa de uma profunda reforma tributária, mas seus objetivos devem ser a 

redução das desigualdades e o desenvolvimento social e econômico. Não é 

transformar a pobreza e a miséria em política pública. 

(O Estado de S. Paulo. Disponível em https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-

informacoes,livros-so-para-ricos,70003675215. Adaptado) 
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Assinale a alternativa em que se emprega o sinal indicativo da crase em conformidade 

com a norma-padrão. 

(A). Não se pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado a impressão desse tipo de material. 

(B). Não se pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado a impressão deles. 

(C). Não se pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão. 

(D). Não se pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à impressões deles. 

(E). Não se pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à esse material. 
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Questão 18 

 

O escrivão trabalha na formalização e na documentação de inquéritos policiais. Trata-

se de uma função de extrema importância para o bom andamento do dia a dia de uma 

delegacia. Ele é uma espécie de auxiliar direto do delegado, a pessoa que conhece a 

fundo todos os setores do seu local de trabalho e todos os trâmites burocráticos. Para 

ser um bom escrivão, é preciso ter pensamento ágil. Muitas vezes ele terá de ouvir e 

redigir ao mesmo tempo, enquanto analisa um inquérito e anota tudo em um livro 

oficial. Sim, os escrivães têm uma rotina bem dinâmica. Mas sua função não se resume 

apenas a documentar. Conheça algumas outras de suas responsabilidades: 

 Fazer indiciamentos e prisões em flagrante; 

 Fazer identificação, recolhimento e soltura de presos; 

 Elaborar boletins de ocorrência quando alguém chega à delegacia para prestar 

queixa; 

 Anotar informações sobre andamento de investigação e processos em livros 

oficiais; 

 Recolher fianças; 
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 Garantir que todos os autos de investigação sejam transformados em 

documentos para o inquérito policial; 

 Recolher e guardar objetos, armas e documentos que serão atrelados ao 

inquérito policial; 

 Ouvir as partes envolvidas em um processo para ajudar na apuração de fatos; 

 Cumprir mandados de prisão, autos de apreensão, ordens de serviço, acareação, 

reconhecimento de pessoas ou objetos; 

 Realizar intimações, citações e notificações; 

 Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito e perícias. 

Um bom escrivão é um profissional extremamente organizado, com bom raciocínio 

lógico, porque vai ter de lidar com centenas de casos todos os dias, papeladas, 

processos, burocracias. Também é preciso muita disposição física, já que, de vez em 

quando, terá de acompanhar o delegado em diligências (para efetuar prisão em 

flagrante, por exemplo). Além disso, o escrivão trabalha para a Polícia Civil ou para a 

Polícia Federal. 
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Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/o-que-faz-um-escrivao/ Acesso em 

14/04/2022 (Texto com adaptações) 

O termo “ele”, destacado no texto, classifica-se como: 

(A). pronome adjetivo; 

(B). substantivo; 

(C). pronome substantivo; 

(D). pronome relativo; 

(E). pronome pessoal oblíquo. 

 

Questão 19 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 

com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública. 
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A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 

pelo Zoom. Quase cinco meses depois e com os surtos se multiplicando, a 

recomendação de priorizar o teletrabalho permanece. 

Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 

especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 

são intermináveis, e  isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 
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O que ocorre depois de todos estes meses? “Não nos adaptamos, pensávamos que 

trabalhar remotamente era transferir o escritório para nossa casa e pronto. Não temos 

controle da situação, sofremos de estresse crônico. Não há descanso”, diz o professor 

de Psicologia Social da Faculdade de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos de 

Granada Francisco Díaz Bretones. “Expandimos o tempo e o espaço. Se antes o 

trabalho estava restrito a um lugar determinado durante certo tempo, isso 

desapareceu. Trabalhamos sob um guarda-sol na praia, em casa, no escritório, a 

qualquer hora. É a primeira coisa que fazemos ao acordar e a último ao nos deitar. Não 

temos períodos de recuperação e de descanso. A recuperação física é muito mais 

rápida. Mas psicologicamente demoramos muito mais para voltar a um estado de 

relaxamento.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 

Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me 

deparei com 20 emails às dez da noite. 
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(A). ao fato de os computadores não serem desligados. 

(B). aos e-mails que não param de chegar. 

(C). à dificuldade das pessoas em desligarem os eletrônicos. 

(D). à administração do tempo. 

(E). ao fato de as pessoas terem mais dificuldade de deixar de trabalhar. 

 

Questão 20 

 

O sonho do ‘home office’ vira pesadelo na pandemia. 

—Você trabalha de sol a sol. É mentira que possa administrar melhor o seu tempo. 

Mistura seu espaço de trabalho com seu espaço privado. Não desliga. Já me deparei 

com 20 emails às dez da noite. Nos fins de semana também [Ana, de 61 anos, 

funcionária pública. 

A imersão no teletrabalho devido à crise sanitária da covid-19 foi, em grande parte, 

um mergulho arriscado. De um dia para outro, os empregados começaram a abrir o 

laptop na mesa da sala de jantar enquanto as crianças invadiam suas teleconferências 
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pelo Zoom. Quase cinco meses depois e com os surtos se multiplicando, a 

recomendação de priorizar o teletrabalho permanece. 

Tivemos de nos adaptar subitamente aos novos costumes trabalhistas, afirma a 

especialista em Medicina do Trabalho Teófila Vicente-Herrero. “Nem todo mundo está 

preparado e tem a mesma velocidade”, acrescenta. A tensão de manter o nível de 

rendimento diante de exigências às quais não estamos habituados, assinala a também 

especialista em teletrabalho, causa “somatizações, com alterações digestivas, do ciclo 

do sono e ansiedade por essa má adaptação à nova situação de estresse”. Isso se 

agrava entre quem nunca trabalhou à distância. “Havia desinformação, falta de 

formação e de tecnologia. Os horários foram quebrados. Em muitos casos, as jornadas 

são intermináveis, e  isso gera uma alteração nos ciclos biológicos e nas relações 

familiares e sociais.” 

