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Simulado Geral de Atualidades 

 
1. A respeito das inovações científicas e tecnológicas da atualidade, assinale a alternativa incorreta:  

a) O Instituto Butantã de São Paulo está desenvolvendo outra vacina (Butanvac) contra o Covid 19 usando 

a mesma plataforma da vacina da influenza, ou seja, a Butanvac empregará a mesma tecnologia utilizada 
no imunizante da gripe. Todos os processos produtivos, desde a qualificação dos ovos embrionados até o 

envase serão realizados pelo Butantã. Entretanto, o vetor usado pela vacina tem origem em tecnologia 

desenvolvida por um instituto estadunidense. 

b) O Amazonia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e 

operado pelo Brasil, foi lançado à 1h54 de 28/02/2021 na Índia. O satélite foi colocado em órbita pela 

missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO). 

c) A Missão Amazonia pretende lançar, em data a ser definida, mais dois satélites de sensoriamento 

remoto: o Amazonia 1B e o Amazonia 2. Segundo o Inpe, "Os satélites da série Amazonia serão formados 

por dois módulos independentes: um módulo de serviço - que é a Plataforma Multimissão (PMM) - e um 

módulo de carga útil, que abriga câmeras e equipamentos de gravação e transmissão de dados de 

imagens". 

d) Programa Artemis é um programa de voo espacial tripulado desenvolvido pela NASA, empresas de voo 

espacial comercial norte-americanas e parceiros internacionais, com o objetivo de pousar a primeira 

mulher e o próximo homem na Lua em 2024. Já existem 10 países comprometidos a participar do 

Programa Artemis, e o Brasil não integra esta lista. 

e) Em 01/06/2021, aconteceu na cidade de Sines, em Portugal, a cerimônia de inauguração do cabo 

submarino de fibra óptica que vai ligar diretamente o Brasil à Europa. Uma das principais vantagens do 

cabo é o fato de as informações não precisarem passar pelos Estados Unidos para chegarem na Europa, 

como ocorre atualmente com a maior parte das transmissões. No total, o cabo submarino possui 6 mil 

quilômetros de extensão. 

 
2. Os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, conhecidos mais comumente Tóquio 2020, foram realizado durante o 

verão de 2021 devido à pandemia de COVID-19, na região metropolitana de Tóquio, Japão. Sobre os Jogos da 

XXXII Olimpíada marque a alternativa incorreta:  

a) O ROC é um grupo criado pelo próprio Comitê Olímpico para abrigar atletas russos nas mais diferentes 

modalidades da competição. Isso acontece porque a Rússia está proibida de participar de qualquer grande 

competição esportiva, seja Olimpíadas de Verão, Inverno ou até mesmo a Copa do Mundo. O país não poderá 

participar de disputas mundiais até dezembro de 2022. 

b) Em 2019, foi constatado que os russos adulteraram os dados enviados para a Agência Mundial Antidoping, a 

WADA, oriundos de laboratório de testes de Moscou, com evidências prováveis para processar por violações de 

doping. 

c) O Brasil superou em Tóquio 2021 o seu melhor desempenho em Olimpíadas, com 21 medalhas: 7 ouros, 6 pratas 

e 8 bronzes.  No entanto, se esse desempenho fosse colocado em um quadro de medalhas, o Brasil da Tóquio 2021 

estaria empatado com o time da Rio 2016, com sete ouros.  

d) Em Tóquio 2021, o Brasil alcançou a centésima medalha de ouro em jogos paralímpicos. Assim como o primeiro 

ouro em Paralimpíada, o de número 100 veio com o atletismo. Yeltsin Jacques, que subiu ao lugar mais alto do 

pódio e ainda bateu o recorde mundial nos 1.500m da classe T11. O Brasil também fez história mais uma vez nos 

Jogos Paralímpicos. Com 72 medalhas conquistadas em Tóquio, em 2021, a delegação brasileira chegou ao número 

de conquistas no Rio em 2016, disputando em casa, além de bater o número de medalhas em Londres por 2012. 

e) Imediatamente, em março de 2020, logo após a declaração da OMS elevando o estado de contaminação pelo 

novo coronavírus como pandemia, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o adiamento da 32ª edição do 

evento para 2021. 
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3. Acerca do desmatamento na Amazônia, assinale a alternativa incorreta:   

a) Desmatamento na Amazônia na temporada 2020/2021 é o maior dos últimos dez anos, segundo o Imazon. A 

taxa é 57% maior que a da temporada passada.  

b) O Acre foi o estado mais desmatado nos últimos 12 meses: 4.147 km², 43% a mais do registrado no calendário 

anterior.  

c) Os dados do desmatamento anual divulgados pelo Imazon também alertam para o avanço do desmatamento 

pelo Sul do Amazonas. O estado foi o segundo que mais desmatou na temporada 2020/2021.  

d) Entre os municípios mais desmatados em julho, aparece Altamira (136 km²) e São Félix do Xingu, no PA, e Porto 

Velho (130 km²), em Rondônia (106 km²). 

e) Entre as principais causas do desmatamento da Amazônia, podem-se destacar a impunidade a crimes ambientais, 

retrocessos em políticas ambientais, atividade pecuária, projetos de extração de madeira, mineração, estímulo à 

grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. 

