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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 

09. 

 

Condenados à vida 

“Ele tem dezesseis anos, um câncer de boca 

horroroso, mal anda, mas o médico disse que faz a 

remoção da mandíbula e uma abertura no estômago para 

ele se alimentar. Eu queria que ele morresse logo, não 

tenho dinheiro.”  

Tratava-se de um cão idoso, sofrendo e 

atormentando a vida da minha paciente.  

O que aconteceu com a morte, que nem é mais 

permitida aos animais que sofrem, que dirá a nós 

humanos? 

Ano de 1973, um dos meus pacientes era um 

velhinho com câncer de fígado que finalmente teve uma 

parada cardíaca na minha frente.  

Iniciei logo os processos de reanimação 

(massagem cardíaca etc). Debalde. O chefe de clínica, 

meu hoje amigo Prof. Alvariz, me chamou: “Daudt, 

aquilo não se chama parada cardíaca. Chama-se MORTE. 

É necessário saber a diferença”.  

Parece que nós, médicos, em particular, e a 

sociedade, em geral, perdemos a noção dessa preciosa 

diferença, e estamos infligindo um tormento artificial a 

nós mesmos e aos infelizes sob nossos cuidados. 

Aos médicos, a diferença não é ensinada nas 

faculdades. Pelo contrário. A morte é vista como uma 

inimiga a ser combatida a quaisquer “custo$”, saídos dos 

nossos bolsos.  

E o inferno não atinge só os terminais. Ele se 

estende aos iniciais que não deveriam ter iniciado.  

A mãe natureza vem expulsando embriões 

inviáveis desde sempre, em diversas fases da gestação. O 

aborto de fetos anencéfalos foi consentido a duras penas, 

e ainda revolta muitos.  

A compulsão de “salvar vidas” atinge prematuros 

malformados (outrora inviáveis) ao ponto de vegetarem 

por meses ou anos, aprisionando e desgraçando familiares 

pobres.  

Os médicos deste circo de horrores têm um lema 

sinistro: “No meu plantão, não!” E se desdobram em 

manobras heroicas para prolongar a existência daquele 

ser sem perspectivas, com a crueldade adicional de dar 

esperança às famílias.  

Até há pouco tempo, morria-se em casa, sabendo 

que se ia morrer, cercado de carinho da família, dizendo 

suas últimas palavras, num rito de despedida que incluía 

a morte como parte da vida, e como um momento digno.  

Hoje, varremos nossos moribundos para debaixo 

de uma UTI, que nos “poupa de assistir o horror”.  

Pude proporcionar esse momento digno a minha 

mãe de 95 anos. Ela já estava na maca para ser levada à 

ambulância quando cheguei. “Podem voltar, que ela quer 

morrer em casa”. O médico apertou minha mão, solidário 

e comovido.  

Posta em sua cama, minha mãe disse: “Que bom, 

voltei ao meu cantinho”. E morreu como queria. 

 

01. Conforme informações do texto, para o autor, a morte  

(A) foi tratada, em todos os tempos, com dignidade e 

sempre acompanhada nos lares. 

(B) é o momento com que os médicos, em geral, lidam 

muito bem.  

(C) é facilmente diferenciada da parada cardíaca pelos 

alunos de medicina. 

(D) deve ser tratada com o devido respeito, como parte da 

vida. 

 (E) representa, ainda, um mistério enigmático, 

assustador e indigno. 

 

02. Considerando o contexto, as expressões “inferno” e 

“circo de horrores” (8.o e 11.o parágrafos) referem-se 

(A) à falta de conhecimento dos médicos quanto ao 

tratamento adequado para socorrer um paciente com 

parada cardíaca. 

(B) ao tratamento desumano dispensado aos pacientes por 

alguns profissionais em seus plantões médicos.  

(C) à forma como são condenados à morte tanto os 

doentes terminais quanto os iniciais malformados.  

(D) ao impulso de alguns médicos em querer manter 

vivos os doentes terminais e os iniciais malformados, que 

terão vida vegetativa. 

(E) à facilidade que médicos de plantão têm para 

enfrentar a morte e abreviar a vida. 

 

03. De acordo com informações textuais,  

(A) desde há muito tempo, os moribundos são colocados 

na UTI para que possam expressar seus últimos desejos. 

(B) em – ... nos “poupa de assistir o horror”. (13.o 

parágrafo) –, o termo “horror” pode ser entendido como 

o momento da despedida.  

(C) Francisco Daudt, autor do texto, entende que a vida 

dos animais deve ser preservada, mesmo quando estão em 

estado terminal.  

(D) o Prof. Alvariz ensina aos estudantes de medicina 

como se deve tratar de um paciente com parada cardíaca. 

