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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/5ffe73ea-e561-47f6-a6f5-96f32d89b3fc/ 

 

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/5ffe73ea-e561-47f6-a6f5-96f32d89b3fc/
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

O que está por trás de nova epidemia de dengue no Brasil.  

1. Desde janeiro, o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes 

pela doença. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções por esse vírus, transmitido 

pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. Em 

alguns locais do país, a situação é pior: no Centro-Oeste, o crescimento em 

comparação com o ano passado foi de 242%. Até o momento, a região registrou 648 

casos por 100 mil habitantes — em segundo lugar aparece o Sul, com 198 casos por 

100 mil. 

2. Entre as cinco cidades mais atingidas, três estão no Centro-Oeste: Goiânia (25,1 mil 

casos) Brasília (19,2 mil) e Aparecida de Goiânia (4,6 mil). Completam a lista Palmas 

(7,5 mil), no Tocantins, e Votuporanga (4,7 mil), em São Paulo. "O que se observa neste 

ano é uma atividade expressiva da dengue em algumas partes do país, em particular 

no eixo que vai do Tocantins até Santa Catarina, passando pelo Centro-Oeste e pela 

porção oeste de São Paulo", interpreta a bióloga e epidemiologista Cláudia Codeço, 

pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). 

3. Mas o que está por trás desse cenário? E o que pode ser feito para combatê-lo? 

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil explicam que uma série de fatores 

combinados contribuíram para o aumento da dengue justamente neste período. 

"Tivemos um clima especialmente favorável à dengue neste ano, com chuvas intensas 

e prolongadas", lembra Codeço. Desde o final de 2021, quando começou o verão, 
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várias cidades brasileiras registraram muitas tempestades, relacionadas a fenômenos 

como o La Niña e as mudanças climáticas. Para o Aedes aegypti, as chuvas são 

sinônimo de água parada, local onde os ovos do mosquito eclodem e as larvas se 

desenvolvem até alcançarem à fase adulta. 

4. "Geralmente, quando chega o mês de dezembro e começamos a notar uma grande 

concentração do Aedes, já dá para prever que março e abril vão ser ruins, com muitos 

casos de dengue", observa o infectologista Celso Granato, diretor do Fleury Medicina 

e Saúde. Mas, na virada de 2021 para 2022, as projeções foram atrapalhadas por 

outras duas crises de saúde. Nessa mesma época, o Brasil enfrentou uma epidemia de 

influenza H3N2, que causou um aumento importante de casos de gripe, e o 

espalhamento da variante ômicron do coronavírus, por trás de recordes nos números 

de infecção. 

5. "Os sistemas de vigilância da dengue foram muito prejudicados, já que nesses dois 

últimos anos havia um foco quase absoluto na pandemia de covid-19", acrescenta o 

médico, que também é professor da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp). Ainda em relação à pandemia, o menor número de infecções em 2021 

também tem a ver com os períodos de maior isolamento social, que diminuíram a 

locomoção das pessoas pelas cidades. 

6. "Também é importante observar o espalhamento da doença para o Sul do país, onde 

ela era pouco ativa ou quase inexistente. Essa expansão pode estar relacionada às 

mudanças climáticas e à própria adaptação do mosquito", complementa a 

epidemiologista. A tendência, de acordo com o que aconteceu nas temporadas 

anteriores, é que os casos de dengue continuem a subir no país pelo menos até o meio 

de maio. A partir daí, com a chegada de temperaturas mais baixas nas regiões Sul, 

Sudeste e parte do Centro-Oeste, os registros devem voltar a cair. 
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7. "Os números da dengue costumam ser mais elevados durante verão, por causa da 

alta temperatura e da quantidade de chuvas, mas o período de ascensão da doença 

começa em outubro e vai até maio. A tendência é uma redução mais acentuada no 

número de casos a partir de junho", estipula Falcão. "Mesmo assim, os cuidados de 

prevenção contra dengue devem acontecer durante todo o ano", ressalta a 

infectologista. Detectadas as causas do problema, o que pode ser feito para lidar com 

essa epidemia oculta de dengue? 

8. Como não existe uma vacina aprovada contra a dengue, as ações preventivas mais 

efetivas envolvem eliminar os criadouros do mosquito transmissor — e o ideal é que 

esse trabalho se inicie em janeiro ou fevereiro, quando os ovos começam a eclodir. 

"Com a pandemia, sobraram menos recursos para combater o Aedes", diz Granato. 

Agora em abril, existem menos ações que podem ser feitas. "Resta apostar no fumacê, 

que ajuda a inibir o mosquito adulto", completa o infectologista. Outra atitude 

importante é ampliar e reforçar os serviços públicos de saúde, para conseguir acolher 

os pacientes com complicações da dengue. 

9. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabiliza neste ano 233 

episódios de dengue grave e outros 2,8 mil com sinais de alarme. Até o momento, 

foram registradas 79 mortes pela doença. Granato também se mostra preocupado 

com a recorrência da dengue em regiões que já tiveram surtos e epidemias num 

passado recente. "Existem quatro sorotipos do vírus, o que significa que uma mesma 

pessoa pode pegar dengue quatro vezes. O problema é que ter um segundo ou um 

terceiro quadro da doença aumenta o risco de sofrer com as formas mais graves", 

explica. 
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10. "E temos algumas regiões, especialmente no noroeste de São Paulo, que passam 

por surtos de dengue desde os anos 1980. Isso representa maior risco de morte nesses 

locais", continua. A BBC News Brasil entrou em contato com as Secretarias Estaduais 

de Saúde de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo, locais com as cidades mais 

atingidas até o momento. A secretaria do Distrito Federal afirmou que promove 

sempre ações de combate ao Aedes em todas as regiões administrativas. 

11. Falcão entende que as políticas públicas precisam se reinventar e apostar em novas 

tecnologias no combate ao mosquito. "Já vimos que o que tem sido feito ao longo dos 

últimos anos não surtiu efeito." "Outro ponto-chave é o investimento em 

infraestrutura, no saneamento básico, levando a uma parcela cada vez maior da 

população acesso ao abastecimento de água, sistema de esgotos, coleta de lixo e 

drenagem de águas pluviais", lista a médica. 

12. Além das políticas públicas, os especialistas chamam a atenção para as 

responsabilidades individuais no combate à dengue. Aqui entram aquelas 

recomendações clássicas de evitar qualquer reservatório de água parada sem proteção 

em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água 

e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta. 

Vale fazer uma faxina no quintal e na varanda, com especial atenção para depósitos, 

calhas e objetos que ficam ao relento e podem acumular água da chuva. 

13. Instalar telas em portas e janelas ou usar repelentes na pele são atitudes que 

também podem ajudar. Por fim, é importante ficar atento aos sintomas da dengue, 

como febre, cansaço, vermelhidão em partes do corpo, coceira e dores na cabeça, nos 

músculos, nas articulações ou atrás dos olhos. Após o diagnóstico da doença, a 

recomendação é fazer repouso, caprichar na hidratação e, se necessário, usar 

remédios que aliviam alguns desses incômodos. "Todos precisam conhecer os sinais 

de que a doença pode estar evoluindo para as formas mais graves. Os principais são 
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vômitos difíceis de controlar, febre que não diminui, dor na barriga e sangramentos", 

lista Granato. "Nessa situação, é essencial procurar um pronto-socorro o mais rápido 

possível", conclui o médico. 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61099201 Acesso em 16/04/2022 (Com 

adaptações) 

 

De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que: 

(A). os casos de dengue já passam de 300 mil; 

(B). o isolamento social contribuiu para a diminuição dos casos de dengue em 2021; 

(C). é possível que os casos de dengue tenham aumentado 100%; 

(D). 2021 foi o ano de maior aumento nos casos de dengue; 

(E). as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte apresentam os piores índices de dengue. 

 

Questão 2 

 

O que está por trás de nova epidemia de dengue no Brasil.  