 

4. Ainda sobre o desmatamento na Amazônia, assinale a alternativa incorreta:  

a) Segundo o relatório da RAISG, a agropecuária é a causa de 84% do desmatamento da Amazônia. Cerca de 20% 

da floresta original já foi colocada abaixo sem que benefícios significativos para os brasileiros e para o 

desenvolvimento da região fossem gerados. 

b) Os municípios da Amazônia estão entre os de menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e IPS (Índice de 

Progresso Social) do país. Eles seguem a chamada lógica do “boom-colapso”: num primeiro momento, o acesso fácil 

aos recursos naturais produz uma explosão de riqueza no município. Entretanto, essa riqueza fica concentrada nas 

mãos de poucos e se esgota em poucos anos. O resultado são cidades inchadas, com infraestrutura deficiente, sem 

empregos de qualidade e com concentração de renda. 

c) Na contramão dos dados apresentados pelo Imazon, as terras indígenas na Amazônia têm menor número de 

queimadas desde 2011. 

d) O argumento de que o desmatamento da Amazônia é necessário para aumentar a produção agropecuária é 

inválido, uma vez que já existe uma enorme área desmatada que vem sendo mal utilizada. 

e) A contribuição econômica do desmatamento para a economia é mínima. Toda a área desmatada durante o 

período de 2007 a 2016 representou somente 0,013% do PIB médio entre 2007 e 2016. 

 
5. Acerca da questão ambiental na Amazônia, assinale a alternativa incorreta: 

a) Iniciada em 11 de maio de 2020, na Amazônia, a Operação Verde Brasil 2, Coordenada pelo Conselho Nacional 

da Amazônia Legal (CNAL), autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com 

a finalidade de diminuir desmatamentos e queimadas ilegais. Durante a Operação Verde Brasil 2, as Forças Armadas 

passaram a ficar acima dos órgãos ambientais como o Ibama ICMBio.  

b) Durante a Operação Verde Brasil 2, a  atuação dos militares ocorreu na faixa de fronteira, em terras indígenas, 

nas unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais. As ações ocorreram de forma articulada 

entre os Ministérios da Defesa, do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública e do Gabinete de Segurança 

Institucional. 

c) A Amazônia Legal abrange nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato 

Grosso e municípios do estado do Maranhão. Compreende uma área de mais de 5 milhões de quilômetros 

quadrados, o que correspondente a cerca de 61% do território brasileiro.  

d) Brasil tem R$ 2,9 bilhões do Fundo Amazônia parados. Esse é o montante doado por EUA e Inglaterra. 

Recentemente o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se diz a frustrado pelo insucesso das negociações 

de reativação do Fundo Amazônia. Durante sua gestão, os registros de incêndios florestais no ano de 2020 foi o 

maior dos últimos dez anos, de acordo com dados do Inpe.  

e) O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de 

prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da 

Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento 

no restante do Brasil e em outros países tropicais. 
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6. Sobre a Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a alternativa incorreta:  
a) Lideranças de mais de 40 países participam em fevereiro de 2021 da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada 

pelo governo dos Estados Unidos. 

b) A Cúpula de Líderes sobre o Clima faz parte dos esforços da gestão do presidente americano Joe Biden para 

cumprir promessas de campanha e recuperar a imagem na área ambiental. Com o republicano, os EUA deixaram 

integrar o Acordo de Paris – medida que foi revogada logo no primeiro dia do democrata na Casa Branca. 

c) A Cúpula de Líderes sobre o Clima marca a volta dos EUA nas discussões internacionais sobre o clima, 

interrompidas durante a gestão de Donald Trump com a saída do Acordo de Paris. Os EUA são responsáveis, hoje, 

apenas 1% das emissões de gases poluentes no mundo.  

d) Na Cúpula de Líderes sobre o Clima, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu Governo se empenharam 

em vincular a criação de empregos à transição verde para um mundo livre de emissões de gases do efeito estufa. 

No plano externo, o encontro serviu para Biden atestar o retorno de seu país à luta internacional contra o 

aquecimento e apresentar sua nova meta de corte de emissões: entre 50% e 52% em 2030 em relação aos níveis 

de 2005. 

e) Durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil se compromete a 

reduzir suas emissões de gás carbônico em 43% até 2030. Também reafirmou seu compromisso de eliminar o 

desmatamento ilegal até o mesmo ano, o que poderia, inclusive, reduzir as emissões em até 50%. Já a neutralidade 

climática deve ser alcançada até 2050, uma antecipação de 10 anos com relação ao compromisso anterior. 