(E) o autor do texto condena os médicos que abreviam os 

sofrimentos de pacientes sem perspectiva e que defendem 

o aborto de fetos anencéfalos. 

 

04. A frase – A morte é vista como uma inimiga a ser 

combatida a quaisquer “custo$”, ... (7.o parágrafo) –, 

reforçada pela grafia da palavra em destaque, induz à 

ideia de que, para alguns médicos,  

(A) deve-se procurar vencer a morte, sempre, mesmo que 

às custas de alto preço.  

(B) deve-se manter o doente na UTI, mesmo que ele não 

possa arcar com as despesas.  

(C) deve-se combater os altos custos dos tratamentos  

especiais.  

(D) deve-se oferecer descontos aos pacientes com menos 

recursos financeiros.  



Simulado Soldado B 
 

  

SIMULADO SOLDADO 2 

 

(E) é gasto muito dinheiro público para o tratamento dos 

pacientes terminais. 

 

05. Nos períodos – “Ele tem dezesseis anos, um câncer de 

boca horroroso, mal anda, mas o médico disse que faz a 

remoção da mandíbula...” (1.o parágrafo) – e – E morreu 

como queria. (última frase do texto) – as conjunções em 

destaque estabelecem, correta e respectivamente, entre as 

orações, relações de 

(A) conformidade e comparação.  

(B) oposição e conformidade.  

(C) finalidade e comparação.  

(D) conclusão e consequência. 

(E) explicação e oposição. 

 

06. O título do texto – Condenados à vida – relacionado 

aos doentes terminais, remete à ideia de que eles  

(A) enfrentam corajosamente a morte.  

(B) têm o direito de viver saudáveis por mais tempo.  

(C) são privados do direito de morrer em paz.  

(D) desistem de lutar para viver.  

(E) vislumbram a possibilidade de realizar bons 

tratamentos. 

 

07. Releia as frases do texto. 

... perdemos a noção dessa preciosa diferença, e estamos 

infligindo um tormento artificial a nós mesmos e aos 

infelizes sob nossos cuidados. (6.o parágrafo) 

A mãe natureza vem expulsando embriões inviáveis 

desde sempre, ... (9.o parágrafo) 

 

Considerando o contexto em que foram utilizadas, as 

palavras em destaque podem ser substituídas, correta e 

respectivamente, sem alteração de sentido, por: 

(A) ameaçando; executáveis  

(B) infringindo; duradouros 

(C) transgredindo; irrealizáveis  

(D) violando; invencíveis 

(E) impondo; impossíveis 

 

08. Considerando que o adjetivo é uma palavra que 

modifica o substantivo, com ele concordando em gênero 

e número, assinale a alternativa em que a palavra 

destacada é um adjetivo. 

(A) ... um câncer de boca horroroso, ...  

(B) Ele tem dezesseis anos... 

(C) Eu queria que ele morresse logo, ...  

(D) ... com a crueldade adicional de dar esperança às 

famílias. 

 (E) E o inferno não atinge só os terminais. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra “a”, em 

destaque, possui a mesma função que na frase: 

 

... aprisionando e desgraçando familiares pobres, que a 

eles ficam acorrentados nos institutos, ... 

 

(A) Ele tem um câncer na mandíbula, mas o médico disse 

que a removerá. 

(B) Para alguns médicos, a existência de pacientes 

terminais é importante, por isso eles a prolongam.  

(C) Sobre a morte, os plantonistas dizem: Eu não a quero.  

(D) Pude proporcionar esse momento digno a minha mãe 

de 95 anos. 

(E) O cão da minha paciente era doente e atormentava-a. 

 

10. Leia o seguinte texto. 

Uma gravidez de dois meses que se desfaz leva               

__________mulheres              lágrimas. O aborto de fetos 

anencéfalos ainda revolta muitos.                   

__________manobras heroicas empregadas por médicos 

para prolongar a vida daquele ser sem perspectivas. 

 

As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, com: 

(A) às … as … Existem  

(B) as … às … Existe  

(C) às … às … Existe  

(D) as … as … Existem 

(E) as … às … Existem 

 

11. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque 

está corretamente substituído nos parênteses, 

considerando-se o emprego e a colocação do pronome. 

(A) … dizendo suas últimas palavras… (dizendo-lhes) 

(B) Pude proporcionar esse momento digno a minha 

mãe… (proporcioná-lo)  

(C) Aos médicos, a diferença não é ensinada nas 

faculdades. (não lhes é ensinada)  

(D) Eu queria que ele morresse logo, não tenho dinheiro, 

... (não tenho-o)  

(E) A mãe natureza vem expulsando embriões 

inviáveis... (expulsando-lhes) 

 

12. Assinale a alternativa cuja frase está correta quanto à 

pontuação. 