1. Desde janeiro, o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes 

pela doença. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções por esse vírus, transmitido 

pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. Em 

alguns locais do país, a situação é pior: no Centro-Oeste, o crescimento em 

comparação com o ano passado foi de 242%. Até o momento, a região registrou 648 

casos por 100 mil habitantes — em segundo lugar aparece o Sul, com 198 casos por 

100 mil. 
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2. Entre as cinco cidades mais atingidas, três estão no Centro-Oeste: Goiânia (25,1 mil 

casos) Brasília (19,2 mil) e Aparecida de Goiânia (4,6 mil). Completam a lista Palmas 

(7,5 mil), no Tocantins, e Votuporanga (4,7 mil), em São Paulo. "O que se observa neste 

ano é uma atividade expressiva da dengue em algumas partes do país, em particular 

no eixo que vai do Tocantins até Santa Catarina, passando pelo Centro-Oeste e pela 

porção oeste de São Paulo", interpreta a bióloga e epidemiologista Cláudia Codeço, 

pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). 

3. Mas o que está por trás desse cenário? E o que pode ser feito para combatê-lo? 

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil explicam que uma série de fatores 

combinados contribuíram para o aumento da dengue justamente neste período. 

"Tivemos um clima especialmente favorável à dengue neste ano, com chuvas intensas 

e prolongadas", lembra Codeço. Desde o final de 2021, quando começou o verão, 

várias cidades brasileiras registraram muitas tempestades, relacionadas a fenômenos 

como o La Niña e as mudanças climáticas. Para o Aedes aegypti, as chuvas são 

sinônimo de água parada, local onde os ovos do mosquito eclodem e as larvas se 

desenvolvem até alcançarem à fase adulta. 

4. "Geralmente, quando chega o mês de dezembro e começamos a notar uma grande 

concentração do Aedes, já dá para prever que março e abril vão ser ruins, com muitos 

casos de dengue", observa o infectologista Celso Granato, diretor do Fleury Medicina 

e Saúde. Mas, na virada de 2021 para 2022, as projeções foram atrapalhadas por 

outras duas crises de saúde. Nessa mesma época, o Brasil enfrentou uma epidemia de 

influenza H3N2, que causou um aumento importante de casos de gripe, e o 

espalhamento da variante ômicron do coronavírus, por trás de recordes nos números 

de infecção. 

5. "Os sistemas de vigilância da dengue foram muito prejudicados, já que nesses dois 

últimos anos havia um foco quase absoluto na pandemia de covid-19", acrescenta o 
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médico, que também é professor da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp). Ainda em relação à pandemia, o menor número de infecções em 2021 

também tem a ver com os períodos de maior isolamento social, que diminuíram a 

locomoção das pessoas pelas cidades. 

6. "Também é importante observar o espalhamento da doença para o Sul do país, onde 

ela era pouco ativa ou quase inexistente. Essa expansão pode estar relacionada às 

mudanças climáticas e à própria adaptação do mosquito", complementa a 

epidemiologista. A tendência, de acordo com o que aconteceu nas temporadas 

anteriores, é que os casos de dengue continuem a subir no país pelo menos até o meio 

de maio. A partir daí, com a chegada de temperaturas mais baixas nas regiões Sul, 

Sudeste e parte do Centro-Oeste, os registros devem voltar a cair. 

7. "Os números da dengue costumam ser mais elevados durante verão, por causa da 

alta temperatura e da quantidade de chuvas, mas o período de ascensão da doença 

começa em outubro e vai até maio. A tendência é uma redução mais acentuada no 

número de casos a partir de junho", estipula Falcão. "Mesmo assim, os cuidados de 

prevenção contra dengue devem acontecer durante todo o ano", ressalta a 

infectologista. Detectadas as causas do problema, o que pode ser feito para lidar com 

essa epidemia oculta de dengue? 

8. Como não existe uma vacina aprovada contra a dengue, as ações preventivas mais 

efetivas envolvem eliminar os criadouros do mosquito transmissor — e o ideal é que 

esse trabalho se inicie em janeiro ou fevereiro, quando os ovos começam a eclodir. 

"Com a pandemia, sobraram menos recursos para combater o Aedes", diz Granato. 

Agora em abril, existem menos ações que podem ser feitas. "Resta apostar no fumacê, 

que ajuda a inibir o mosquito adulto", completa o infectologista. Outra atitude 

importante é ampliar e reforçar os serviços públicos de saúde, para conseguir acolher 

os pacientes com complicações da dengue. 
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9. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabiliza neste ano 233 

episódios de dengue grave e outros 2,8 mil com sinais de alarme. Até o momento, 

foram registradas 79 mortes pela doença. Granato também se mostra preocupado 

com a recorrência da dengue em regiões que já tiveram surtos e epidemias num 

passado recente. "Existem quatro sorotipos do vírus, o que significa que uma mesma 

pessoa pode pegar dengue quatro vezes. O problema é que ter um segundo ou um 

terceiro quadro da doença aumenta o risco de sofrer com as formas mais graves", 

explica. 

 

10. "E temos algumas regiões, especialmente no noroeste de São Paulo, que passam 

por surtos de dengue desde os anos 1980. Isso representa maior risco de morte nesses 

locais", continua. A BBC News Brasil entrou em contato com as Secretarias Estaduais 

de Saúde de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo, locais com as cidades mais 

atingidas até o momento. A secretaria do Distrito Federal afirmou que promove 

sempre ações de combate ao Aedes em todas as regiões administrativas. 

11. Falcão entende que as políticas públicas precisam se reinventar e apostar em novas 

tecnologias no combate ao mosquito. "Já vimos que o que tem sido feito ao longo dos 

últimos anos não surtiu efeito." "Outro ponto-chave é o investimento em 

infraestrutura, no saneamento básico, levando a uma parcela cada vez maior da 

população acesso ao abastecimento de água, sistema de esgotos, coleta de lixo e 

drenagem de águas pluviais", lista a médica. 

12. Além das políticas públicas, os especialistas chamam a atenção para as 

responsabilidades individuais no combate à dengue. Aqui entram aquelas 

recomendações clássicas de evitar qualquer reservatório de água parada sem proteção 

em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água 
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e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta. 

Vale fazer uma faxina no quintal e na varanda, com especial atenção para depósitos, 

calhas e objetos que ficam ao relento e podem acumular água da chuva. 

13. Instalar telas em portas e janelas ou usar repelentes na pele são atitudes que 

também podem ajudar. Por fim, é importante ficar atento aos sintomas da dengue, 

como febre, cansaço, vermelhidão em partes do corpo, coceira e dores na cabeça, nos 

músculos, nas articulações ou atrás dos olhos. Após o diagnóstico da doença, a 

recomendação é fazer repouso, caprichar na hidratação e, se necessário, usar 

remédios que aliviam alguns desses incômodos. "Todos precisam conhecer os sinais 

de que a doença pode estar evoluindo para as formas mais graves. Os principais são 

vômitos difíceis de controlar, febre que não diminui, dor na barriga e sangramentos", 

lista Granato. "Nessa situação, é essencial procurar um pronto-socorro o mais rápido 

possível", conclui o médico. 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61099201 Acesso em 16/04/2022 (Com 

adaptações) 

 

A que se refere a expressão “epidemia oculta”, mencionada no sétimo parágrafo: 

(A). a um problema pouco ocorrente; 

(B). a uma situação muito estudada pelos cientistas; 

(C). a um problema de menores proporções; 

(D). a uma situação problemática que deveria ter mais atenção; 

(E). a um problema de pouco impacto. 
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Questão 3 

 

O que está por trás de nova epidemia de dengue no Brasil.  

1. Desde janeiro, o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes 

pela doença. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções por esse vírus, transmitido 

pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. Em 

alguns locais do país, a situação é pior: no Centro-Oeste, o crescimento em 

comparação com o ano passado foi de 242%. Até o momento, a região registrou 648 

casos por 100 mil habitantes — em segundo lugar aparece o Sul, com 198 casos por 

100 mil. 

2. Entre as cinco cidades mais atingidas, três estão no Centro-Oeste: Goiânia (25,1 mil 

casos) Brasília (19,2 mil) e Aparecida de Goiânia (4,6 mil). Completam a lista Palmas 

(7,5 mil), no Tocantins, e Votuporanga (4,7 mil), em São Paulo. "O que se observa neste 

ano é uma atividade expressiva da dengue em algumas partes do país, em particular 

no eixo que vai do Tocantins até Santa Catarina, passando pelo Centro-Oeste e pela 

porção oeste de São Paulo", interpreta a bióloga e epidemiologista Cláudia Codeço, 

pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). 

3. Mas o que está por trás desse cenário? E o que pode ser feito para combatê-lo? 

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil explicam que uma série de fatores 

combinados contribuíram para o aumento da dengue justamente neste período. 