O que ocorre depois de todos estes meses? “Não nos adaptamos, pensávamos que 

trabalhar remotamente era transferir o escritório para nossa casa e pronto. Não temos 

controle da situação, sofremos de estresse crônico. Não há descanso”, diz o professor 

de Psicologia Social da Faculdade de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos de 
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Granada Francisco Díaz Bretones. “Expandimos o tempo e o espaço. Se antes o 

trabalho estava restrito a um lugar determinado durante certo tempo, isso 

desapareceu. Trabalhamos sob um guarda-sol na praia, em casa, no escritório, a 

qualquer hora. É a primeira coisa que fazemos ao acordar e a último ao nos deitar. Não 

temos períodos de recuperação e de descanso. A recuperação física é muito mais 

rápida. Mas psicologicamente demoramos muito mais para voltar a um estado de 

relaxamento.” 

ANA ALFAGEME (Disponível em < https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-

nao-era-isto.html>. Adaptado.) 

Na frase – Você trabalha de sol a sol ... (primeiro parágrafo) – a expressão em destaque 

tem o sentido de 

(A). somente durante o dia 

(B). pouco 

(C). muito 

(D). diurno 

(E). apenas hoje 
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Questão 21 

 

Assinale a opção que indica o problema intencional de construção nessa frase de uma 

famosa propaganda: “No dia dos namorados não fique sem seu garoto.” 

(A). Eufemismo exagerado; 

(B). Ambiguidade sintática; 

(C). Paralelismo semântico; 

(D). Ambiguidade lexical; 

(E). Uso incorreto dos parônimos. 

 

Questão 22 

 

Todas as frases abaixo mostram locuções adverbiais sublinhadas. A frase em que a 

locução destacada foi substituída de forma adequada é: 

(A). Para alguns, é difícil falar em público / igualmente; 

(B). As mudanças ocorreram sem inconvenientes / rapidamente; 
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(C). Ele estudou de novo a matéria / caprichosamente 

(D). Os detalhes foram apresentados com precisão / indiretamente; 

(E). As mudanças ocorreram de repente / repentinamente. 

 

Questão 23 

 

“Sempre devemos atingir o mesmo desempenho do qual somos capazes.” 

Nessa frase o emprego da preposição “de” é decorrente de uma palavra a seguir, e não 

de uma palavra anterior. Assim sendo, assinale a frase a seguir em que ocorre a mesma 

situação. 

(A). Meu livro de matemática está na escola. 

(B). Estudar necessita de muita dedicação. 

(C). Um livro antigo de biblioteca não deve ser emprestado. 

(D). A prática de exercícios é revigorante. 

(E). Direito Penal é uma matéria de que sempre gostei muito. 
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Questão 24 

 

Assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico não originaria outra 

palavra existente em língua portuguesa. 

(A). sílaba; 

(B). prática; 

(C). porém; 

(D). língua; 

(E). clínica. 

 

Questão 25 

 

Analise as premissas. 

 Se Carlos é advogado, então Pedro é médico. 

 Se Pedro não é médico, então Arthur é enfermeiro. 

 Arthur não é enfermeiro. 

Logo, é correto concluir que: 

(A). Carlos é advogado. 

(B). Pedro é médico. 

(C). Carlos não é advogado. 
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(D). Pedro não é médico. 

(E). Carlos é advogado e Pedro é médico. 

 

Questão 26 

 

Baseado em equivalências lógicas, julgue o item a seguir. 

Uma proposição logicamente equivalente à proposição “Se gosto de Raciocínio Lógico, 

então gosto de Matemática” é: 

(A). Gosto de Raciocínio Lógico e de Matemática. 

(B). Gosto de Raciocínio Lógico ou não gosto de Matemática. 

(C). Se não gosto de Raciocínio Lógico, então não gosto de Matemática. 

(D). Não gosto de Raciocínio Lógico ou gosto de Matemática. 

(E). Se gosto de Matemática, então gosto de Raciocínio Lógico 
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Questão 27 

 

A afirmação “Ou Rafael é o gerente da loja ou Guilherme é o dono da loja” é 

logicamente equivalente à proposição 

(A). Rafael é o gerente da loja e Guilherme é o dono da loja. 

(B). Rafael é o gerente da loja se, e somente se, Guilherme não é o dono da loja. 

(C). Se Rafael não é o gerente da loja, então Guilherme não é o dono da loja. 

(D). Se Rafael é o gerente da loja, então Guilherme é o dono da loja. 

(E). Rafael é o gerente da loja. 

 

Questão 28 

 

Quatro amigas, Mariana, Francine, Lorena e Catarina, praticam, cada uma, um único 

esporte entre tênis, peteca, futebol e vôlei, não necessariamente nessa ordem. Cada 

uma nasceu em um estado diferente, também não necessariamente nessa ordem, 

sendo eles Goiás, Ceará, Paraná e Acre. Sabe-se que Catarina nasceu em Goiás e não 

pratica futebol. Francine pratica tênis e não nasceu no Paraná. Mariana não joga vôlei 

e não nasceu no Ceará. A pessoa que nasceu no Paraná joga vôlei. Sendo assim, é 

correto afirmar que 

(A). Mariana pratica peteca. 
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(B). Lorena nasceu no Ceará. 

(C). Catarina pratica vôlei. 

(D). Mariana nasceu no Acre. 

(E). Lorena pratica peteca. 