(A) O médico, solidário e comovido, apertou minha mão 

e entendeu o pedido de minha mãe. 

(B) A diferença entre parada cardíaca e morte, não é 

ensinada, aos médicos nas faculdades.  

(C) Prof. Alvariz, chefe da clínica sabia qual a diferença  

entre, parada cardíaca e morte.  

(D) O aborto de fetos anencéfalos motivo de muita 

revolta, foi bastante contestado.  

(E) Iniciei assim que o velhinho teve uma parada 

cardíaca, os processos de reanimação. 

 

13. Leia o seguinte texto. 

 

Tirem a TV do quarto 

 ________ que crianças que dispunham de tevê no quarto 

_________notas significativamente ___________ às de 

seus colegas que não tinham tevê no quarto. 
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As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, com: 

(A) Se verificou … obteram … inferior  

(B) Verificou-se … obtiveram … inferiores  

(C) Verificou-se … obteve … inferiores  

(D) Verificou-se … obtiverão … inferior  

(E) Se verificou … obtiveram … inferiores 

 

Leia o cartum de Laerte. 

 
14. O efeito de humor do cartum se deve  

(A) à interpretação dada à frase “Tirem as crianças da 

frente da tevê” pelo casal da calçada.  

(B) à possibilidade de a tevê atingir as crianças que 

atravessavam a rua. 

(C) à preocupação inútil do homem do caminhão ao ver 

as crianças atravessando a rua, de bicicleta. 

(D) à falta de cuidado do homem do caminhão ao deixar 

a  tevê cair no chão. 

(E) ao descuido do casal da calçada em não impedir que 

as crianças atravessassem a rua, de bicicleta. 

 

Leia o poema para responder às questões de números 15 

a 18. 

 
 

15. Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas de trecho adaptado da 

segunda estrofe, de tal forma que seja expressa a ideia de 

possibilidade, hipótese. 

 

A comida suculenta que eles___________ à nossa frente 

nós a__________toda com os olhos. 

(A) punham … comíamos 

(B) punham … comêramos  

(C) puseram … comemos 

(D) pusessem … comeríamos 

(E) põem … comíamos 

 

16. A ideia central do poema é a de que a tevê leva o 

homem a 

(A) aproveitar melhor a vida graças aos indicadores 

econômicos que recebe dela. 

(B) obter vantagens pessoais com os programas que ela 

oferece para o seu lazer.  

(C) economizar e a saborear os alimentos de que gosta 

enquanto assiste aos programas.  

(D) adquirir informações imprescindíveis para viver em 

sociedade sem preocupações.  

(E) trocar a realidade pelo mundo representado pelos 

produtos da mídia televisiva. 

 

17. Os dois-pontos empregados no penúltimo verso têm a 

função de introduzir um(a)  

(A) dúvida.  

(B) crítica.  

(C) explicação.  

(D) elogio. 

(E) solicitação. 

 

18. A forma de expressão do título do poema, dirigindo-

se à televisão, indica a manifestação irônica de um(a)  

(A) apelo.  

(B) homenagem.  

(C) depreciação.  

(D) entretenimento. 

(E) alerta. 

 

HISTÓRIA 
19. Sobre a 2° Guerra Mundial e correto afirma:  

(A) Japão, Alemanha e Itália se uniram devido a ambições 

expansionistas, contra as potências europeias que 

detinham grande poder sobre o território como Grã- 

Bretanha e França.  

(B) EUA, URSS e Grã- Bretanha formam os aliados na 

luta contra o Eixo composto por Alemanha, Itália e Japão 

devido a diferenças éticas entre seus povos.  

(C) A ascensão de regimes totalitários na Europa é o 

principal responsável pelo conflito mundial entre as 

grandes nações europeias.  

(D) Os desejos expansionistas de EUA e URSS na guerra 

fria contribuíram para o desenvolvimento da 2° Guerra 

Mundial.  

(E) Alemanha, Itália e Japão X EUA, Rússia, Grã- 

Bretanha e França configura um conflito de interesses 

econômico, politico, ambiental e social do planeta que 

necessita de novas estratégias de desenvolvimento.  
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20. Em diversos países da Europa, a crise do capitalismo 

provocou efeitos desastrosos. Setores mais explorados da 

população passaram a reivindicar soluções que 

melhorassem a condição de vida. Passaram a surgir 

grupos armados que prometiam estabelecer a ordem e a 

disciplina como o nazismo e o fascismo. A que fatores 

são atribuídos o fortalecimento e ascensão dos regimes 

totalitários.  

(A) Combate as ideias socialistas, incapacidades dos 

regimes democráticos de solucionar os problemas, apoio 

de banqueiros e industriais aos regimes autoritários 

temendo a perda de seus privilégios.  