"Tivemos um clima especialmente favorável à dengue neste ano, com chuvas intensas 

e prolongadas", lembra Codeço. Desde o final de 2021, quando começou o verão, 

várias cidades brasileiras registraram muitas tempestades, relacionadas a fenômenos 

como o La Niña e as mudanças climáticas. Para o Aedes aegypti, as chuvas são 
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sinônimo de água parada, local onde os ovos do mosquito eclodem e as larvas se 

desenvolvem até alcançarem à fase adulta. 

4. "Geralmente, quando chega o mês de dezembro e começamos a notar uma grande 

concentração do Aedes, já dá para prever que março e abril vão ser ruins, com muitos 

casos de dengue", observa o infectologista Celso Granato, diretor do Fleury Medicina 

e Saúde. Mas, na virada de 2021 para 2022, as projeções foram atrapalhadas por 

outras duas crises de saúde. Nessa mesma época, o Brasil enfrentou uma epidemia de 

influenza H3N2, que causou um aumento importante de casos de gripe, e o 

espalhamento da variante ômicron do coronavírus, por trás de recordes nos números 

de infecção. 

5. "Os sistemas de vigilância da dengue foram muito prejudicados, já que nesses dois 

últimos anos havia um foco quase absoluto na pandemia de covid-19", acrescenta o 

médico, que também é professor da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp). Ainda em relação à pandemia, o menor número de infecções em 2021 

também tem a ver com os períodos de maior isolamento social, que diminuíram a 

locomoção das pessoas pelas cidades. 

6. "Também é importante observar o espalhamento da doença para o Sul do país, onde 

ela era pouco ativa ou quase inexistente. Essa expansão pode estar relacionada às 

mudanças climáticas e à própria adaptação do mosquito", complementa a 

epidemiologista. A tendência, de acordo com o que aconteceu nas temporadas 

anteriores, é que os casos de dengue continuem a subir no país pelo menos até o meio 

de maio. A partir daí, com a chegada de temperaturas mais baixas nas regiões Sul, 

Sudeste e parte do Centro-Oeste, os registros devem voltar a cair. 

7. "Os números da dengue costumam ser mais elevados durante verão, por causa da 

alta temperatura e da quantidade de chuvas, mas o período de ascensão da doença 
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começa em outubro e vai até maio. A tendência é uma redução mais acentuada no 

número de casos a partir de junho", estipula Falcão. "Mesmo assim, os cuidados de 

prevenção contra dengue devem acontecer durante todo o ano", ressalta a 

infectologista. Detectadas as causas do problema, o que pode ser feito para lidar com 

essa epidemia oculta de dengue? 

8. Como não existe uma vacina aprovada contra a dengue, as ações preventivas mais 

efetivas envolvem eliminar os criadouros do mosquito transmissor — e o ideal é que 

esse trabalho se inicie em janeiro ou fevereiro, quando os ovos começam a eclodir. 

"Com a pandemia, sobraram menos recursos para combater o Aedes", diz Granato. 

Agora em abril, existem menos ações que podem ser feitas. "Resta apostar no fumacê, 

que ajuda a inibir o mosquito adulto", completa o infectologista. Outra atitude 

importante é ampliar e reforçar os serviços públicos de saúde, para conseguir acolher 

os pacientes com complicações da dengue. 

9. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabiliza neste ano 233 

episódios de dengue grave e outros 2,8 mil com sinais de alarme. Até o momento, 

foram registradas 79 mortes pela doença. Granato também se mostra preocupado 

com a recorrência da dengue em regiões que já tiveram surtos e epidemias num 

passado recente. "Existem quatro sorotipos do vírus, o que significa que uma mesma 

pessoa pode pegar dengue quatro vezes. O problema é que ter um segundo ou um 

terceiro quadro da doença aumenta o risco de sofrer com as formas mais graves", 

explica. 

 

10. "E temos algumas regiões, especialmente no noroeste de São Paulo, que passam 

por surtos de dengue desde os anos 1980. Isso representa maior risco de morte nesses 

locais", continua. A BBC News Brasil entrou em contato com as Secretarias Estaduais 
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de Saúde de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo, locais com as cidades mais 

atingidas até o momento. A secretaria do Distrito Federal afirmou que promove 

sempre ações de combate ao Aedes em todas as regiões administrativas. 

11. Falcão entende que as políticas públicas precisam se reinventar e apostar em novas 

tecnologias no combate ao mosquito. "Já vimos que o que tem sido feito ao longo dos 

últimos anos não surtiu efeito." "Outro ponto-chave é o investimento em 

infraestrutura, no saneamento básico, levando a uma parcela cada vez maior da 

população acesso ao abastecimento de água, sistema de esgotos, coleta de lixo e 

drenagem de águas pluviais", lista a médica. 

12. Além das políticas públicas, os especialistas chamam a atenção para as 

responsabilidades individuais no combate à dengue. Aqui entram aquelas 

recomendações clássicas de evitar qualquer reservatório de água parada sem proteção 

em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água 

e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta. 

Vale fazer uma faxina no quintal e na varanda, com especial atenção para depósitos, 

calhas e objetos que ficam ao relento e podem acumular água da chuva. 

13. Instalar telas em portas e janelas ou usar repelentes na pele são atitudes que 

também podem ajudar. Por fim, é importante ficar atento aos sintomas da dengue, 

como febre, cansaço, vermelhidão em partes do corpo, coceira e dores na cabeça, nos 

músculos, nas articulações ou atrás dos olhos. Após o diagnóstico da doença, a 

recomendação é fazer repouso, caprichar na hidratação e, se necessário, usar 

remédios que aliviam alguns desses incômodos. "Todos precisam conhecer os sinais 

de que a doença pode estar evoluindo para as formas mais graves. Os principais são 

vômitos difíceis de controlar, febre que não diminui, dor na barriga e sangramentos", 

lista Granato. "Nessa situação, é essencial procurar um pronto-socorro o mais rápido 

possível", conclui o médico. 
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Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61099201 Acesso em 16/04/2022 (Com 

adaptações) 

 

Sem prejuízo ao sentido do texto, no parágrafo oito, o termo “eclodir” poderia ser 

corretamente substituído por: 

(A). sair; 

(B). morrer 

(C). romper; 

(D). brotar; 

(E). voar. 

 

 Questão 4 

 

O que está por trás de nova epidemia de dengue no Brasil.  

1. Desde janeiro, o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes 

pela doença. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério 

da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções por esse vírus, transmitido 

pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. Em 

alguns locais do país, a situação é pior: no Centro-Oeste, o crescimento em 

comparação com o ano passado foi de 242%. Até o momento, a região registrou 648 

casos por 100 mil habitantes — em segundo lugar aparece o Sul, com 198 casos por 

100 mil. 

2. Entre as cinco cidades mais atingidas, três estão no Centro-Oeste: Goiânia (25,1 mil 

casos) Brasília (19,2 mil) e Aparecida de Goiânia (4,6 mil). Completam a lista Palmas 

(7,5 mil), no Tocantins, e Votuporanga (4,7 mil), em São Paulo. "O que se observa neste 
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ano é uma atividade expressiva da dengue em algumas partes do país, em particular 

no eixo que vai do Tocantins até Santa Catarina, passando pelo Centro-Oeste e pela 

porção oeste de São Paulo", interpreta a bióloga e epidemiologista Cláudia Codeço, 

pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). 

3. Mas o que está por trás desse cenário? E o que pode ser feito para combatê-lo? 

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil explicam que uma série de fatores 

combinados contribuíram para o aumento da dengue justamente neste período. 

"Tivemos um clima especialmente favorável à dengue neste ano, com chuvas intensas 

e prolongadas", lembra Codeço. Desde o final de 2021, quando começou o verão, 

várias cidades brasileiras registraram muitas tempestades, relacionadas a fenômenos 

como o La Niña e as mudanças climáticas. Para o Aedes aegypti, as chuvas são 

sinônimo de água parada, local onde os ovos do mosquito eclodem e as larvas se 

desenvolvem até alcançarem à fase adulta. 

4. "Geralmente, quando chega o mês de dezembro e começamos a notar uma grande 

concentração do Aedes, já dá para prever que março e abril vão ser ruins, com muitos 

casos de dengue", observa o infectologista Celso Granato, diretor do Fleury Medicina 

e Saúde. Mas, na virada de 2021 para 2022, as projeções foram atrapalhadas por 

outras duas crises de saúde. Nessa mesma época, o Brasil enfrentou uma epidemia de 

influenza H3N2, que causou um aumento importante de casos de gripe, e o 

espalhamento da variante ômicron do coronavírus, por trás de recordes nos números 

de infecção. 