 

Questão 29 

 

Afirmar que não é verdade que “se Guilherme não é brasileiro, então João é 

pernambucano” é equivalente a dizer que 

(A). ou Guilherme é brasileiro ou João não é pernambucano. 

(B). Guilherme não é brasileiro e João não é pernambucano. 

(C). Guilherme não é brasileiro ou João não é pernambucano. 

(D). se João não é pernambucano, então Guilherme é brasileiro. 

(E). se Guilherme não é brasileiro, então João é pernambucano. 
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Questão 30 

 

Considere a sequência de números cujo primeiro elemento é x₁=1 e os demais são 

calculados como a média entre 1/3 e o elemento anterior. Assim, o segundo e terceiro 

elementos, respectivamente x₂ e x₃, são dados por 

     

Sendo assim, o quinto elemento dessa sequência é: 

(A). 3/2. 

(B). 5/6. 

(C). 4/5. 

(D). 3/4. 

(E). 3/8. 
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Questão 31 

 

Na rua em que Guilherme mora, as casas do lado direito têm numeração par: 2, 4, 6, 8 

e assim em diante. Sendo 2 o número da primeira casa desse lado da rua, o número da 

64ª casa desse lado da rua será  

(A). 62. 

(B). 124. 

(C). 32. 

(D). 66. 

(E). 128. 

 

Questão 32 

 

A afirmação logicamente equivalente à sentença: “Se o número 5 ou 8 for sorteado, 

então eu serei rico e famoso” é: 

(A). Se eu não for rico ou famoso, então os números 5 e 8 não serão sorteados. 

(B). Se eu não for rico e famoso, então os números 5 e 8 não serão sorteados. 
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(C). Se o número 5 ou 8 não for sorteado, então eu não serei rico e famoso. 

(D). Se o número 5 ou 8 não for sorteado, então eu não serei rico ou não serei 

famoso. 

(E). Se eu não for rico ou famoso, então ou o número 5 ou o número 8 não será 

sorteado. 

 

Questão 33 

 

Em relação a negação de proposições, julgue o item a seguir. 

A negação da sentença "A Terra é plana e a Lua é um planeta." é: 

(A). Se a Terra é plana, então a Lua não é um planeta. 

(B). Se a Lua não é um planeta, então a Terra não é plana. 

(C). A Terra não é plana e a Lua não é um planeta. 

(D). A Terra não é plana ou a Lua é um planeta. 

(E). A Terra não é plana se a Lua não é um planeta. 
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Questão 34 

 

Três pessoas são suspeitas do furto de um computador: Marília, Guilherme e Antonio. 

Sabe-se que, de fato, uma dessas pessoas cometeu o furto sozinha e, durante a 

investigação, suas alegações foram as seguintes: 

 Marília: Foi o Guilherme que furtou o computador.  

 Guilherme: Foi o Antonio que furtou o computador.  

 Antonio: O Guilherme mente quando diz que fui eu que furtei o computador. 

Se a alegação de Antonio é verdadeira, então pode-se concluir que Marília  

(A). mente, mas não é a autora do furto. 

(B). mente e é a autora do furto. 

(C). pode ou não estar mentindo, mas não é a autora do furto. 

(D). fala a verdade, mas pode ou não ser a autora do furto. 

(E). pode ou não estar mentindo e pode ou não ser a autora do furto. 
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Questão 35 

 

Em um grupo de 100 pessoas que participaram do desenvolvimento das tarefas A, B 

ou C, sabe-se que exatamente 12 participaram do desenvolvimento das três tarefas. 

Em se tratando das pessoas que participaram do desenvolvimento de somente duas 

dessas tarefas, sabe-se que exatamente 10 participaram do desenvolvimento das 

tarefas A e B, exatamente 12 das tarefas A e C, e exatamente 14 participaram do 

desenvolvimento das tarefas B e C. Sabe-se, ainda, que exatamente 60 e 50 pessoas 

participaram do desenvolvimento das tarefas A e B, respectivamente. Dessa forma, o 

número de pessoas que participaram do desenvolvimento apenas da tarefa C é 

(A). 10. 

(B). 11. 

(C). 12. 

(D). 13. 

(E). 14. 
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Questão 36 

 

Em um grupo de 150 pessoas que praticam apenas Futebol, Basquete ou Corrida, sabe-

se que apenas 14 deles praticam os três esportes. Em se tratando dos esportistas que 

praticam somente dois desses esportes, sabe-se que o número dos que praticam 

Futebol e Basquete é 3 unidades menor que o número dos que praticam Futebol e 

Corrida, e o número dos esportistas que praticam Basquete e Corrida excede em 3 

unidades o número de esportistas que praticam Futebol e Corrida. Sabe-se, ainda, que 

exatamente 32, 18 e 14 esportistas praticam, respectivamente, apenas Futebol, 

Basquete e Corrida. Dessa forma, o número total de esportistas que praticam futebol 

é 

(A). 63 

(B). 91 

(C). 72 

(D). 84 

(E). 79 
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Questão 37 

 

Considere a seguinte sequência: 

1, 5, 3, 12, 5, 19, 7, 26... 

A multiplicação entre o 15º (décimo quinto) termo dessa sequência e o primeiro 

termo maior que 100 será igual a: 

(A). 1545. 

(B). 4841. 

(C). 1575. 

(D). 1500. 

(E). 1560. 