 

7. As Conferências das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ocorrem anualmente e reúnem os países para 

monitorar e negociar os acordos sobre mudanças climáticas. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta:  

a) Neste ano, durante as primeiras semanas de novembro, a COP-26 será sediada mais uma vez na cidade do Rio 

de janeiro.  

b) Durante a COP-21, realizada em Paris em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, que estabeleceu a meta de tentar 

manter o aumento da temperatura do planeta em 1,5ºC e evitar que o aquecimento global ultrapasse 2ºC.   

c) Mais de 190 países assinaram o Acordo de Paris após a reunião da COP21, em 2015, para limitar o aumento das 

temperaturas globais abaixo de 2 graus Celsius dos níveis pré-industriais, mas de preferência para 1,5 graus. 

d) Embora o Acordo de Paris tenha sido um marco na busca para enfrentar a crise climática, ele não incluiu detalhes 

sobre como o mundo alcançaria seu objetivo. As COPs subsequentes buscaram tornar os planos a ela associados 

mais ambiciosos e detalhar cursos de ação. 

e) Na véspera da COP-26 que ocorrerá em novembro deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, fez um grande 

anúncio, dizendo que seu país não construirá nenhum novo projeto de energia a carvão no exterior. No entanto, a 

China continua a ser o maior consumidor mundial de carvão.  

 

8.  Sobre os últimos acontecimentos político-econômicos internacionais, assinale a alternativa incorreta:  

a) “Previdência, Saúde e Educação públicas foram devastadas desde a década de 70. Famílias gastam um terço de 

sua renda com saúde; maioria dos aposentados vivem em condições precárias e jovens se endividam por toda a 

vida para estudar”. Os eventos citados anteriormente foram as motivações para revoltas que ocorreram na 

Colômbia nos anos de 2019-2020. 

b) O Congresso da Nicarágua aprovou uma lei que visa reduzir a participação de opositores do governo de Daniel 

Ortega nas eleições presidenciais de 2021. A polêmica lei de "Defesa dos Direitos do Povo à Independência, 

Soberania e Autodeterminação para a Paz" impede a candidatura de cidadãos que, entre outras acusações, "incitem 

a ingerência estrangeira" ou "demandem, exaltem ou aplaudam a imposição de sanções" contra o país. 

c) O ex-presidente do Equador Rafael Correa foi condenado a oito anos de prisão por liderar uma rede de corrupção 

que facilitava a vitória de empresas aliadas em licitações de seu governo em troca de financiamento para o Alianza 

País, partido fundado por ele. 

d) Após terem tomado o domínio de 31 das 34 capitais das províncias, o Talibã invadiu Cabul, a capital do 

Afeganistão e acarretou temor da população pelo retorno dos tempos mais nebulosos da história do país. O grupo 

comandou o país de 1996 a 2001, sob extrema ditadura religiosa, considerando a interpretação da Sharia (lei 

muçulmana).  
e) Aukus, o pacto militar anunciado por EUA, Reino Unido e Austrália para conter a China, é a maior parceria no 

setor de defesa em décadas para esses países, que têm demonstrado preocupações nos últimos anos com a 

crescente presença militar da China na região do Indo-Pacífico (que inclui os oceanos Índico e Pacífico). 
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9. Os grandes objetivos e os campos de atuação do Sistema Único de Saúde estão apresentados nos artigos 5º e 

6º da Lei 8.080/90. São objetivos do SUS: 

a) Em razão do aumento do desmatamento na Amazônia, o Brasil deixa de receber recursos financeiros 

internacionais destinados à preservação ambiental.   

b) Ricardo Salles, em 23/06/2021, pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente. Salles é investigado como 

suspeito de envolvimento na exportação ilegal de madeira. Em seu lugar, entrou Joaquim Álvaro Pereira Leite, que 

estava à frente da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. 

c) A Amazônia encontra-se em uma região de grande potencial hidráulico do Brasil onde foram feitos investimentos 

bilionários para a construção das hidrelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio.   

d) O desastre ambiental causado pelo óleo que chegou ao litoral do Nordeste completou dois anos sem que haja 

uma previsão de desfecho.  O óleo chegou pela primeira vez no dia 30 de agosto de 2019 em praias nos municípios 

de Pitimbu e Conde, no litoral Paraíba. Dali em diante, o óleo foi se alastrando, e somente até março de 2020 o 

Ibama contabilizou 1.009 localidades afetadas em 130 municípios do Maranhão ao litoral norte do Rio de Janeiro. 