5. "Os sistemas de vigilância da dengue foram muito prejudicados, já que nesses dois 

últimos anos havia um foco quase absoluto na pandemia de covid-19", acrescenta o 

médico, que também é professor da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp). Ainda em relação à pandemia, o menor número de infecções em 2021 
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também tem a ver com os períodos de maior isolamento social, que diminuíram a 

locomoção das pessoas pelas cidades. 

6. "Também é importante observar o espalhamento da doença para o Sul do país, onde 

ela era pouco ativa ou quase inexistente. Essa expansão pode estar relacionada às 

mudanças climáticas e à própria adaptação do mosquito", complementa a 

epidemiologista. A tendência, de acordo com o que aconteceu nas temporadas 

anteriores, é que os casos de dengue continuem a subir no país pelo menos até o meio 

de maio. A partir daí, com a chegada de temperaturas mais baixas nas regiões Sul, 

Sudeste e parte do Centro-Oeste, os registros devem voltar a cair. 

7. "Os números da dengue costumam ser mais elevados durante verão, por causa da 

alta temperatura e da quantidade de chuvas, mas o período de ascensão da doença 

começa em outubro e vai até maio. A tendência é uma redução mais acentuada no 

número de casos a partir de junho", estipula Falcão. "Mesmo assim, os cuidados de 

prevenção contra dengue devem acontecer durante todo o ano", ressalta a 

infectologista. Detectadas as causas do problema, o que pode ser feito para lidar com 

essa epidemia oculta de dengue? 

8. Como não existe uma vacina aprovada contra a dengue, as ações preventivas mais 

efetivas envolvem eliminar os criadouros do mosquito transmissor — e o ideal é que 

esse trabalho se inicie em janeiro ou fevereiro, quando os ovos começam a eclodir. 

"Com a pandemia, sobraram menos recursos para combater o Aedes", diz Granato. 

Agora em abril, existem menos ações que podem ser feitas. "Resta apostar no fumacê, 

que ajuda a inibir o mosquito adulto", completa o infectologista. Outra atitude 

importante é ampliar e reforçar os serviços públicos de saúde, para conseguir acolher 

os pacientes com complicações da dengue. 
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9. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabiliza neste ano 233 

episódios de dengue grave e outros 2,8 mil com sinais de alarme. Até o momento, 

foram registradas 79 mortes pela doença. Granato também se mostra preocupado 

com a recorrência da dengue em regiões que já tiveram surtos e epidemias num 

passado recente. "Existem quatro sorotipos do vírus, o que significa que uma mesma 

pessoa pode pegar dengue quatro vezes. O problema é que ter um segundo ou um 

terceiro quadro da doença aumenta o risco de sofrer com as formas mais graves", 

explica. 

 

10. "E temos algumas regiões, especialmente no noroeste de São Paulo, que passam 

por surtos de dengue desde os anos 1980. Isso representa maior risco de morte nesses 

locais", continua. A BBC News Brasil entrou em contato com as Secretarias Estaduais 

de Saúde de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e São Paulo, locais com as cidades mais 

atingidas até o momento. A secretaria do Distrito Federal afirmou que promove 

sempre ações de combate ao Aedes em todas as regiões administrativas. 

11. Falcão entende que as políticas públicas precisam se reinventar e apostar em novas 

tecnologias no combate ao mosquito. "Já vimos que o que tem sido feito ao longo dos 

últimos anos não surtiu efeito." "Outro ponto-chave é o investimento em 

infraestrutura, no saneamento básico, levando a uma parcela cada vez maior da 

população acesso ao abastecimento de água, sistema de esgotos, coleta de lixo e 

drenagem de águas pluviais", lista a médica. 

12. Além das políticas públicas, os especialistas chamam a atenção para as 

responsabilidades individuais no combate à dengue. Aqui entram aquelas 

recomendações clássicas de evitar qualquer reservatório de água parada sem proteção 

em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água 
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e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta. 

Vale fazer uma faxina no quintal e na varanda, com especial atenção para depósitos, 

calhas e objetos que ficam ao relento e podem acumular água da chuva. 

13. Instalar telas em portas e janelas ou usar repelentes na pele são atitudes que 

também podem ajudar. Por fim, é importante ficar atento aos sintomas da dengue, 

como febre, cansaço, vermelhidão em partes do corpo, coceira e dores na cabeça, nos 

músculos, nas articulações ou atrás dos olhos. Após o diagnóstico da doença, a 

recomendação é fazer repouso, caprichar na hidratação e, se necessário, usar 

remédios que aliviam alguns desses incômodos. "Todos precisam conhecer os sinais 

de que a doença pode estar evoluindo para as formas mais graves. Os principais são 

vômitos difíceis de controlar, febre que não diminui, dor na barriga e sangramentos", 

lista Granato. "Nessa situação, é essencial procurar um pronto-socorro o mais rápido 

possível", conclui o médico. 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61099201 Acesso em 16/04/2022 (Com 

adaptações) 

 

No quinto parágrafo, o termo “ainda” apresenta sentido de: 

(A). oposição; 

(B). alteração; 

(C). realce; 

(D). adição; 

(E). tempo. 
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Questão 5 

 

A polissemia é a propriedade de uma palavra adquirir multiplicidade de sentido, que 

só se explica dentro do contexto apresentado. Com base nisso, assinale a opção em 

que ambas as palavras destacadas têm significado equivalentes. 

(A). Já é noite quando saio do trabalho. O aluno entregou o trabalho de geografia ao 

professor. 

(B). É preciso dormir pesado quando o dia é muito cansativo. Hoje o dia foi pesado, 

estudei duas novas matérias. 

(C). Sempre tive problemas de vista. Gosto de comprar sempre à vista. 

(D). Eles torceram o pescoço para ver quem chegava. Sempre torceram pela sua 

aprovação. 

(E). Sempre fazemos coisas difíceis para poupar a vida. Não o deixavam trabalhar a 

fim de poupar o pai debilitado. 

 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

Questão 6 

 

Texto I 

Incidência da privação de sono no Brasil 

No Brasil, estudo realizado pelo Instituto Datafolha, em parceria com o Instituto do 

Sono, mostrou que 23% da população no Estado de São Paulo têm queixas de sono 

insuficiente, sendo a faixa etária entre 35 e 44 anos a maior acometida (27%).  

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) relata que 20% de 

todos os acidentes de trânsito estão associados à sonolência. A pesquisa ainda mostra 

que 40% dos entrevistados referem já ter ziguezagueado na estrada devido à 

sonolência e 61% assumiram que costumam dirigir no dia seguinte a uma péssima 

noite de sono.  

Estudo nacional envolvendo pilotos de aeronaves comerciais mostrou a prevalência de 

57,8% de cochilo não intencional durante o trabalho, estando o sono insuficiente como 

um dos fatores associados. 
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Consoante dados da Associação Brasileira de Sono, mais de 60% das pessoas relatam 

dormir menos de 7 horas por dia durante a semana e 25% dormem menos de 6 horas 

por dia. Além disso, aproximadamente 18% das mulheres e 26% dos homens 

economicamente ativos são trabalhadores que atuam em turnos e com privação 

crônica de sono. 

https://www.einstein.br/especialidades/medicina-do-sono/doencas-sintomas/privacao-de-sono 

Considerando o contexto em que foi empregada, a palavra “acometida” (1º parágrafo) 

poderia ser substituída adequadamente por: 

(A). adoecida 

(B). contaminada 

(C). prejudicada 

(D). representada 

(E). comovida 
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Questão 7 

 

No Texto II, o sentido denotativo e o sentido conotativo convivem. 

O trecho do texto em que há somente denotação é: 

(A). “Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo 

maravilhas eletrônicas” (𝓁. 1-3) 

(B). “Minhas necessidades são mais modestas” (𝓁. 6) 

(C). “contemporâneo das cavernas da informática”. (𝓁. 7-8) 

(D). “retirei das entranhas de isopor o novo notebook e coloquei-o em cima da 

mesa.” (𝓁. 16-17) 

(E). “houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar.” 

(𝓁. 19-20) 

 

Questão 8 

 

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

palavra existente em língua portuguesa. 