(B) Apoio de banqueiros e industriais ao regime 

totalitário temendo a perda de seus privilégios, apoio 

ideológico dos socialistas e estabilidade econômica da 

época para financiar o regime.  

(C) Crise econômica capitalista, expansão dos 

movimentos socialistas apoiados pelos burgueses que 

temiam a perda de seus privilégios.  

(D) Regimes democráticos em crise, recuo do liberalismo 

e o medo da população com o aumento das ideias 

socialistas.  

(E) Democracia em descrédito, crise econômica e a 

insatisfação do povo com o regime monárquico europeu. 

  

21. Mussolini ao dar um golpe no parlamento instaurou 

uma ditadura fascista composta de vários princípios 

como:  

(A) Estado Colaborativo, Totalitarismo, Comunismo, 

Autoritarismo, e Romantismo.  

(B) Militarismo, Romantismo, Idealismo, Nacionalismo 

e Totalitarismo.  

(C) Estado Corporativo, Totalitarismo, Naturalismo, 

Militarismo e Autoritarismo.  

(D) Romantismo, Idealismo, Totalitarismo e Estado 

Democrático.  

(E) Estado Monárquico, Nacionalismo, Militarismo e 

Fascismo.  

 

22. Quais os motivos que levaram Japão e EUA a se 

enfrentarem na 2° Guerra:  

(A) O Japão não aceitava ceder territórios na China para 

uso militar americano  

(B) Os EUA eram contrários à expansão japonesa em 

territórios chineses.  

(C) O Japão era contra a intervenção americana na 

economia capitalista.  

(D) Os EUA desrespeitaram acordos comerciais firmados 

entre os dois países  

(E) O Japão atacou a base militar de Pearl Harbor no 

Pacifico em resposta aos ataques as cidades de Hiroshima 

e Nagasaki.  

 

23. Para tirar os Estados Unidos da crise o presidente 

Roosevelt adotou um conjunto de medidas, o New Deal 

(novo acordo). Assinale a alternativa correta no que se 

refere ao New Deal.   

(A) Inspiradas nas ideias do economista John Keynes 

defendia a participação do Estado nos assuntos 

econômicos, controle de preços, salário desemprego e 

investimento em obras publicas.  

(B) Inspiradas nas ideias de Karl Marx defendiam a 

interferência do Estado nos assuntos econômicos, 

concessão de empréstimos a fazendeiros e industriais e 

conciliação das leis do mercado.  

(C) Inspiradas nas ideias do economista John Keynes 

defendia a participação do Estado nos assuntos 

econômicos, controle de preços, salário desemprego e 

investimento em obras privadas.  

(D) Inspiradas nas ideias de Karl Marx defendiam a 

interferência do Estado nos assuntos econômicos, 

concessão de empréstimos a fazendeiros e industriais e 

conciliação das leis do mercado para evitar a exploração 

capitalista.  

(E) Inspiradas nas ideias do economista John Keynes 

defendia a participação do Estado nos assuntos 

econômicos, controle de preços, salário desemprego e 

investimento em obras públicas e privadas.  

 

24 - Analisando a Era Vargas, podemos apontar como 

pontos positivos de seu governo as seguintes politicas: 

A) Criação das leis trabalhistas, industrialização, combate 

aos opositores políticos e governo forte e autoritário. 

B)Desenvolvimento da indústria nacional, modernização 

da infraestrutura do país, criação de aparelhos de 

repressão para evitar revoltas populares e a CLT. 

C)Combate ao comunismo, a miséria, ao analfabetismo e 

privilégios das elites oligárquicas por meio da reforma 

agrária. 

D)Desenvolvimento da industrialização do país, projeto 

político nacionalista, criação da CLT e diversificação dos 

produtos de exportação nacional. 

E)Desenvolvimento da produção de café para exportação, 

controle de manifestações contrarias ao governo, governo 

autoritário necessário no combate de movimentos 

comunistas. 

 

25 – (ATUALIDADE) Por Tiago Cordeiro / 

access_time24 abr 2019, 09h14 - Publicado em 23 abr 

2019 

1- No último domingo (21), uma série de explosões 

igrejas e hotéis chocou o país. Na data mais importante 

do cristianismo, pelo menos 320 pessoas morreram e 500 

ficaram feridas. Os atentados do feriado de Páscoa 

aconteceram no momento em que o país está perto de 

celebrar, em maio, o aniversário de uma década do fim da 

guerra civil que devastou o território ao longo de 26 anos. 
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O país tem uma história milenar, marcada pelo 

cruzamento de pessoas de diferentes pontos do globo. 

Afinal, a nação está instalada num ponto estratégico 

transformado por moradia para cristãos, budistas, 

hinduístas e muçulmanos. 