 

Questão 38 

 

Na sequência de algarismos 1,2,3,4,5,4,3,2,1,2,3,4,5,4,3,2,1,2,3, ... , o 2020º algarismo 

é: 
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(A). 1 

(B). 2 

(C). 4 

(D). 5 

(E). 3 

 

Questão 39 

 

Observe as 5 figuras formadas por 5 letras do alfabeto: 

 

Nessa sequência, as figuras 6, 7, 8, 9 e 10 correspondem, respectivamente, às figuras 

1, 2, 3, 4 e 5, assim como as figuras 11, 12, 13, 14 e 15 e assim por diante, mantendo-

se essa correspondência. Considere que a 1ª letra dessa sequência é “M”, a 5ª é “O”, 

a 13ª é “A”, e assim por diante. Nestas condições, a palavra formada pela 316ª, 262ª, 

434ª e 580ª letras é: 

(A). AMOR 
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(B). ARMO 

(C). SOMA 

(D). SORO 

(E). OMAR 

 

Questão 40 

 

Na sequência numérica 2, 3, 5, 4, 9, 13, 8, 27, 35, ... , ocorre um padrão que se mantém 

por toda a série. Desta forma, o décimo segundo termo é o número 

(A). 62 

(B). 16 

(C). 275 

(D). 243 

(E). 97 
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Questão 41 

 

Forrest Gump, sempre entusiasmado para contar sua história de vida repleta de 

acontecimentos importantes, precisa que o 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas 

Naturais da cidade de Belo Horizonte (MG), sua terra natal, expeça a segunda via de 

sua certidão de nascimento, para que, munido de tal documento, possa conferir 

credibilidade aos seus relatos. 

Nada obstante, o tabelião titular se recusa acatar o pedido de Forrest Gump, sob a 

justificativa de que se o solicitante tivesse sido diligente não teria perdido a primeira 

via de sua certidão de nascimento enquanto lutava na Guerra do Vietnã. 

Diante de tal situação, Forrest Gump poderá se valer de qual remédio constitucional 

para amparar sua pretensão? 

(A). Habeas Data. 

(B). Habeas Corpus. 

(C). Mandado de Segurança. 

(D). Mandado de Injunção. 
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(E). Ação Popular. 

 

Questão 42 

 

Roberta é uma servidora pública federal ocupante de um cargo efetivo junto à Receita 

Federal do Brasil. Ela tem algumas dúvidas acerca do regime jurídico ao qual se 

submete. Assinale a alternativa que corretamente traz uma regra aplicável ao caso de 

Roberta. 

(A). Se Roberta desempenha uma função de confiança na Receita Federal do Brasil, 

a gratificação à qual faz jus pela função que desempenha pode ser incorporada 

à remuneração do seu cargo efetivo. 

(B). O único requisito constitucional para Roberta adquirir estabilidade no cargo que 

ocupa é permanecer por 3 anos em efetivo exercício. 

(C). Se Roberta tiver uma limitação de saúde em sua capacidade física ou mental, ela 

poderá ser readaptada para exercer outro cargo cujas atribuições e 

responsabilidades sejam compatíveis com sua nova situação, sendo-lhe devida 

a remuneração do cargo de destino. 
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(D). Se Roberta se candidatar ao cargo de vereadora do município em que reside, ela 

poderá acumular seu cargo na Receita Federal com o cargo eletivo, percebendo 

as vantagens remuneratórias de ambos, desde que haja compatibilidade de 

horários. 

(E). Por ser mulher, Roberta terá a idade mínima necessária para se aposentar 

reduzida em 5 anos. 

 

Questão 43 

 

A Constituição Federal é dividida em diversos Títulos. No Título V, intitulado “Da Defesa 

do Estado e Das Instituições Democráticas”, há um Capítulo dedicado à Segurança 

Pública, contendo o importante artigo 144. 

 Recentemente, a Emenda Constitucional nº 104/2019 trouxe importantes alterações 

nesse dispositivo. 
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Considerando as disposições constitucionais acerca da Segurança Pública, julgue as 

assertivas a seguir em verdadeiro (V) ou falso (F). 

 ( ) A Emenda Constitucional nº 104/2019 “elevou” os Departamentos Penitenciários à 

categoria de “Polícia Penal”, incluindo esses órgãos no rol do artigo 144 da Carta 

Política. 

 ( ) A Emenda Constitucional nº 104/2019 extinguiu a previsão da existência de uma 

Polícia Ferroviária Federal (PFF), uma vez que a segurança das estradas de ferro foi 

absorvida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

 ( ) Às Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

 ( ) Às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 

aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 
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( ) A Polícia Federal exerce, com cooperação das Polícias Civis, a atividade de polícia 

judiciária da União. 

 A ordem correta que correlaciona as assertivas é: 

(A). F – F – V – V – F 

(B). V – F – V – V – F 

(C). V – F – V – V – V 

(D). F – F – V – F – V 

(E). V – V– F – F – V 

 

Questão 44 

 

Considerando as disposições previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica 1969), assinale a alternativa correta. 

(A). Os processados devem ficar sempre separados dos condenados, bem como, 

devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não 

condenadas. 
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(B). Considera-se trabalho forçado e/ou obrigatório aquele em que o serviço é 

imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-

estar da comunidade 

(C). Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, por um juiz ou tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 

acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 

ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza 

(D). Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 

privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem 

de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 

(E). A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças não se 

submete a qualquer tipo de limitação. 

 

 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

Questão 45 

 

No que diz respeito à proteção das minorias e demais grupos vulneráveis, assinale a 

alternativa correta: 

(A). As minorias constituem um grupo de pessoas que ocupam posição não 

dominante na sociedade, não organizados e sem sentimento de 

autodeterminação e solidariedade. 

(B). Os grupos vulneráveis constituem um conjunto de pessoas dotado formalmente 

de direitos, munidos de poder. 

(C). A proteção às mulheres não constitui exemplo de proteção a grupo vulnerável. 

(D). A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher não é considerada documento de suma importância para o 

reconhecimento da valorização das mulheres. 

(E). O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. 
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Questão 46 

 

Analise os itens abaixo. 

l. Iniciada a execução do crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à 

vontade do agente. 

ll. Reparação do dano até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente em 

crime de furto. 