(A). médico; 

(B). músico; 

(C). também; 

(D). último; 
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(E). fábrica. 

 

Questão 9 

 

Assinale a alternativa em que a vírgula empregada tenha caráter facultativo: 

(A). Todos precisaremos reeleger nossas prioridades, quando a crise financeira 

chegar. 

(B). Depois de muito esforço e sacrifício, ela conseguiu. 

(C). Sem pensar muito, inscrevi-me no concurso. 

(D). Na casa de minha namorada, nunca consigo estudar.  

(E). Embora fosse impossível, ela realizou a façanha. 

 

Questão 10 

 

O advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Rodrigo da Cunha Pereira, 

explica que o divórcio só foi introduzido no Brasil em 1977, pela Emenda Constitucional 

nº 9 e regulamentada pela Lei nº 6.515/77, precedida de uma longa batalha política 

legislativa, liderada pelo então Senador Nelson Carneiro. 
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Segundo ele, para que fosse aprovada a Lei nº 6.515/77, foi necessário fazer algumas 

concessões, e o divórcio foi dificultado ao máximo: só era possível se divorciar uma 

única vez, era necessário o prazo de cinco anos de separação de fato para o divórcio 

direto e três para o indireto (ou por conversão). 

“Após mais de três décadas de divórcio no Brasil, pode-se constatar que a família não 

foi destruída e não piorou em razão dele, mesmo com a elasticização de algumas 

regras, tais como a possibilidade de se divorciar várias vezes e a diminuição do seus 

prazos. Ao contrário, as pessoas estão mais felizes e mais autênticas para 

estabelecerem seus vínculos amorosos e conjugais”, refletiu Rodrigo. 

No entanto, o especialista em Direito de Família e Sucessões observa que o divórcio 

não é nada fácil, mesmo quando consensual, pois “envolve sempre sofrimento e dor, 

ainda que tenha um sentido de libertação. O fim da conjugalidade é um momento que 

se depara, novamente, com o desamparo estrutural do ser humano. Deparase consigo 

mesmo e com o vazio existencial. O amor perfeito, ou quase perfeito, era pura ilusão, 

ou simplesmente acabou. Sabese, por isso, que o amor perfeito é perfeitamente 

impossível”, diz. 

http://www.rodrigodacunha.adv.br/divorcio/ 

 

O vocábulo “que” pode exercer diferentes funções dentro do texto. Em “o especialista 

em Direito de Família e Sucessões observa que o divórcio não é nada fácil.” (4º 

parágrafo), a partícula “que” está exercendo função de 

(A). Pronome relativo. 

(B). Pronome interrogativo. 

(C). Pronome indefinido. 

(D). Conjunção integrante. 
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(E). Conjunção explicativa. 

 

Questão 11 

 

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original, no segmento “Arrume-se 

logo, pois nosso táxi chega às dez horas”, a forma verbal “chega” poderia ser 

substituída por  

(A). chegara 

(B). chegaria 

(C). pode chegar 

(D). vai chegar 

(E). chegou 

 

Questão 12 

 

Assinale a alternativa em que o verbo “haver” foi usado incorretamente. 

(F). Haverão de haver, ainda que as circunstâncias não o sugiram, muitas 

reviravoltas neste conflito. 

(G). Havia tantos anos que não nevava assim em Santa Maria. 
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(H). As reservas que havia haviam chegado praticamente ao fim quando medimos. 

(I). Os sentenciados não houveram do juiz a comutação de pena. 

(J). De todos os acidentes que houveram em 2019, nenhum foi mais grave que 

aquele. 

 

Questão 13 

 

No trecho “Desenhava à mão”, ocorre crase.  

(A). Sobre essa aplicação do sinal no caso em tela, é correto afirmar: 

(B). A crase não se aplica a esse caso, foi utilizada por questões estilísticas.  

(C). O uso da crase é facultativo; recomenda-se seu uso, contudo, para evitar 

ambiguidade. 

(D). O uso do acento grave é obrigatório, pela mesma razão que em “acentuar à 

lápis”. 

(E). O uso da crase é facultativo, assim como em “Vou à cidade em que nasci”. 

(F). O uso é obrigatório em qualquer caso de locução adverbial. 
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Questão 14 

 

Referente ao assunto colocação pronominal, julgue o item a seguir. 

Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

(A). “Nunca irritar-se é impossível hoje em dia.” 

(B). “O documento que enviaram-te é sigiloso”. 

(C). “As pessoas aparentemente não sentem-se realizadas.” 

(D). “É vital que discuta-se o tema do assédio moral.” 

(E). “Me orgulha ter um chefe honesto.” 

 

Questão 15 

 

Nos termos do que determina a Constituição da República Federativa do Brasil, acerca 

dos direitos e garantias fundamentais,  
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(A). qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de injunção que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência. 

(B). nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 

comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 

tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 

da lei. 

(C). conceder-se-á habeas data para assegurar ao impetrante o conhecimento de 

informações relativas a qualquer pessoa, constantes de registros ou bancos de 

dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

(D). nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 

dano causado pelo infrator. 
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(E). o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 

há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados. 

 

Questão 16 

 

Sobre os servidores públicos, a Constituição Federal assinale a alternativa correta: 

(A). O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado 

por invalidez permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a 

realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 

condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 

respectivo ente federativo; 

(B). É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do 

cargo efetivo. 
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(C). A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade, sem a 

necessidade de observar a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

(D). A União, os Estados, o Distrito Federal e o Município manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na 

carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os 

entes federados.  

(E). São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

 

Questão 17 

 

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

alternativa correta: 
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(A). O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. 

(B). A desigualdade de gênero e raça pode ser compreendida como a diferenciação 

injustificada no acesso e fruição de bens, serviços e oportunidade em razão de 

fatores étnicos ou de descendência 

(C). A desigualdade racial consiste na constatação do fosso entre as mulheres negras 

e demais segmentos da sociedade. 

(D). Os direitos difusos são aqueles que dizem respeito a apenas uma classe de as 

pessoas. 

(E). O racismo se funda na convicção da superioridade de determinadas raças, tendo 

em vista motivações variadas, principalmente com relação às características 

físicas e outros traços do comportamento humano, mas não de uma opinião 

pessoal sobre determinada raça humana. 

 

Questão 18 

 

Em relação às concausas que influenciam no nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado da ação, o Código Penal afirma que: 
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(A). as causas relativamente independentes preexistentes ao crime rompem o nexo 

causal em relação ao resultado produzido e o agente só responde pelos atos 

praticados até então. 

(B). nas causas relativamente independentes supervenientes ao crime que 

produziram por si só o resultado, o agente responderá pelo resultado 

naturalístico. 

(C). nas causas absolutamente independentes concomitantes ao crime o agente 

responderá pelo resultado naturalístico. 

(D). nas causas relativamente independentes supervenientes ao crime que não 

produziram por si só o resultado, o agente responderá pelo resultado 

naturalístico. 

(E). nas causas absolutamente independentes supervenientes ao crime, o agente 

responderá pelo resultado naturalístico desde que a causa não tenha produzido 

por si só o resultado. 
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Questão 19 

 

Daniela, ao saber que Mariana estava se relacionando com seu ex-namorado, espalhou 

na sua vizinhança o boato de que ela havia praticado o crime de estelionato contra seu 

próprio avô. Joana, que não gostava de Mariana, ajudou a propagar a falsa informação. 

Em poucas horas, toda a localidade já tinha conhecimento do fato inverídico, e 

Mariana permaneceu reclusa em sua residência às lágrimas. 

Com base no fato narrado e considerando o que dispõe o Código Penal, pode-se 

afirmar que: 

(A). Daniela cometeu o crime de calúnia e Joana o de difamação, mas ambas podem 

se retratar cabalmente até a sentença, ficando isentas de pena. 

(B). Daniela e Joana cometeram o crime de injúria, que não admite a retratação. 

(C). Daniela e Joana cometeram o crime de difamação, mas ambas podem se 

retratar cabalmente até a sentença, ficando isentas de pena. 

(D). Daniela e Joana cometeram o crime de calúnia, que somente se procede 

mediante queixa. 
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(E). Daniela cometeu o crime de difamação e Joana o crime de injúria, mas ambas 

podem se retratar cabalmente até a sentença, ficando isentas de pena. 