O texto refere-se ao acontecimento recente ocorrido : 

(A) –  No Paquistão, devido as disputas territoriais e 

religiosas na Caxemira, contra a influência da Índia na 

região. 

(B) – No Sri- Lanka , um conflito entre governo e rebeldes 

que teve início há mais de 25 anos , em que  os Tigres 

Tâmeis reivindicam a criação de um Estado para a etnia 

tâmil no norte e no leste do país.   

(C) – Na Geórgia, onde a Ossétia do Sul declarou sua 

independência em 1991 e vem sendo reprimida 

duramente pelo governo georgiano. 

(D) – No Iêmen, devido a crise do socialismo várias 

insurgências têm acontecido na região, a mais recente 

começou em 2019, tornando-se uma das várias frentes de 

crise enfrentadas pelo governo iemenita  

(E) – No Tibete, onde duas correntes distintas lutam por 

uma redução do poderio chinês na região, enquanto os 

movimentos nacionalistas mais radicais querem uma 

independência total. 

 

GEOGRAFIA 

26. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada 

vez mais discutida junto às questões que se referem ao 

crescimento econômico. De acordo com este conceito 

considera-se que: 

(A) o meio ambiente é fundamental para a vida humana 

e, portanto, deve ser intocável. 

(B) os países subdesenvolvidos são os únicos que 

praticam esta ideia, pois, por sua baixa industrialização, 

preservam melhor o seu meio ambiente do que os países 

ricos. 

(C) ocorre uma oposição entre desenvolvimento e 

proteção ao meio ambiente e, portanto, é inevitável que 

os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico 

dos povos. 

(D) deve-se buscar uma forma de progresso 

socioeconômico que não comprometa o meio ambiente 

sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele 

disponíveis. 

(E) são as riquezas acumuladas nos países ricos, em 

prejuízo das antigas colônias durante a expansão colonial, 

que devem, hoje, sustentar o crescimento econômico dos 

povos. 

 

27.  Os principais biomas brasileiros são: 

(A) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, 

Caatinga e Pantanal. 

(B) Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e 

Igapó. 

(C) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata 

Atlântica. 

(D) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão 

e Campo sujo. 

(E) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de 

Araucárias, Pantanal e Cerrado.

   

 

28. Desde a década de 1970, observa-se uma expressiva 

transformação na Divisão Internacional do Trabalho em 

caráter mundial, provocada, entre outros fatores,  

(A) pelo avanço da revolução tecnológica que tem como 

um dos princípios a dispersão dos centros de pesquisa e 

inovação, como forma de empregar mão de obra 

qualificada nos países pobres. 

(B) pela forte ampliação dos incentivos financeiros à 

produção de bens primários como forma de direcionar os 

países pobres ao comércio mundial de bens 

manufaturados. 

(C) pelo forte apelo ambientalista assumido pelas 

multinacionais que têm buscado se expandir por regiões 

e países com políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável. 

(D) pela expansão das multinacionais que, impulsionadas 

pela globalização, implantaram filiais em vários países 

subdesenvolvidos, transformando-os em exportadores de 

produtos industrializados. 

(E) pela consolidação do capitalismo financeiro, que 

garante aos novos países industrializados usufruir 

vantagens socioeconômicas atreladas às políticas 

protecionistas. 

 

29. Com o final da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o 

estabelecimento de uma nova Ordem Mundial, o que 

provocou muitas discussões e debates. Sobre essa 

questão, julgue as alternativas: 

I. Com o fim da Bipolaridade, em um segundo momento, 

o mundo tornou-se multipolar, devido ao crescimento de 

algumas superpotências e de blocos econômicos que 

atualmente rivalizam com os Estados Unidos, a exemplo 

da União Europeia, do Japão e, mais recentemente, da 

China; 

II. Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar, pois, 

para muitos analistas, não houve, durante alguns anos, 

nenhuma potência capaz de fazer frente aos Estados 

Unidos. 
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III. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se 

consolidaram como potência militar, mas no campo 

tecnológico e econômico, Japão, China e União Europeia 

também exercem papel de destaque no cenário mundial. 

Sobre as afirmações acima, assinale: 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

(D) Todas estão incorretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

30. Desde o final do século XX, a cidade de São Paulo 

tem sido reconhecida como “cidade global” ou metrópole 

mundial. Essas denominações se equivalem e são 

decorrência do fato de a cidade de São Paulo apresentar 

(A) atividades financeiras, administrativas e no campo da 

informação, que tornam sua influência nacional e 

mundial. 

(B) uma população superior a 12 milhões de habitantes, 

metade dos quais migrantes nacionais e estrangeiros. 