Com mais de 3.000 km de litoral atingido, o acidente com óleo é considerado o maior em extensão já visto.  

e) Em 2020, a Mata Atlântica foi atingida pela maior tragédia de sua história. Incêndios destruíram cerca de 4 

milhões de hectares. 26% do bioma - uma área maior que a Bélgica - foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões 

de animais foram afetados e ao menos 10 milhões morreram.  

 

10. A respeito do cenário atual na área de segurança pública, assinale a alternativa incorreta: 

a) No Brasil, os lugares que são materialmente pobres ou que possuem fraca força política e social são mais 

vulneráveis ao acontecimento de mortes violentas, seja por conflitos relacionados ao tráfico de drogas, seja por 

ações policiais.   

b) Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2021, houve um aumento no número de mortes violentas 

intencionais, ou seja, os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais seguidas de morte e as mortes em 

decorrência de intervenção policial.  

c) Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2021, o número de homicídios entre a população LGBTQIA+ 

cresceu 25%, e o de estupros, 21%. Também houve aumento de 21% no número agressões. 

d) Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2021, o número de registros de armas no país recuou. O total 

de registros ativos dos chamados CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) teve queda de quase 

30% em relação ao ano anterior (2019). 

e) O movimento de paralisação de parte da Polícia Militar do Ceará ocorreu entre os dias 18 de fevereiro e 2 de 

março de 2020 em diversas cidades cearenses. Embora tudo tenha iniciado no 18º Batalhão em Fortaleza, a ação 

mais violenta se deu no 3º Batalhão da cidade de Sobral, na qual o senador Cid Gomes (PDT-CE) tentou invadir um 

quartel com uma retroescavadeira e foi alvejado com dois tiros por grevistas. 

 

11. Acerca dos acontecimentos relacionados à área da saúde no Brasil e no mundo, marque a alternativa 

incorreta: 

a) No Brasil, a maior parte da população infectada pelo novo coronavírus foi atendida por clínicas e hospitais 

especializados da rede privada, pois o Sistema Único de Saúde não teve capacidade de atender à densidade 

demográfica tão alta de internações por covid-19. 

b) O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de não registrar casos adquiridos de Sarampo 

dentro do país desde o ano 2000. Em 2018, contudo, a doença reapareceu a partir de casos importados, 

disseminando-se, sobretudo, no estado do Amazonas. 

c) A variante Delta do Coronavírus já está em mais de cem países e continua a se espalhar rapidamente. Por ser 

altamente contagiosa, esta variante está causando novos surtos em alguns países, principalmente entre pessoas 

não vacinadas. Com isso, muitos governos voltaram a impor restrições às suas populações. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, esta variante é hoje responsável por 83% dos casos de covid-19. Com pouco mais da metade da população 

do país totalmente vacinada, há condições para o vírus Sars-CoV-2 continuar a evoluir e a se espalhar rapidamente.   

d) A proliferação de casos da variante Lambda pela América do Sul atraiu atenção da OMS. No Peru, onde foi 

detectada pela primeira vez em dezembro, a variante já representa 81% dos casos. 

e) A coordenação mundial do monitoramento e do combate à pandemia ficou a cargo da Organização Mundial de 

Saúde, uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).  
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12. Acerca dos mais recentes conflitos entre Israel e palestinos, marque a alternativa INCORRETA: 

a) O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) concordou em lançar uma 

investigação internacional sobre supostos crimes cometidos durante o conflito, que durou 11 dias, entre Israel e o 

grupo islâmico Hamas em Gaza. 

b) O presidente Joe Biden prometeu ajuda na reconstrução da Faixa de Gaza, além de defender que a solução para 

o conflito do Oriente Médio passa pela criação de um Estado palestino. No contexto do cessar-fogo, o premiê 

israelense Binyamin Netanyahu acusou de anti-israelense o Conselho de Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas. 

c) Juntamente à ajuda humanitária internacional, o Brasil presta apoio econômico aos palestinos que moram na 

Faixa de Gaza, região que sofre com os conflitos e também com as consequências econômicas decorrentes da 

pandemia do novo coronavírus.  

d) Na atualidade, a difusão, nas redes sociais, de fake news acerca do conflito entre israelenses e palestinos 

contribui para a desinformação e para debates acalorados fundamentados em informações distorcidas.  

e) A recente escalada de violência entre Israel e o Hamas, o grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atraiu 

novamente as atenções do mundo para um conflito que se arrasta por décadas, misturando política e religião. O 

conflito entre israelenses e palestinos já existe há muito tempo, mas o gatilho para a nova escalada de violência 

teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da Cidade 

Velha de Jerusalém. 

 

13. Ponderando a dimensão e o alcance geopolítico da região ártica, considere as seguintes afirmativas: 

1. A região ártica inclui territórios pertencentes ao Canadá, Finlândia, Groenlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia 

e Estados Unidos. 