 

Questão 20 

 

Danilo, tendo ciência que Serena estava desviando dinheiro da empresa que 

trabalhavam, passou a ameaçá-la, afirmando que possuía provas do que ocorria e as 

mostraria para todos. Danilo, porém, disse que não o faria se Serena compartilhasse 

com ele metade dos valores que ela havia subtraído. 

De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que Danilo cometeu o crime de:  

(A). roubo. 

(B). divulgação de segredo. 

(C). ameaça. 

(D). extorsão simples. 

(E). extorsão indireta. 
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Questão 21 

 

Considerando as disposições processuais penais a respeito do inquérito policial e o 

entendimento dos tribunais superiores sobre o assunto, é INCORRETO o que se afirma 

em: 

(A). caso ocorra o indeferimento do requerimento de abertura do inquérito policial 

pela autoridade policial, é possível recorrer ao chefe de polícia. 

(B). se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, a abertura 

do inquérito também estará igualmente condicionada. 

(C). ao finalizar o relatório do inquérito policial, a autoridade deverá encaminhá-lo 

ao juiz e oficiar o instituto de identificação e estatística competente. 

(D). apesar de ser possível ao indiciado solicitar diligências durante o inquérito 

policial, a autoridade policial poderá recusá-las. 

(E). se ordenado o arquivamento do inquérito pelo juiz, a autoridade policial só 

poderá proceder a novas provas se o Ministério Público ordenar seu 

desarquivamento. 
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Questão 22 

 

Considerando as disposições previstas no Código de Processo Penal, sobre a prisão, 

medidas cautelares e liberdade provisória, assinale a alternativa correta. 

(A). O juiz poderá, apenas mediante requerimento das partes, revogar a medida 

cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista. 

(B). Apenas as autoridades policiais e seus agentes podem prender quem quer que 

seja encontrado em flagrante delito. 

(C). Na falta ou no impedimento do escrivão, será necessária a presença de ao 

menos 2 pessoas designadas pela autoridade, que serão incumbidas de lavrar o 

auto, depois de prestado o compromisso legal. 

(D). A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja 

pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. 

(E). A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a 

autoridade uma vez ao mês. 
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Questão 23 

 

Assinale a alternativa que contempla afirmativa em conformidade com a Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 

(A). O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem 

comprovação de ato doloso com fim ilícito, não é capaz de afastar a 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 

(B). Configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de 

divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, quando esta não 

for pacificada, ou venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos 

órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. 

(C). Em qualquer caso, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de 

pessoa jurídica de direito privado respondem pelo ato de improbidade que 

venha a ser imputado à pessoa jurídica, nos limites da sua participação. 

(D). Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens. 
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(E). Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por 

parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de culpa 

ou dolo com finalidade ilícita por parte do agente. 

 

Questão 24 

 

À luz da Lei nº 9.455/97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

Na mesma pena do crime de tortura incorre quem se omite em face das condutas 

descritas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. 

(A). Aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido contra 

adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos. 

(B). Caso um agente público seja condenado, após trânsito em julgado, a uma pena 

de quatro anos de reclusão, por crime de tortura, ele ficará impedido de exercer 

o referido cargo, emprego ou função pública pelo prazo de oito anos. 
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(C). O disposto na Lei nº 9.455/97 aplica-se ainda quando o crime não tenha sido 

cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o 

agente em local sob jurisdição brasileira. 

(D). O agente que constranger alguém com emprego de violência, em razão de 

discriminação racial ou religiosa, causando-lhe sofrimento físico e incapacidade 

para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, responderá pelo crime de 

tortura em sua forma qualificada. 

 

Questão 25 

 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) dispõe que são formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, entre outras: 

I. a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal. 

II. a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades; 

III. a violência moral, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional 

e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
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crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 

de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

Está correto o que consta em: 

(A). I e II, apenas. 

(B). I, II e III. 

(C). I, apenas. 

(D). II, apenas. 

(E). III, apenas. 

 

Questão 26 

 

Assinale a alternativa correta sobre as alterações realizadas no Código Penal pela Lei 

de Proteção de Dados (Lei 14.155/21). 

(A). Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 

com autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita configura o crime de invasão de 

dispositivo informático. 
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(B). Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima 

ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos 

ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio 

fraudulento análogo o delito é punido com pena de detenção. 

(C). Se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do 

território nacional a pena será diminuída de 1/3 a 2/3. 

(D). Se da invasão de dispositivo informático resultar prejuízo econômico, o crime 

será considerado qualificado. 

(E). 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. 

 

Questão 27 

 

Em relação ao princípio da eficiência, é correto asseverar que: 
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(A). relaciona-se diretamente à implantação do modelo burocrático na 

administração pública brasileira. 

(B). restringe-se à forma de atuação do agente público, do qual espera-se o melhor 

desempenho possível de suas atribuições. 

(C). após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 19/1998, a busca pela 

eficiência autoriza violações ao princípio da legalidade, desde que o preceito 

normativo contrariado possua estatura infraconstitucional. 

(D). os Tribunais de Contas, enquanto auxiliares do Controle Externo, devem avaliar 

a legalidade e legitimidade da atuação administrativa, não estando autorizados 

a realizar controle da eficiência. 

(E). a obrigatoriedade da avaliação especial de desempenho dos servidores efetivos 

como condição para aquisição da estabilidade no serviço público é regra 

constitucional que dá concretude ao princípio da eficiência. 

 

Questão 28 

 

Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens a seguir: 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

 

I. Segundo a doutrina majoritária, os poderes administrativos são classificados como 

estruturais, ou seja, adequam-se à realização das tarefas administrativas. 

II. A omissão do agente público, diante de situações que exigem sua atuação, pode 

ensejar a sua responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. 

III. O excesso de poder é gênero que comporta duas espécies: o desvio de poder e o 

abuso de poder. 

 

Sobre essas assertivas, pode-se afirmar que apenas: 

II está correta. 

I, II e III estão corretas. 

II e III estão corretas. 

III está correta. 

I e II estão corretas. 

 

Questão 29 

 

O presidente de uma autarquia federal expediu um ato administrativo para nomear 

uma pessoa aprovada em concurso público para ocupar o cargo de provimento efetivo. 
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Levando-se em consideração as espécies de atos administrativos, selecione o ato cuja 

forma e conteúdo característicos melhor se adequam à finalidade descrita: 

(A). Regulamento 

(B). Instrução normativa. 

(C). Portaria 

(D). Autorização 

(E). Circular 

 

Questão 30 

 

A criminologia: 

(A). uma ciência do ser, teorética, que se utiliza apenas de métodos biológicos, e tem 

por objeto o estudo da vítima e do controle social. 

(B). uma ciência do ser, conceitual e teórica, que tem por objeto de estudo o crime, 

o criminoso, a vítima e o controle social. 
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(C). Não é uma ciência, sendo reconhecida apenas como doutrina, e inserida no 

estudo da parte geral de Direito Penal. 

(D). uma ciência do ser, empírica e experimental, que se utiliza de métodos 

biológicos e sociológicos e tem por objeto de estudo o crime, o criminoso, a 

vítima e o controle social. 

(E). uma ciência do ser, teórica, que se utiliza apenas de métodos sociológicos. 

 

Questão 31 

 

A respeito das diferenças entre o Direito Penal e a Criminologia, é incorreto o que se 

afirma em: 

(A). O direito penal tem natureza formal e normativa. 

(B). O direito penal é uma ciência empírica, enquanto a criminologia tem um método 

jurídico-sistemático e seu proceder é dedutivo sistemático. 
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(C). Interessa ao direito penal a qualificação formal correta de um acontecimento 

penalmente relevante, enquanto a criminologia ocupa-se da imagem global do 

fato e de seu autor. 

(D). A criminologia é uma ciência autônoma. 

(E). O direito penal vai analisar o delito sob o prisma do modelo típico. 

 

Questão 32 

 

São características da moderna criminologia, exceto: 

(A). Substituiu o conceito de “intervenção” por “tratamento”. 

(B). O crime deve ser analisado como um problema com sua face humana e 

dolorosa. 

(C). Acentua a necessidade de prevenção, em contraposição à ideia de repressão dos 

modelos tradicionais. 

(D). Não afasta a análise etiológica do delito. 
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(E). Empresta destaque aos modelos de reação social ao delito como um dos objetos 

da criminologia. 

 

Questão 33 

 

De acordo com a vertente criminológica do “etiquetamento” (labelling approach), é 

CORRETO afirmar que: 

(A). uma teoria do consenso. 