(C) grande número de museus e instituições artísticas que 

a ligam diretamente aos polos culturais europeus e norte-

americanos. 

(D) uma pequena área conurbada, ou seja, formada por 

cerca de 2 municípios integrados por rede de transportes. 

(E) fortes indícios de integração com o Rio de Janeiro 

para a formação de uma megalópole, expressão máxima 

de urbanização moderna. 

 

31 - Em 1957, o Tratado de Roma deu prosseguimento ao 

desenvolvimento do bloco, criando a Comunidade 

Econômica Europeia (CEE). Tal tratado definiu as 

chamadas "liberdades fundamentais", presentes até hoje 

na essência da UE. Elas são: 

A) A livre circulação de capitais, mercadorias e serviços 

B) A livre circulação de pessoas 

C) A livre circulação de capitais, mercadorias, pessoas e 

serviços 

D) A livre circulação de mercadorias 

E) A livre circulação de pessoas e informações 

 

 

32 – (ATUALIDADES) O ex-prefeito de Caracas 

(Venezuela), Antonio Ledezma, foi para a Colômbia 

nesta sexta-feira (17 de novembro) depois de fugir da 

prisão domiciliar em que estava desde 2015. Após cruzar 

a fronteira, Ledezma pediu auxílio ao governo 

colombiano e descreveu sua fuga como 

“cinematográfica”, antes de decidir ir para a Espanha. 

(O Globo, 17 nov. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/PR9EfL>. Adaptado) 

 

O ex-prefeito fugiu de seu país alegando ser vítima de 

(A) injúria racial. 

(B) ameaças de cunho homofóbico. 

(C) ódio xenofóbico. 

(D) perseguição política. 

(E) intolerância religiosa. 
 

LEGISLAÇÃO 

33. O artigo. 5º da Constituição Federal, que versa sobre 

os direitos e deveres individuais e coletivos, assegura que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do: 

(A) as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado;  

(B) todos deverão ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado;  

(C) as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm ilegitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente;  

(D) é garantido o direito de propriedade, e em nenhuma 

hipótese poderá existir a perda da propriedade e em 

qualquer hipótese;  

(E)a propriedade atenderá, quando possível, a sua função 

social;  

 

34. Conforme o artigo 7 da Constituição Estadual de SP, 

São símbolos do Estado  

(A)a bandeira, o brasão de armas e o hino nacional. 

(B)a bandeira, o brasão de armas e o hino. 

(C)a bandeira, o brasão da república e o hino. 

(D)a bandeira, o brasão e o hino. 

(E) N.D.A 

 

35. Conforme o Art. 10.  Da lei de acesso a informação, 

qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso 

a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o 

desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 

conter a identificação do requerente e a especificação da 

informação requerida.  

I-Para o acesso a informações de interesse público, a 

identificação do requerente não pode conter exigências 

que inviabilizem a solicitação.  

II-Os órgãos e entidades do poder público devem 

viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de 

acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.  

III-São vedadas quaisquer exigências relativas aos 

motivos determinantes da solicitação de informações de 

interesse público.  

(A)Somente uma alternativa está correta 

(B)Somente duas alternativas estão corretas 

(C)Nenhuma está correta 

(D)Todas as alternativas estão corretas 

https://goo.gl/PR9EfL
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(E) N.D.A 

 

36. A disciplina policial-militar é o exato cumprimento 

dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e 

acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

ordens, por parte de todos e de cada integrante da Polícia 

Militar. São manifestações essenciais da disciplina: 

(A) a observância rigorosa das prescrições ilegais e 

regulamentares; 

(B) obediência às ordens legais dos inferiores; 

(C) o emprego de todas as energias em benefício do lazer 

e do serviço; 

(D) a correção de atitudes; 

(E) N.D.A 

 

37) O Artigo 13 da Lei Complementar 893/2001, relata 

que as transgressões disciplinares são classificadas de 

acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e 

leves (L). Diante dos fatos acima mencionado, podemos 

afirmar que: 

(A) - exercer ou administrar, o militar do Estado em 

serviço inativo, a função de segurança particular ou 

qualquer atividade estranha à Instituição Policial-Militar 

com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do 

Estado (G); 

(B) - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o 

comércio ou tomar parte na administração ou gerência 

de sociedade comercial com fins lucrativos ou dela ser 

sócio, bem como acionista, cotista ou comanditário (G); 

(C) - deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar 

sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a 

remuneração do cargo (M); 

(D) - cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer 

ordem legal recebida (G); 

(E) - retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer 

ordem legal recebida (M); 

 

38) O artigo. 5º da Constituição Federal, que versa sobre 

os direitos e deveres individuais e coletivos, assegura que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do: 

(A) as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado;  

(B) todos deverão ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado;  