2. Os Estados Unidos possuem uma estratégia já consagrada de atuação na região ártica, construída a partir da 

aquisição do Alasca junto ao Império Russo em 1867. 

3. A Rússia é o país com maior presença no Ártico e o melhor preparado para enfrentar as severidades da região. 

4. Os efeitos do aquecimento global se manifestam no Ártico e o derretimento do gelo está permitindo um acesso 

mais fácil à região, chamando a atenção das nações árticas sobre ganhos e perdas potenciais a alcançar. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

b)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

14. Sobre os efeitos colaterais das vacinas de Covid-19 em uso no Brasil atualmente, analise os itens a seguir. 

I. As reações mais comuns após a vacinação incluem dor ou sensibilidade e inchaço no local da injeção, além de 

febre baixa e dor no corpo, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim).  

II. As pessoas também podem apresentar quadros de fadiga e calafrios, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Os sintomas podem aparecer no momento da aplicação, ou entre 24 e 48 horas, e cessam em poucos 

dias. 

III. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – Regional do Espírito Santo, Ana Paula Burian, ressalta 

que os eventuais riscos de eventos adversos graves após a administração da vacina são muito menores do que os 

da infecção pela Covid-19. Ela destaca a importância do monitoramento dos sinais e da procura por atendimento 

médico caso os sintomas persistam por mais de 48h ou se intensifiquem, independentemente da duração.  

IV. Não há uma explicação científica do porquê algumas pessoas apresentam efeitos mais fortes do que outras após 

a vacinação.  

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I.   b) I – II.   c) I – III – IV.   

d) I – II – III – IV. e) II – III – IV. 

 



          

www.romulopassos.com.br 6 

 RETA FINAL FUNSAÚDE CE 

15. São países que irão participar das Olímpiadas de Tóquio em 2021, EXCETO: 

a) Nova Zelândia 

b) Holanda 

c) Coreia do Sul 

d) Rússia  

e) África do Sul 

 

16. Acerca dos acontecimentos internacionais da atualidade, marque a alternativa incorreta: 

a) Responsável pela colonização da África e de algumas regiões asiáticas, a Europa, em sua totalidade, tem acolhido 

bem os milhares de imigrantes que nela procuram refúgio.   

b) As rixas entre o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e a OMS guardam relação com acusações ao organismo 

internacional, que teria, segundo Trump, acobertado a falta de transparência dos chineses em relação ao novo 

coronavírus. 

c) Na esteira da morte de George Floyd, verificou-se a eclosão de movimentos pela derrubada de estátuas de 

mercadores de escravos e personalidades históricas que foram escravocratas. O episódio mencionado deflagrou 

uma onda de protestos contra a violência policial nas abordagens a cidadãos negros em diversas cidades dos 

Estados Unidos e do mundo.  

d) Uma explosão no porto de Beirute, Líbano, em 04/08/2020, devastou bairros inteiros, deixando mais de 300 000 

pessoas desabrigadas e causando mais de 150 mortes e 6 000 feridos, além de dezenas de desaparecidos. A 

explosão foi causada por quase três toneladas de nitrato de amônio armazenado sem cuidados preventivos.   

e) O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou a renúncia de seu governo, assumindo a responsabilidade 

por um escândalo em que milhares de famílias – muitas de origem estrangeira – foram falsamente acusadas de 

fraude no recebimento de benefícios sociais e injustamente obrigadas a pagar milhares de euros cada. Fiscais 

multaram mais de 10 mil famílias por fraude de subsídios governamentais, mas o cálculo dos funcionários públicos 

estava errado.  

 

17. Acerca dos acontecimentos internacionais da atualidade, marque a alternativa incorreta: 

a) O governo de Joe Biden, em suas primeiras ações, devolve os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris e à 

Organização Mundial da Saúde. Biden, do partido democrata, é 46º presidente dos EUA e com discurso pacificador 

põe fim à era Trump: 'Democracia prevaleceu'. 

b) Entre as primeiras ações do presidente de Joe Biden estão o fim do veto à entrada de cidadãos de países 

muçulmanos nos EUA e a revogação decisão do ex-presidente Trump que bania transgêneros do serviço militar. 

c) A Coreia do Sul descriminalizou o aborto. O direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para 

vítimas de estupro ou em casos de risco à saúde da gestante, agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que 

criminalizava o aborto foi retirada no primeiro dia do ano de 2021 da legislação do país. No final do ano passado, a 

Argentina também descriminalizou o aborto. No Brasil, o presidente Bolsonaro se manifestou dizendo que jamais 

aprovaria tal medida.  

d) O início de 2021 foi o marco da ruptura definitiva do Reino Unido com a União Européia, mais de quatro anos 

após os britânicos votarem pelo Brexit. O país já deixara o bloco em janeiro de 2020, mas agora chega ao fim do 

período de transição, marcando a saída britânica do mercado comum e da união aduaneira. 

e) Donald Trump se tornou o segundo presidente da história dos Estados Unidos a ter dois processos de 

impeachment aprovados na Câmara. Ao contrário do processo anterior, desta vez dez membros de seu próprio 

partido votaram a favor de retirá-lo do cargo. Trump foi considerado culpado por incitar à violência que resultou 

na invasão do Capitólio. 