(B). Tem como um de seus principais expoentes Edwin Sutherland. 

(C). Teve origem nas décadas de 20 e 30, nos Estados Unidos. 

(D). Para essa teoria a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas 

a consequência de um processo em que se atribui tal “qualidade” 

(estigmatização). 

(E). teve os inquéritos sociais (social surveys) como instrumento de investigação da 

análise dos crimes e criminosos. 
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Questão 34 

 

“A teoria ___________ é tida como teoria de consenso, criada pelo sociólogo Albert 

Cohen [...] Essa teoria é contrária à noção de uma ordem social, ofertada pela 

criminologia tradicional. Identificam-se como exemplos as gangues de jovens 

delinquentes, em que o garoto passa a aceitar os valores daquele grupo, admitindo-os 

para si mesmo, mais que os valores sociais dominantes. Segundo Cohen, [...] se 

caracteriza por três fatores: não utilitarismo da ação; malícia da conduta; e 

negativismo”. PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. – 

10. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. 

  O excerto acima refere-se à qual teoria criminológica: 

(A). Teoria da Anomia. 

(B). Teoria da Subcultura Delinquente. 

(C). Teoria Ecológica. 

(D). Teoria da Associação Diferencial 

(E). Teoria do Etiquetamento. 
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Questão 35 

 

Na classificação de Benjamin Mendelsohn, que leva em consideração a participação ou 

provocação da vítima, a vítima ex ignorantia corresponde à vítima: 

(A). ideal. 

(B). menos culpada que o criminoso. 

(C). tão culpada quanto o criminoso. 

(D). mais culpada que o criminoso. 

(E). única culpada. 

 

Questão 36 

 

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

corretamente a lacuna. 

A ______________ corresponde à "autorrecriminação da vítima" pelo crime, por meio 

da busca de razões que poderiam responsabilizá-la pela prática delituosa. 
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(A). sobrevitimização. 

(B). revitimização. 

(C). vitimização indireta. 

(D). heterovitimização. 

(E). vitimização terciária. 

 

Questão 37 

 

“Lei que pune violência institucional contra vítima de crime entra em vigor 

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira a Lei 14.321, que 

caracteriza o crime de violência institucional, praticado por agentes públicos contra 

vítimas ou testemunhas de crimes violentos [...] A inclusão da violência institucional 

entre os crimes de abuso de autoridade foi um dos vários projetos aprovados no 

Senado de valorização dos direitos da mulher em 2022. A partir de agora, pode pegar 

até um ano de cadeia, além de pagar uma multa, quem "submeter qualquer vítima de 

infração ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, 
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repetitivos ou invasivos, que as levem a reviver, sem estrita necessidade, a situação de 

violência ou outras situações potencialmente geradoras de estigmatização e 

sofrimento" 

Fonte: Agência Senado (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/01/lei-que-pune-violencia-

institucional-contra-vitima-de-crime-entra-em-vigor) 

Referido tipo penal tem por finalidade combater a vitimização: 

(A). Qualificada. 

(B). Indireta. 

(C). Primária. 

(D). Secundária. 

(E). Terciária. 

 

Questão 38 

 

Acerca dos possíveis programas de prevenção do delito, é correto afirmar que: 
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(A). programas de prevenção espacial ou geográfica propõem a intervenção no 

espaço urbano por meio de políticas públicas de melhoria de infraestrutura, 

reordenação e saneamento urbano. 

(B). programas de orientação comunitária visam vítimas potenciais, e propõem 

campanhas de conscientização quanto aos riscos assumidos em suas atitudes e 

mudança de mentalidade. 

(C). programas de orientação vitimária atribuem à comunidade o controle social, por 

meio da adoção de alternativas reconciliatórias e de reforma social. 

(D). programas políticos-sociais de prevenção estão voltados à prevenção terciária 

da criminalidade, recaindo sobre o condenado a fim de reeducá-lo e, com isso, 

evitar sua reincidência. 

(E). programas de prevenção de reincidência destinam-se à prevenção primária da 

criminalidade, implementando-se por meio da adoção de políticas sociais 

progressivas e inclusivas. 
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Questão 39 

 

Acerca do Controle Social, é correto afirmar que a Polícia Judiciária integra: 

(A). o controle social informal. 

(B). não integra nenhuma forma de controle social da criminalidade. 

(C). a primeira seleção do controle social formal. 

(D). a segunda seleção do controle social formal. 

(E). a terceira seleção do controle social formal. 

 

Questão 40 

 

O Windows 10 possibilita trabalhar com a seleção de múltiplos arquivos através do uso 

das teclas SHIFT e CTRL. A tecla CTRL permite: 

(A). selecionar um intervalo de arquivos sequenciais 

(B). selecionar arquivos de forma aleatória, não sequenciais. 

(C). recortar um arquivo. 

(D). colar um arquivo. 
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(E). localizar arquivos ou pastas. 

 

Questão 41 

 

É correto afirmar sobre as regras de nomenclatura de arquivos e pastas no Windows 

10.  

(A). Nome de arquivos não podem conter os caracteres @ e &. 

(B). Nome de pastas não podem conter os caracteres + e -. 

(C). Nome arquivos não podem conter os caracteres * e ?, mas nomes de pastas sim. 

(D). Nome de pastas não podem conter os caracteres @ e &, mas nomes de arquivos 

sim. 

(E). Tanto nomes de pastas quanto de arquivos não podem conter os caracteres * e 

?. 
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Questão 42 

 

O painel de controle permite alterar as configurações do Windows 10. No que se refere 

a essa informação, assinale a alternativa que possibilita configurar uma conexão de 

banda larga e solucionar problemas de rede: 

(A). Facilidade de Acesso. 

(B). Aparência e Personalização 

(C). Contas de Usuário. 

(D). Rede e Internet. 

(E). Hardware e sons. 

 

Questão 43 

 

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: 
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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. 

 

Questão 44 

 

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; 
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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: 

(A). 0 

(B). 1 

(C). 2 

(D). 3 

(E). 4 

 

Questão 45 

 

No Word 2016, o grupo ilustrações, da guia Inserir, está exibido abaixo.   
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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. 

(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 46 

 

Paulo, utilizando o Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, digitou um 

documento e selecionou alguns parágrafos, conforme visto na imagem ANTES: 
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Em seguida, acionou uma ferramenta para modificar o documento conforme visto na 

imagem DEPOIS: 

 

A ferramenta usada conforme descrita no enunciado é: 

(A). Lista de Vários Níveis. 

(B). Marcadores. 

(C). Classificar. 

(D). Numeração. 

(E). Mostrar Tudo. 
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Questão 47 

 

No Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, elaborou-se a seguinte planilha: 

  

 Em A4 foi inserida a fórmula =MOD(D1;3). O resultado dessa fórmula será: 

(A). 3 

(B). 5 

(C). 0 

(D). 4 

(E). 1 
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Questão 48 

 

Observe a imagem abaixo, que apresenta uma planilha elaborada no Microsoft Excel 

2016, em sua configuração padrão. 

  

 Analisando a imagem acima, o resultado apresentado pela fórmula =MAIOR(B1:D3;5) 

após ser aplicada à célula A5 será: 

(A). 7 

(B). 3 

(C). 5 

(D). 4 
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(E). 8 

 

Questão 49 

 

Paulo criou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original. 

  

 Ele inseriu na célula A7 a fórmula =MÉDIA(A1:A5). Se ele selecionar a célula A3 e 

apagar o seu conteúdo, pressionando a tecla Delete, o resultado apresentado na célula 

A7 será: 

(A). 2,4 

(B). 2,5 
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(C). 5 

(D). 4 

(E). 3 

 

Questão 50 

 

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 
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Questão 51 

 

Paulo, gerente do Banco do Brasil, preparou uma mensagem de correio eletrônico com 

as seguintes características: 

 Para: Vanessa, Ricardo, Thállius. 

Cc: Fernanda, Renan. 

Cco: Luana 

 Thállius, ao receber a mensagem, clicou em Responder a Todos. Assinale a alternativa 

que indica quantos destinatários aparecem automaticamente em sua mensagem. 

(A). 4 

(B). 5 

(C). 3  

(D). 6 

(E). 1 
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Questão 52 

 

A comunicação de conversação de voz que utiliza como meio de comunicação redes 

com endereçamento IP na qual tanto o emissor quanto o receptor utilizam-se de um 

computador pessoal, é conhecida como tecnologia de: 

(A). Intranet. 