(C) as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm ilegitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente;  

(D) é garantido o direito de propriedade, e em nenhuma 

hipótese poderá existir a perda da propriedade e em 

qualquer hipótese;  

(E)a propriedade atenderá, quando possível, a sua função 

social;  

 

39 - O Artigo 13 da Lei Complementar 893/2001, relata 

que as transgressões disciplinares são classificadas de 

acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e 

leves (L). Diante dos fatos acima mencionado, podemos 

afirmar que: 

(A) exercer ou administrar, o militar do Estado em 

serviço inativo, a função de segurança particular ou 

qualquer atividade estranha à Instituição Policial-Militar 

com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do 

Estado (G); 

(B) exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o 

comércio ou tomar parte na administração ou gerência 

de sociedade comercial com fins lucrativos ou dela ser 

sócio, bem como acionista, cotista ou comanditário (G); 

(C) deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar 

sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a 

remuneração do cargo (M); 

(D) cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer 

ordem legal recebida (G); 

(E) retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer 

ordem legal recebida (M); 

 

40) O Artigo 13 da Lei Complementar 893/2001, relata 

que as transgressões disciplinares são classificadas de 

acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e 

leves (L). Diante dos fatos acima mencionado, podemos 

afirmar que: 

 (A)desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no 

ato da prisão (M) 

 (B) usar de força desnecessária no atendimento de 

ocorrência ou no ato de efetuar prisão (L); 

(C)deixar de providenciar para que seja garantida a 

integridade física das pessoas que prender ou detiver (M); 

(D) agredir física, moral ou psicologicamente preso sob 

sua guarda ou permitir que outros o façam (M); 

(E) reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não 

definidas por mais tempo que o necessário para a solução 

do procedimento policial, administrativo ou penal (M); 

 

INFORMÁTICA 

41. Observe a planilha a seguir, editada por meio do 

MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.  
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O valor que será exibido na célula A4 após esta ser 

preenchida com a fórmula 

=SE(MAIOR(A1:C3;2)>C3;A3;B2) é: 

(A)  2 

(B)  3 

(C)   7 

(D)   8 

(E)  9 

 

42. A maioria das mensagens de correio eletrônico é 

enviada com destinatários informados no campo Para. 

Assinale a alternativa que contém o nome de outro campo 

de e-mail do MS-Outlook 2010, em sua configuração 

padrão, que pode ser utilizado para adicionar mais 

destinatários de e-mail. 

(A) Anexo 

 (B) Assunto  

(C)Para2  

(D) Outros  

(E) Cc  

43.  Observe os efeitos de animação do MS-PowerPoint 

2010, em sua configuração original, apresentados 

parcialmente na figura seguinte. 

 

 

Os efeitos apresentados são efeitos de 

(A) Entrada.  

(B) Verbos de Ação OLE.  

(C) Ênfase.  

(D) Saída.  

(E)Trajetória de Animação.  

 

44. Observe os termos que foram formatados no MS-

Word 2010, na sua configuração padrão. Assuma que 

não há erro ortográfico ou gramatical. 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa com o item que apresenta pelo 

menos um termo formatado com efeito subscrito e 

estilo sublinhado. 

(A) I. 

(B) II. 

(C) V. 

(D)  IV. 

(E) III. 

 

45. No MS-PowerPoint 2010, são elementos gráficos do 

tipo  SmartArt  que podem ser inseridos em um 

documento: 

(A)  Imagem, Processo e Gráfico. 

(B)  Ciclo, Caixa de Texto e Vídeo Online. 

(C)   Matriz, Link e Comentário. 

(D)   Pirâmide, Imagem Online e Forma. 

(E)  Processo, Ciclo e Hierarquia. 

 

46. O Windows 10, em sua configuração padrão, 

permite que o usuário configure o Menu Iniciar, por 

exemplo, para  

(A) restaurar programas apagados acidentalmente. 

(B) ativar automaticamente a Ajuda do Windows a cada 

erro do usuário. 

(C) mostrar os aplicativos mais usados. 

(D) bloquear os aplicativos que possam estar infectados 

por vírus. 

(E) indicar os aplicativos que não foram certificados 

para o Windows 10.  

 

47. Cloud Computing ou Computação em Nuvem é uma 

tecnologia que permite acesso remoto a softwares e a 

arquivos de documentos, músicas, jogos, fotos, vídeos e 

serviços por meio da Internet. O sistema permite rodar 

aplicativos e utilitários em nuvem e guardar os dados do 

usuário, dispensando o disco rígido do computador. 

Assinale a opção que indica três exemplos de serviços 

atualmente disponíveis de computação em nuvem. 