III. Por absoluta ineficácia do meio não há como consumar o crime. 

IV. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. 

De acordo com o previsto no Código Penal, o disposto nos itens acima refere-se, 

respectivamente, a: 

(A). tentativa, arrependimento posterior, crime impossível, desistência voluntária. 

(B). desistência voluntária, arrependimento eficaz, tentativa e crime impossível 

(C). tentativa, desistência voluntária, crime impossível e arrependimento eficaz. 

(D). arrependimento eficaz, arrependimento posterior, tentativa e desistência 

voluntária. 
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(E). arrependimento eficaz, tentativa, crime impossível e desistência voluntária. 

 

Questão 47 

 

Haroldo surpreende Robson, seu desafeto, andando por uma rua durante a noite, 

imobilizando-o. Com uma faca em uma das mãos, Haroldo fala para Robson nunca mais 

passar por aquela rua. E, antes de soltar a vítima, corta seu braço. 

Com base nas disposições do Código Penal, pode-se afirmar que Haroldo: 

(A). cometeu, em tese, os crimes de ameaça e de lesão corporal. 

(B). cometeu, em tese, somente o crime de lesão corporal. 

(C). cometeu, em tese, os crimes de constrangimento ilegal e de lesão corporal. 

(D). cometeu, em tese, apenas o crime de constrangimento ilegal. 

(E). cometeu, em tese, os crimes de ameaça e constrangimento ilegal. 
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Questão 48 

 

Sobre os crimes contra a inviolabilidade dos segredos, é certo que o delito de invasão 

de dispositivo informático ocorre quando o agente invade dispositivo informático de 

uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar 

ou destruir dados ou informações, ou ainda, com o fim de instalar vulnerabilidades 

para obter vantagem ilícita. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta: 

(A). O agente deve possuir autorização tácita do usuário do dispositivo. 

(B). Considera-se qualificado se o furto mediante fraude é cometido por meio de 

dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de 

computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a 

utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento 

análogo. 

(C). O tipo penal em questão não admite nenhuma forma de aumento de pena. 

(D). O crime de invasão de dispositivo informático é de ação penal pública 

incondicionada em qualquer hipótese. 
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(E). A pena não poderá ser aumentada caso o crime seja praticado mediante a 

utilização de servidor mantido fora do território nacional. 

 

Questão 49 

 

Ao tomar ciência do cometimento de crime de roubo, a autoridade policial iniciou de 

ofício o inquérito policial. Em seu curso, o advogado do investigado requereu acesso 

às provas para que pudesse exercer o direito de defesa de seu cliente. Foi-lhe 

concedido o acesso às provas já documentadas, mas negado às sigilosas. Porém, ao 

final, a autoridade policial concluiu que o crime não ocorreu e arquivou o inquérito. 

Com base na legislação vigente e no entendimento dos tribunais, é correto afirmar 

que: 

(A). houve ilegalidade na conduta da autoridade policial ao dar início ao inquérito 

policial de ofício, pois o crime de roubo depende de requerimento da vítima. 

(B). não houve qualquer ilegalidade na conduta da autoridade policial. 
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(C). houve ilegalidade na conduta da autoridade policial em dar acesso ao advogado 

do investigado às provas já documentadas, pois o inquérito tem como 

característica ser sigiloso. 

(D). houve ilegalidade na conduta da autoridade policial em negar acesso às provas 

sigilosas ao advogado, pois é seu direito ter amplo acesso aos elementos de 

prova. 

(E). houve ilegalidade na conduta da autoridade policial em arquivar de ofício o 

inquérito policial. 

 

Questão 50 

 

Maria e Antônia cometeram o crime de difamação contra Joana, de ação penal privada. 

Após autorização da vítima, a autoridade policial lavrou o termo circunstanciado de 

ocorrência, enviando-o ao Juizado Especial Criminal. 

Nesse caso, Joana: 
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(A). tem o prazo decadencial de seis meses para oferecer a queixa-crime, podendo 

escolher entre fazê-lo em relação à Maria e Antônia ou somente a uma delas. 

(B). poderá perdoar as autoras do crime, extinguindo a punibilidade, e, por ser ato 

unilateral, não depende de aceitação. 

(C). poderá renunciar ao seu direito de ação, desde que o faça expressamente e por 

escrito. 

(D). tem a faculdade de oferecer a queixa-crime, que poderá ser aditada pelo 

Ministério Público no prazo de 3 dias. 

(E). após o oferecimento da queixa-crime, sem motivo justificado, deixar de 

comparecer a qualquer ato do processo a que deva estar presente, passará a 

titularidade da ação para o Ministério Público dar prosseguimento. 

 

Questão 51 

 

Cumprindo busca e apreensão de aparelho celular ordenada por decisão judicial em 

inquérito que apura o cometimento de crime de corrupção, na residência de Josué, a 

autoridade policial encontrou-o na posse do investigado. No intuito de averiguar o 
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cometimento do crime, acessou de imediato o aplicativo de mensagens e constatou 

que o indiciado estava se comunicando com Frederico, servidor público, programando 

entrega de valores em troca de favores. Com base nessas mensagens, a autoridade 

policial incluiu Frederico no inquérito policial como suspeito de praticar com Josué o 

mesmo crime de corrupção. 

De acordo com o entendimento dos tribunais superiores e a legislação vigente, pode-

se afirmar que, no caso narrado, 

(A). houve ilegalidade, pois a autoridade policial só poderia ter acessado o aplicativo 

de mensagens se houvesse nova autorização judicial, tendo em vista a 

preservação da intimidade de Josué. 

(B). houve ilegalidade, pois a ordem de busca e apreensão domiciliar não autoriza a 

busca pessoal. 