(B). VoIP. 

(C). Banda Larga. 

(D). DNS. 

(E). Proxy. 

 

Questão 53 

 

Com relação aos navegadores e suas principais funções, analise as afirmativas a seguir. 

I - Os cookies lembram partes de páginas, como imagens, para ajudar a abri-las mais 

rapidamente durante sua próxima visita. 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

II – A ferramenta limpar dados de navegação permite remover cookies e outros dados 

do site. 

 III – No Google Chrome, o usuário pode abrir as opções de limpar dados de navegação 

por meio das teclas de atalho CTRL+SHIFT+DEL. 

 Está correto somente o que se afirma em: 

(A). I e II. 

(B). II, somente. 

(C). I e III. 

(D). I, II e III. 

(E). II e III. 

 

Questão 54 

 

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. 

(A). https://nomedosite.com.www 
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(B). fttp://nomedosite.com.br 

(C). stmp://nomedosite.com.br 

(D). http://www.nomedosite.com.br 

(E). smtp://nomedosite.com.br.www 

 

Questão 55 

 

Janaína digitou o seguinte na barra de endereços no seu navegador web: 

http://www.minhaempresa.com.br:8090/servicos/contratos.php?limite=50 

Julgue as alternativas a seguir e identifique a alternativa incorreta: 

(A). O texto completo digitado é um exemplo de URL, ou localizador universal de 

recursos, que permite localizar e ter acesso a um recurso disponível na internet. 

(B). O trecho http identifica o protocolo usado para conexão com o servidor de 

destino. 

(C). O trecho www.minhaempresa.com.br identifica o domínio e serve como um 

apelido para o endereço IP do servidor onde está o recurso. 
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(D). O trecho 8090 representa o tempo máximo em segundos em que conexão com 

servidor estará disponível. 

(E). O trecho limite=50 representa um parâmetro com nome e valor, usado no 

processamento do recurso no servidor. 

 

Questão 56 

 

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. 

 



Baixe o App Estratégia pelo QR Code. 

SIMULADO ESPECIAL – SISTEMA DE QUESTÕES (SQ)  

  
  

Questão 57 

 

O SSD (Drives de Estado Sólido) é um dispositivo de armazenamento em massa que 

funciona como uma: 

(A). Memória volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, 

programas. 

(B). Memória não volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, 

programas. 

(C). Memória primária, em que o processador pode acessar os dados diretamente. 

(D). Memoria secundária e volátil para armazenamento de dados. 

(E). Memória que consume mais energia e menos resistente em relação a 

movimentos, quedas ou interferências magnéticas. 
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Questão 58 

 

O programa malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 

equipamento, em geral com a utilização de criptografia, e que exige pagamento de 

resgate para restabelecer o acesso ao usuário é conhecido como: 

(A). Cavalo de Troia 

(B). Keylogger 

(C). Ransomware 

(D). Worm 

(E). Bot 

 

Questão 59 

 

Uma organização possui várias redes internas de computadores interligadas entre si e 

também à Internet. Para proteger a comunicação desta organização contra ações 

maliciosas no tráfego dos dados, o mecanismo a ser utilizado é o: 

(A). pharming 
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(B). firewall 

(C). antivírus 

(D). antispam 

(E). antispyware 

 

Questão 60 

 

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. 
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Questão 61 

 

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. 

 

Questão 62 

 

Carlos e André decidiram tomar a vacina no mesmo dia, em um posto de saúde do 

bairro. 

Sabe-se que André chegou primeiro à fila. Considere, então, as seguintes informações. 

• Existem dez pessoas entre eles na fila; 
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• O número de pessoas na frente de André é o triplo do número de pessoas atrás 

de Carlos; 

• Nessa fila há um total de 112 pessoas. 

Considerando essas informações, podemos afirmar que Carlos está na posição: 

(A). 75º 

(B). 76º 

(C). 77º 

(D). 86º 

(E). 87º 

 

Questão 63 

 

Considere a seguinte proposição: “serei aprovado se e somente se eu estudar muito”. 

A sua negação pode ser escrita como: 

(A). “Serei aprovado ou estudarei muito.” 
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(B). “Estudarei muito e não serei aprovado ou serei aprovado e não estudarei 

muito.” 

(C). “Serei aprovado ou não estudarei muito e estudarei muito ou não serei 

aprovado.” 

(D). “Serei aprovado e não estudarei muito ou não estudarei muito e não serei 

aprovado.” 

(E). “Não serei aprovado e não estudarei muito ou estudarei muito e não serei 

aprovado.” 

 

Questão 64 

 

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

434ª e 580ª letras é: 

(A). AMOR 

(B). ARMO 

(C). SOMA 

(D). SORO 

(E). OMAR 

 

Questão 65 

 

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 
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(E). 97 

 

Questão 66 

 

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 67 

 

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 68 

 

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. 
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(B). 5/6. 

(C). 4/5. 

(D). 3/4. 

(E). 3/8. 

 

Questão 69 

 

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. 
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(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. 

 

Questão 70 

 

Considere verdadeiras as afirmações a seguir:  

• Se Mário acorda cedo, então Hugo não sai de casa.  

• Se Hugo não sai de casa, então Marina vai para escola.  

• Se Marina vai para escola, então Fábio pode jogar bola.  

• Hugo sai de casa e Fábio não pode jogar bola.  

• Mário acorda cedo ou Fernanda faz o almoço.  

A partir dessas afirmações, é correto concluir que  

(A). Fernanda faz o almoço. 

(B). Marina vai para escola. 

(C). Mário acorda cedo. 
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(D). Hugo não sai de casa. 

(E). Fábio pode jogar bola. 

 

Questão 71 

 

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. 

 

Questão 72 

 

Analise as premissas. 
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• 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. 

(D). Pedro não é médico. 

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

 

Questão 73 

 

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

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

 

Questão 74 

 

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. 

(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 75 

 

Um contraexemplo para uma determinada afirmativa é um exemplo que a contradiz, 

ou seja, um exemplo que torna a afirmativa falsa.  

Um contraexemplo para a afirmativa “SE x é múltiplo de 7 ENTÃO x é um número 

ímpar” é: 

(A). = 7 

(B). = 8 
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(C). = 11 

(D). = 14 

(E). = 21 

 

Questão 76 

 

Uma afirmação equivalente à afirmação “As calçadas estão sujas ou os varredores 

fizeram o serviço” é: 

(A). As calçadas estão limpas, e os varredores fizeram o serviço 

(B). Se os varredores fizeram o serviço, então as calçadas não estão sujas. 

(C). Se as calçadas não estão sujas, então os varredores fizeram o serviço. 

(D). Os varredores não fizeram o serviço, e as calçadas estão sujas. 

(E). As calçadas estão sujas, e os varredores fizeram o serviço. 

 

Questão 77 

 

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. 
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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. 

 

Questão 78 

 

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 
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(B). 91 

(C). 72 

(D). 84 

(E). 79 

 

Questão 79 

 

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 80 

 

Suponha que são verdadeiras as seguintes proposições.  

P: Alguns candidatos são estudiosos. 

Q: Nenhum aventureiro é estudioso. 

 

Portanto, também é necessariamente verdade que 

(A). algum candidato é aventureiro. 

(B). algum aventureiro é candidato. 

(C). nenhum aventureiro é candidato. 

(D). nenhum candidato é aventureiro. 

(E). algum candidato não é aventureiro. 
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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/5ffe73ea-e561-47f6-a6f5-96f32d89b3fc/ 

 

GABARITO (COM EXPLICAÇÕES) 

 

Veja como nossas questões são comentadas: 

 

Questão 1 

 

GABARITO: ALTERNATIVA B. 

Confira os erros/acertos das alternativas e os excertos que confirmam ou ratificam as 

informações.  

 

(B). o isolamento social contribuiu para a diminuição dos casos de dengue em 2021; 

(46% das pessoas marcaram essa alternativa) 

CORRETO 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/5ffe73ea-e561-47f6-a6f5-96f32d89b3fc/
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É justamente isso que o texto relata. Veja: “Ainda em relação à pandemia, o menor 

número de infecções em 2021 também tem a ver com os períodos de maior 

isolamento social, que diminuíram a locomoção das pessoas pelas cidades.” 

 

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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