 

18. A respeito do cenário político na Bolívia, assinale a alternativa incorreta: 

a) Em 2020, a Bolívia realizou a sua primeira eleição presidencial sem Evo Morales em mais de 20 anos. Luis Arce, 

candidato do ex-presidente, perdeu a eleição em primeiro para o principal adversário, Carlos Mesa. 

b) O ex-presidente Evo Morales renunciou ao cargo, pressionado pela oposição e pelo Exército depois de uma 

auditoria da OEA detectar “sérias irregularidades” nas eleições realizadas em 20 de outubro de 2019. Morales se 

proclamou vencedor das eleições em primeiro turno apesar das suspeitas que suscitaram a recontagem e se 

dispunha a iniciar um quarto mandato quando uma revolta popular, dirigida pela oposição conservadora, e uma 

recomendação do chefe das Forças Armadas o levaram ao exílio. 
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c) Após a renúncia de Evo Morales, a senadora Jeanine Áñez assumiu a presidência da Bolívia sem quórum no 

Parlamento. A segunda vice-presidenta do Senado recebeu o apoio dos partidos da oposição enquanto dois terços 

da Câmara, fiéis a Evo Morales, rejeitam a sucessão. 

d) Em 11 de novembro de 2019, após a renúncia de Evo Morales, do vice-presidente Álvaro García Linera, da 

presidente do Senado Adriana Salvatierra e do presidente da Câmara dos Deputados Víctor Borda, Jeanine Áñez 

anunciou que estaria disposta a assumir provisoriamente a presidência do país, seguindo a ordem de sucessão para 

convocar novas eleições de acordo com a linha de sucessão constitucional do país. 

e) As autoridades bolivianas confirmaram 13/03/2021 a prisão da ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, 

que é acusada de "terrorismo, sedição e conspiração" pelos acontecimentos de novembro de 2019 que culminaram 

com a saída antecipada de Evo Morales da Presidência. 

 

19. A respeito dos acontecimentos nacionais na atualidade, marque a alternativa incorreta: 

a) Saída da Ford coloca ponto final a uma história de 50 anos no país. "Continuidade do ambiente econômico 

desfavorável" e "pressão adicional causada pela pandemia" de covid-19, essas foram as duas principais justificativas 

citadas pela Ford em sua decisão de encerrar a produção de veículos no Brasil. 

b) Tragédia de Brumadinho completou 2 anos. No dia 25 de janeiro de 2019, a vida na cidade de Brumadinho, a 

cerca de 35 quilômetros de Belo Horizonte, mudou completamente. A barragem de rejeitos de minério de ferro da 

mina Córrego do Feijão se rompeu, causando 272 mortes e um rastro de degradação ambiental e social. 

c) Após as tragédias de Brumadinho e Mariana, lei federal foi sancionada em outubro de 2020 e deu prazo máximo 

para o fim do modelo de barragens "a montante" até o dia 25 de fevereiro de 2022. 

d) A Anvisa autorizou no dia 17/01/2020), por unanimidade, o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da 

Universidade de Oxford contra a Covid-19. Logo após a autorização, um fato histórico, a enfermeira Mônica 

Calazans, de 54 anos, foi primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. 

e) Gasto do governo na pandemia gera alta recorde da dívida pública em 2020, para R$ 5 trilhões Segundo Tesouro 

Nacional, dívida pública federal avançou 17,9%, ou R$ 761 bilhões, no ano passado, a maior alta da série histórica. 

Despesas com pandemia são estimadas em R$ 620,5 bi. 

 

20. A respeito dos acontecimentos nacionais na atualidade, marque a alternativa incorreta:  

a) Levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) mostrou 

que o último mês de janeiro teve a menor taxa de registro de nascimento desde 2002. 

b) O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece a autonomia do 

Banco Central. Um dos objetivos da mudança é blindar o órgão de pressões político-partidárias.  

c) Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a validade da lei de autonomia do Banco Central 

d) Uma corrente de solidariedade se formou no início deste ano para prestar apoio ao Acre, que enfrenta uma 

situação de emergência pública diante da alta no número de casos de Covid-19, do surto de dengue, da crise 

migratória na fronteira e da cheia dos rios. 

e) O deputado federal Daniel Silveira foi preso em casa após defesa do AI-5 e ataques ao Supremo Tribunal Federal.  