(C). não houve qualquer ilegalidade. 

(D). houve ilegalidade na inclusão de Frederico no inquérito policial, pois o seu nome 

foi obtido mediante prova ilícita. 
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(E). houve ilegalidade, pois a autoridade policial só poderia ter acessado o aplicativo 

de mensagens se ocorresse a prisão em flagrante de Josué. 

 

Questão 52 

 

Júlio, detento, durante uma rebelião no estabelecimento penitenciário em que se 

encontrava, lesionou Mário, integrante do sistema prisional, que se encontra no 

exercício de sua função no momento dos fatos. Nessa situação hipotética, 

considerando as disposições da Lei nº 8.072/90, é correto afirmar que: 

(A). Júlio será responsabilizado por crime hediondo, seja essa lesão culposa ou 

dolosa, pois praticada em face de um integrante do sistema prisional. 

(B). Júlio será responsabilizado por crime hediondo se esta lesão for dolosa e de 

natureza gravíssima ou seguida de morte. 

(C). Júlio será responsabilizado por crime hediondo ainda que a lesão for dolosa e de 

natureza leve, pois praticada em face de um integrante do sistema prisional. 
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(D). Júlio não poderá ser responsabilizado por crime hediondo, pois a o crime de 

lesão corporal, em nenhuma hipótese, é considerado hediondo. 

(E). O fato de Mário ser integrante do sistema prisional não interfere na definição 

da hediondez da lesão corporal. 

 

Questão 53 

 

Com base na Lei 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, atualizada 

pela Lei 14.230/21, assinale a alternativa correta. 

(A). Constitui ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, a 

ação ou omissão dolosa de agente que aja de maneira ilícita na arrecadação de 

tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio 

público. 

(B). Em caso de culpa grave que importe dano ao erário, ficará o agente sujeito a 

perda da função pública e suspensão dos direitos políticos até 14 anos, dentre 

outras cominações previstas na lei. 
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(C). Configura ato de improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência 

interpretativa de lei não pacificada. 

(D). Será configurado como ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, punível somente em 

caso de conduta dolosa.  

(E). Em casos de atos de improbidade administrativa que atentem contra os 

princípios da administração, ficará o agente público sujeito à sanção de 

suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, e multa de até 24 vezes o valor 

da remuneração, além de outras sanções cabíveis. 

 

Questão 54 

 

De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), em relação às Medidas 

Protetivas de Urgência que obrigam o agressor, poderá o juiz aplicar as seguintes 

medidas protetivas de urgência, entre outras 

I. comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

II. acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual 

e/ou em grupo de apoio. 

III. prestação de alimentos definitivos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A). I e II. 

(B). I. 

(C). II. 

(D). III. 

(E). II e III. 

 

Questão 55 

 

O indivíduo que cultiva plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância capaz de causar dependência psíquica, para seu consumo pessoal, pratica: 

(A). contravenção penal. 
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(B). crime sujeito às mesmas medidas do crime de porte de drogas para consumo 

pessoal. 

(C). crime sujeito à pena privativa de liberdade. 

(D). conduta atípica. 

(E). crime sujeito apenas à pena de multa. 

 

Questão 56 

 

Em relação aos poderes hierárquico e regulamentar, assinale a afirmativa correta. 

(A). As determinações expedidas aos subordinados, por meio de atos normativos, 

materializam aplicação direta do poder regulamentar. 

(B). É possível identificar o poder de fiscalização em situações que não possuem 

vinculação com o poder hierárquico. 

(C). As relações hierarquizadas alcançam, além dos integrantes da estrutura de uma 

mesma entidade, as entidades resultantes da aplicação da técnica de 

descentralização. 

(D). O subordinado nunca poderá deixar de cumprir as ordens de autoridade 

superior quando ela for manifestadamente competente. 

(E). O poder hierárquico não está presente nos Poderes Legislativo e Judiciário. 
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Questão 57 

 

Dentro das espécies de atos administrativos, os atos negociais são aqueles que 

manifestam a vontade da Administração Pública em concordância com o interesse 

pleiteado por algum particular. Sobre esses atos, assinale a alternativa correta: 

(A). A licença é um ato vinculado que constitui uma das formas de manifestação do 

poder de polícia do Estado. 

(B). A autorização é um ato discricionário e unilateral que é concedido ao particular 

em razão de notável interesse público envolvido. 

(C). A permissão é um ato vinculado e definitivo que é concedido no interesse 

predominantemente particular. 

(D). A concessão é um ato unilateral que dispensa a realização de licitação. 

(E). A admissão é um ato unilateral e discricionário que faculta o ingresso em 

repartições governamentais. 
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Questão 58 

 

A respeito do conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia, é incorreto o que 

se afirma em: 

(A). O controle social é um dos caracteres do objeto criminológico, constituindo-se 

em um conjunto de mecanismos e sanções sociais que buscam submeter os 

indivíduos às normas de convivência social. 

(B). Etimologicamente, “Lógica do Crime” é o significado da palavra “Criminologia”. 

(C). A palavra “criminologia” foi usada pela primeira vez por Paul Topinard em 1883. 

(D). São fins básicos da Criminologia informar a sociedade e os poderes constituídos 

acerca do crime, do criminoso, da vítima e dos mecanismos de controle social. 

(E). A criminologia é uma ciência empírica, enquanto o direito penal tem um método 

jurídico-sistemático e seu proceder é dedutivo sistemática. 
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Questão 59 

 

Na questão a seguir, assinale a alternativa contendo a informação que preenche 

corretamente a lacuna. 

A _____________ é normalmente entendida como aquela provocada pelo 

cometimento do crime, pela conduta violadora dos direitos da vítima. Pode causar 

danos variados, materiais, físicos, psicológicos, de acordo com a natureza da infração, 

a personalidade da vítima, sua relação com o agente violador, a extensão do dano etc. 