A) Dropbox, iCloud e Android 

B) Ubuntu, SkyDrive e Dropbox 

C) iCloud, Android e Ubuntu 
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D) SkyDrive, Dropbox e iCloud 

E) Android, Ubuntu e SkyDrive 

 

48. Durante o processo de edição de um documento no  

MS-Word 2010, um usuário decidiu formatar um 

parágrafo selecionado, clicando sobre o botão 

“Justificar”, presente no grupo Parágrafo da guia Página 

Inicial. Essa ação fará com que o texto do parágrafo 

selecionado seja 

(A)  distribuído uniformemente entre as margens 

superior e inferior. 

(B)  distribuído uniformemente entre as margens 

esquerda e direita. 

(C)   centralizado na página. 

(D)   alinhado apenas à margem esquerda. 

(E)  alinhado apenas à margem direita. 

 

 

MATEMÁTICA 
49. Em um terreno com 200 m2 de área, foram construídos 

um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do 

terreno, e o barracão ocupa 25% da área restante. Em 

relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam 

juntos 

(A) 50%. 

(B) 55%. 

(C) 60%. 

(D) 65%. 

(E) 70%. 

 

50. Qual é o valor de 2x na seguinte expressão numérica:    

4x – 10 = 50 + x 

(A) 10 

(B) 20 

(C) 30 

(D) 40 

(E) 50 

 

51. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 

15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, 

o que acontecerá com a média de idade do grupo? 

(A) aumentará em 0,3 

(B) reduzirá em 0,3 

(C) aumentará em 0,9 

(D) reduzirá em 1 

(E) reduzirá em 1,2 

 

52. Para redução de custos e aumento de lucratividade, 

determinada lanchonete diminuiu em sete vinte avos a 

quantidade de bacon presente em todos os sanduíches. 

Sabendo que eram gastos 100 g de bacon por sanduíche, 

qual é a nova quantidade gasta? 

(A) 35 g 

(B) 65 g 

(C) 45 g 

(D) 25 g 

(E) 55 g 

 

53. Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 

12 minutos. Já outro ciclista completa o mesmo percurso 

em 20 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial de 

quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo 

ponto de partida? 

(A) 12 

(B) 20 

(C) 30 

(D) 60 

(E) 120 

 

54. Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15 

minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida 

para 60 km/h, que tempo, em minutos, será gasto no 

mesmo percurso? 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 18 

(D) 20 

(E) 24 

 

55.  O supervisor de uma agência bancária obteve dois 

gráficos que mostravam o número de atendimentos 

realizados por funcionários. O Gráfico I mostra o número 

de atendimentos realizados pelos funcionários A e B, 

durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de 

atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E, 

durante 3 horas e meia. 

Observando os dois gráficos, o supervisor desses 

funcionários calculou o número de atendimentos, por 

hora, que cada um deles executou. O número de 

atendimentos, por hora, que o funcionário B realizou a 

mais que o funcionário C é: 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 10 

(D) 5 

(E) 6 

 

56. Em um dia de trabalho no escritório, em relação aos 

funcionários Ana, Cláudia, Luis, Paula e João, sabe-se 
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que: 

- Ana chegou antes de Paula e Luís. 

- Paula chegou antes de João. 

- Cláudia chegou antes de Ana. 

- João não foi o último a chegar. 

 

Nesse dia, o terceiro a chegar no escritório para o 

trabalho foi 

(A) Ana 

(B) Cláudia 

(C) Paula 

(D) Luís 

(E) João 

 

57. Qual a fração que representa um número entre 0,3 e 

0,4. 

(A) 4/5 

(B) 7/20 

(C) 7/6 

(D) 5/2 

(E) 9/10 

 

58. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O 

cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B, de 32 em 

32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. 

Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta 

novamente? 

(A) 1995 

(B) 1998 

(C) 2000 

(D) 2004 

(E) 2006 

 

59. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a 

produção e a reciclagem do lixo produzido em algumas 

regiões do planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões 

de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo 

recicladas na China e nos EUA em um ano? 

(A) 24,80 

(B) 21,68 

(C) 12,60 

(D) 10,92 

(E) 9,08 

 

60. Uma escola colocou uma faixa horizontal de azulejos 

amarelos (A) e verdes (V), cada um com 3 cm de largura, 

em uma parede com 6 m de comprimento, conforme 

mostra a figura. 

Sabendo que os azulejos dessa faixa manterão sempre a 

mesma ordem de cores, isto é, iniciando com três azulejos 

amarelos, seguidos de um verde, e desprezando-se o 

espaço do rejunte entre os azulejos, é correto afirmar que 

a posição do último azulejo amarelo colocado nessa 

parede foi 

(A) 201 

(B) 200 

(C) 199 

(D) 197 

(E) 183 

 