 

21. A respeito dos acontecimentos nacionais na atualidade, marque a alternativa incorreta: 

a) Os consumidores brasileiros terão que pagar R$ 3,1 bilhões a mais nas contas de luz neste ano para cobrir o 

déficit na arrecadação da bandeira tarifária em 2020, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). 

b) Com queda do PIB, Brasil deixa grupo das 10 maiores economias do mundo País saiu da nona para a 12ª colocação 

no ranking das principais economias do globo em 2020, segundo a Austin Rating. 

c) O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, diante da crise de covid-19. O resultado é o pior desde 1990. Segundo dados 

do IBGE, a previsão de queda do PIB deve se repetir, embora menor, em 2021. 

d) O bitcoin bateu um novo recorde. A criptomoeda já subiu mais de 60% em 2021, impulsionada, entre outros 

fatores, por um investimento de US$ 1,5 bilhão da Tesla, a montadora de carros elétricos que pretende aceitar 

bitcoins como forma de pagamento. 

e) O Brasil lançou ao mar o Humaitá, seu segundo submarino da nova classe Riachuelo, derivada da Classe Scorpène, 

que deve aumentar o controle do país sobre a faixa litorânea conhecida como Amazônia Azul. 

 

 



          

www.romulopassos.com.br 8 

 RETA FINAL FUNSAÚDE CE 

22. A respeito dos acontecimentos internacionais na atualidade, marque a alternativa incorreta: 

a) Em 2020, o então presidente americano Donald Trump assinou o novo acordo comercial Estados Unidos-México-

Canadá-Austrália (USMCA), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).  

b) O novo acordo comercial USMCA estabelece padrões mais rígidos para os benefícios do pacto sem impostos. Isso 

inclui a obrigatoriedade de que uma proporção maior das partes seja fabricada na América do Norte e em fábricas 

onde os trabalhadores ganhem pelo menos US$ 16 por hora. O novo acordo terá efeitos sobre montadoras de 

automóveis japonesas, já que muitas delas construíram fábricas no México para se beneficiar do Nafta. 

c) O norte da Etiópia está mergulhado em combates desde novembro, quando o primeiro-ministro deste país 

africano, Abiy Ahmed (prêmio Nobel da Paz), enviou o Exército federal para Tigré para derrubar as autoridades 

locais dissidentes, da Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF), outrora partido dominante em nível nacional. 

O primeiro-ministro justificou esta intervenção, afirmando que foi em resposta a ataques lançados pela TPLF contra 

campos militares federais. 

d) O grave conflito no norte da Etiópia, na região do Tigray, pode fazer eclodir um desastre humanitário sem 

precedentes, que pode colocar milhões de pessoas em situação extrema de fome, como não ocorre há décadas no 

mundo. 

e) O presidente foi encontrado morto em sua residência nos arredores de Porto Príncipe, capital do Haiti, em 7 de 

julho, depois que um grupo de homens fortemente armados invadiu a casa ao amanhecer. Sua esposa, Martine, 

ficou ferida no atentado e foi levada a um hospital em Miami, nos Estados Unidos, onde está se recuperando. 

 

23. A respeito dos acontecimentos nas áreas dos direitos humanos, ética e cidadania, marque a alternativa 

incorreta: 

a) Um estudo do Observatório da Mulher Contra a Violência revela um aumento no registro desses crimes no Brasil 

durante a pandemia da covid-19. Durante a pandemia de covid-19 o mundo vivenciou uma das faces mais sombrias, 

uma delas indubitavelmente foi o com aumento no número de casos de violência contra a mulher. 

b) O covid 19 acabou deixando as mulheres vulneráveis, devido não poderem trabalhar, ou até mesmo pelo 

desemprego, logo elas acabam sentindo que não podem sair de casa e se submetem a situações de agressões. c) 

Uma partida de futebol entre o Paris Saint-Germain e o Istambul Basaksehir, disputada em 08 de dezembro de 

2020, no Parc des Princes, em Paris, pela Liga dos Campeões foi interrompida após uma acusação de racismo por 

parte do quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Colţescu, contra o camaronês Pierre Webó, da comissão 

técnica do time turco. Os atletas deixaram o gramado, numa atitude inédita na competição. Houve tentativa da 

União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) de reiniciar a partida, que acabou suspensa.  

d) O Congresso Nacional promulgou a PEC da minirreforma eleitoral em 28/09/2021. Entre as mudanças, que já 

valem para 2022, está o fim da contagem em dobro de votos em negros e mulheres para aumentar os recursos do 

Fundo Eleitoral para esses grupos. 

e) Policiais militares e indígenas entraram em confronto entre o Anexo 2 e o Anexo 4 da Câmara dos Deputados, 

em Brasília, no início da tarde do dia 22/06/2021. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para afastar os 

manifestantes.  A manifestação dos indígenas foi motivada pelo projeto de lei, então em votação na Câmara dos 

Deputados, que altera as regras para a demarcação de terras indígenas. 