(A). vitimização primária. 

(B). revitimização. 

(C). vitimização indireta. 

(D). heterovitimização. 

(E). vitimização terciária. 
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Questão 60 

 

Entende-se por prevenção delitiva o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência 

do delito. 

Acerca do tema, pode-se dizer que a modalidade de prevenção direcionada a incidir 

sobre o recluso, visando sua recuperação e evitando a reincidência, é a prevenção: 

(A). Primária. 

(B). Secundária. 

(C). Terciária. 

(D). Quaternária. 

(E). Quintenária. 

 

Questão 61 

 

Paulo, usuário do sistema operacional Windows 10, clicou no seguinte botão presente 

na Barra de Tarefas: 
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Esse ícone permite 

(A). múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. 

(B). dividir a tela até entre quatro aplicativos, o que facilita a vida de quem trabalha 

com muitas janelas abertas e importantes ao mesmo tempo. 

(C). localizar arquivos digitando apenas parte do nome. 

(D). gerenciar arquivos, pastas e conexões de rede, assim como realizar pesquisas. 

(E). concentrar todas as notificações de aplicativos, mensagens instantâneas, 

recebimento de novos e-mails e alertas de redes sociais em um único utilitário. 

 

Questão 62 

 

C Ferramenta Administrativa é uma pasta no Painel de Controle que contém 

ferramentas para os administradores do sistema e usuários avançados. O Windows 10 

disponibiliza uma ferramenta que permite a relocação de arquivos, fazendo-os 
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ocuparem setores contíguos, aumentando a velocidade da leitura de dados, o nome 

dessa ferramenta é: 

(A). Limpeza de disco. 

(B). Desfragmentador de disco. 

(C). Agendador de tarefas. 

(D). Monitor de desempenho. 

(E). Windows defender. 

 

Questão 63 

 

No Microsoft Windows 10, em português, existem caracteres inválidos que não podem 

ser utilizados em nomes de arquivos e pastas no sistema de arquivos do Windows, são 

eles: 

(A). “ : * < | > / \ ?  

(B). ; : = / \ * ! @ ~ 

(C). & “ $ # @ > < 

(D). - + = * “ ! ? > 
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(E). “ ; * ! | > / \ ? 

 

Questão 64 

 

No Microsoft Windows 10, o Explorador de Arquivos é uma ferramenta que permite 

gerenciar arquivos, pastas e conexões de rede, assim como realizar pesquisas. Na Guia 

Início > Grupo Organizar do Explorador de Arquivos, há QUATRO ícones que são 

bastante utilizados, veja: 

 

Os ícones acima são, respectivamente:  

(A). Mover para; Renomear; Excluir; Copiar para. 

(B). Copiar para; Mover para; Excluir; Renomear. 

(C). Mover para; Copiar para; Excluir; Renomear. 

(D). Renomear; Mover para; Excluir; Copiar para. 

(E). Mover para; Mover para; Renomear; Excluir. 
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Questão 65 

 

A memória é considerada um componente eletrônico capaz de armazenar dados 

temporariamente ou permanentemente. A respeito das categorias de memória de 

computador, é um modelo de memória secundária: 

(A). Cache. 

(B). Registradores. 

(C). RAM. 

(D). SSD. 

(E). ROM. 

 

Questão 66 

 

No Microsoft Word - 2016, em sua configuração padrão, o usuário deseja controlar 

todas as alterações feitas no documento por meio do botão Controlar Alterações. Ele 

poderá ativar esse botão por meio das teclas de atalho: 

(A). CTRL + SHIFT + E 
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(B). CTRL + SHIFT + C 

(C). CTRL + SHIFT + K 

(D). CTRL + SHIFT + A 

(E). CTRL + SHIFT + V 

 

Questão 67 

 

1. Considerando o MS-Word 2016, versão em português do Brasil, julgue os itens a 

seguir: 

I- O formato de arquivo de modelo habilitado para macros é DOTM; 

II- XLK é a extensão de arquivos de becape do editor de textos do MS-Office; 

III- F12 é o atalho de teclado para acessar a janela Salvar Como; 

IV- CTRL+B é o atalho para negrito. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de itens corretos: 
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(A). 0 

(B). 1 

(C). 2 

(D). 3 

(E). 4 

 

Questão 68 

 

No Word 2016, o grupo ilustrações, da guia Inserir, está exibido abaixo.   

 

Sobre as opções disponíveis do grupo ilustrações, assinale a alternativa incorreta. 

(A). A opção Imagens permite adicionar, no documento, imagens a partir de arquivos 

presentes no seu computador. 
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(B). A opção Imagens Online permite adicionar no documento imagens disponíveis 

na web. 

(C). A opção Formas permite adicionar formar como quadrados, triângulos, setas, 

estrelas e balões. 

(D). A opção Gráfico permite inserir gráficos em formatos como barras, colunas, 

linhas e pizza. 

(E). A opção Instantâneo permite inserir no documento uma foto capturada a partir 

da webcam do computador. 

 

Questão 69 

 

Um usuário está elaborando uma planilha no Microsoft Excel 2016, em sua 

configuração padrão. Ele preencheu com os seguintes valores mostrados na figura a 

abaixo: 
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 Se a fórmula =MÁXIMO(A1:E4) for inserida na célula A6, o valor resultante será: 

(A). 5 

(B). 6 

(C). 9 

(D). 7 

(E). 4 

 

Questão 70 

 

Observe a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração 

padrão. 
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 Com a célula A2 selecionada, assinale a alternativa que apresenta o resultado da ação 

ao pressionar as teclas CTRL+Page Up. 

(A). Será criada a Planilha3 

(B). Irá selecionar todas as células. 

(C). É ativada a célula A1. 

(D). É ativada a Planilha1. 

(E). Irá inserir a data atual na célula. 
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Questão 71 

 

Observe a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração 

padrão. 

 

Na planilha foi inserida a fórmula =PROCH(C6;A2:C6;3) em C8. Como resultado, o valor 

mostrado em C8 é: 

(A). Direito Constitucional. 

(B). Brunno Lima. 

(C). 5456. 

(D). Português. 

(E). RLM. 
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Questão 72 

 

O VoIP (Voz sobre IP) trata-se da comunicação de conversação de voz e utiliza como 

meio de comunicação redes com endereçamento IP. Ela apresenta uma das principais 

vantagens: 

(A). a oscilação e perder a qualidade da ligação caso não esteja disponível uma 

conexão eficiente com a Internet. 

(B). ser menos confiável que a telefonia convencional em relação a quedas de 

energia. 

(C). podendo ocorrer problemas de latência, atraso, interrupção e cortes na 

comunicação. 

(D). a redução de custos de ligação. 

(E). a menor disponibilidade do canal de comunicação. 
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Questão 73 

 

Descrição: máquina remota que recebe mensagens de correio eletrônico de um 

remetente e os envia para seu destinatário. A descrição se refere à: 

(A). Cliente de E-Mail 

(B). WebMail 

(C). Provedor de E-Mail 

(D). Servidor de E-Mail 

(E). Microsoft Outlook 

 

Questão 74 

 

Em um determinado setor da Polícia Civil do Ceará trabalham quatro servidores: 

Danilo, Paulo, Rodrigo e Renan. O Renan é o chefe desse setor e necessita enviar um 

e-mail relatando um problema que foi denunciado pelo escrivão Danilo. 
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Uma forma do Renan enviar o e-mail para todos os três servidores, sem que eles 

tenham conhecimento que Danilo também recebeu a mensagem, é adicionar apenas 

o endereço de e-mail dele no campo:  

(A). Cc 

(B). Cco 

(C). Para 

(D). Assunto 

(E). Anexo 

 

Questão 75 

 

É considerado um dispositivo de entrada de dados: 

(A). Monitor. 

(B). Placa de Vídeo. 

(C). Teclado. 

(D). Caixa de Som. 
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(E). Projetor. 

 

Questão 76 

 

O Correio Eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens 

___________ através de sistemas eletrônicos de comunicação. Assinale a alternativa 

que preenche corretamente a lacuna: 

(A). síncronas. 

(B). sincrônicas 

(C). apenas simultaneamente. 

(D). apenas paralelamente. 

(E). assíncronas. 

 

Questão 77 

 

Uma das diferenças entre a Internet e a Intranet é que na Intranet: 
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(A). o compartilhamento de informações via e-mail é realizado apenas por meio do 

e-mail corporativo. 

(B). o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha 

para o acesso. 

(C). os conteúdos das páginas da Intranet não podem incluir mídias como vídeo e 

música, pois se tratam de sites corporativos e restritos. 

(D). o acesso é realizado apenas pelas maquinas e computadores localizados no 

mesmo local físico do servidor de Intranet. 

(E). a transmissão da informação entre o servidor e o navegador é sempre 

monitorada, como procedimento padrão, a fim de prevenir o vazamento de 

informação. 

 

Questão 78 

 

Assinale a alternativa que contém um padrão válido de uma URL para a consulta de 

uma página na internet por meio de um navegador de internet. 
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(A). https://nomedosite.com.www 

(B). fttp://nomedosite.com.br 

(C). stmp://nomedosite.com.br 

(D). http://www.nomedosite.com.br 

(E). smtp://nomedosite.com.br.www 

 

Questão 79 

 

As criptomoedas são moedas virtuais utilizadas para a realização de pagamentos em 

transações comerciais. Assinale a alternativa que NÃO se trata de uma moeda digital: 

(A). Petro. 

(B). Bitcoin. 

(C). Monero. 

(D). Peso. 

(E). Litecoin. 
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Questão 80 

 

A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação visual e sonora entre 

pessoas que estão em locais diferentes, dando a sensação de que os interlocutores se 

encontram em um mesmo local. Uma ferramenta que permite fazer a 

videoconferência é: 

(A). Word. 

(B). Bloco de Notas. 

(C). Paint. 

(D). Zoom. 

(E). Excel. 
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GABARITO - SISTEMA SQ 

 

Para conferir o gabarito do nosso simulado, acesse a plataforma do Simulado 

diretamente pelo Sistema de Questões (SQ), através do link abaixo: 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/563fb371-c0c5-4aa3-988c-c3d24fef3987 

 

 

GABARITO (COM EXPLICAÇÕES) 

 

Veja como nossas questões são comentadas: 

 

Questão 1 

 

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

(65% dos alunos acertaram a questão) 

(B). o autor discute o imposto sobre os livros, expondo sua opinião, algo 

característico ao texto dissertativo. 

CORRETO 

 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/563fb371-c0c5-4aa3-988c-c3d24fef3987
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Ao deixar suas impressões a respeito dos projetos de lei, o autor expõe sua opinião e 

argumenta deixando claro seu posicionamento contra a taxação. Há um 

encadeamento lógico de ideias, com início, meio e fim, bem característico de um texto 

dissertativo. 

 

CONFIRA TAMBÉM!! 

 

QUESTÕES INÉDITAS: 

 

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021): 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-nova-lei-licitacoes/ 

 

Lei de Improbidade Administrativa (atualizada): 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-nova-lei-de-improbidade/ 

 

 

Por hoje é só pessoal. 

Conte sempre com o Estratégia na sua caminhada rumo à aprovação! 

 

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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