 

24. Sobre a questão racial no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) Em novembro de 2020, um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em um supermercado 

Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fato que chocou o pais e levante a necessidade de implantação 

de medidas mais efetivas contra o racismo estrutural no Brasil.  

b) Assassinatos de negros aumentam no Brasil. Dados divulgados em agosto deste ano pelo Atlas da Violência 2020 

indicam que os assassinatos de negros aumentaram 11,5% em dez anos, enquanto os de não negros caíram 12,9% 

no mesmo período.  

c) Dois homens, Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho, foram encontrados mortos, com sinais de tortura, dentro 

do porta-malas de um carro, na comunidade da Polêmica, em Salvador, no dia 26 de abril de 2021. A família diz que 

os dois teriam sido entregues a traficantes por funcionários de uma rede de supermercado, após furtarem quatro 

pacotes de carne. 

d) Uma delegada da Polícia Civil do Ceará acusou uma loja de departamentos de racismo após ser barrada em 

shopping center de Fortaleza. A polícia diz que a loja se recusou a fornecer imagens internas para investigar se 

houve crime de racismo e apreendeu o material com um mandado judicial.  
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e) Dados do IBGE apontam que - entre 2010 e 2019 - o número de alunos negros no ensino superior permaneceu 

estável. Os negros são 38,15% do total de matriculados, percentual ainda abaixo de sua representatividade no 

conjunto da população – 56%. 

 

25. A respeito dos últimos desastres naturais, marque a alternativa incorreta: 

a) Chuvas extremas que caíram sobre Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo de 12 a 15 de julho deste ano se 

tornaram de 1,2 a 9 vezes mais prováveis de ocorrer em qualquer área da Europa Ocidental devido às mudanças 

climáticas. Até o dia 19/07, a Alemanha já registrava 165 mortes devido às chuvas; total na Europa passava de 190. 

b) A Defesa Civil do Haiti atualizou em 7/9/2021 para 2.248 o número de mortes causadas pelo terremoto registrado 

no país em 14 de agosto e indicou que 12.763 pessoas ficaram feridas e outras 329 permanecem desaparecidas. O 

tremor, que teve magnitude 7,2 na escala Richter, teve como epicentro o sudoeste do território haitiano e destruiu 

53.815 residências, causou danos em mais de 690 mil. Segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM), 

cerca de 25 mil pessoas continuam fora de seus lares. 

c) Um terremoto de magnitude 7 graus na escala atingiu o Mar Egeu, nesta sexta-feira (30), e foi sentido na Grécia 

e na Turquia, onde deixou um rastro de destruição com mais de 100 vítimas fatais.  

d) Número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas apresentaram pouca variação nos últimos 50 

anos. Esses desastres naturais mataram mais de 2 milhões de pessoas, a maioria em países em desenvolvimento. 

e) No início de julho, chuvas torrenciais provocaram um poderoso deslizamento de terra em Atami, província de 

Shizuoka, cerca de 90 quilômetros a sudoeste de Tóquio, Japão. O deslizamento de terra destruiu cerca de 130 

edifícios. 

 

26. Sobre o cenário político na Venezuela, assinale a alternativa incorreta: 

a) Juan Gerardo Guaidó Márquez, Deputado Nacional pelo estado de Vargas, foi o presidente da Assembleia 

Nacional da Venezuela mais jovem a ocupar o cargo. Em 23 de janeiro de 2019, autoproclamou-se Presidente da 

Venezuela, iniciando uma nova crise política no país. 

b) Logo após a autoproclamação, Guaidó foi prontamente reconhecido, como "presidente interino", por vários 

países, incluindo os Estados Unidos, o Brasil e outros, do chamado "Grupo de Lima" e União Europeia.  

c) O presidente da Venezuela desde 2013,  Nicolás Maduro, de 55 anos, foi reeleito para mais seis anos de mandato, 

em uma eleição duramente criticada pela oposição e com elevado índice de abstenção. De acordo com a imprensa 

oficial, ele obteve 67,7% dos votos, enquanto o segundo colocado Henri Falcón conseguiu 21,1%. 

d) Durante o governo Hugo Chávez, realizou-se um amplo processo de distribuição de renda na Venezuela. Além 

disso, o Produto Interno Bruto (PIB) do país aumentou, o número de pobres no país caiu, e a mortalidade infantil 

também foi reduzida. Apesar de ter tido sucesso na distribuição de renda, o governo chavista contribuiu para o 

enfraquecimento da democracia no país. Entre as ações realizadas por Chávez que contribuíram para o 

enfraquecimento da democracia venezuelana, está o aparelhamento do Supremo Tribunal. Além disso, Chávez 

perseguiu opositores e procurou, por meio de reformas na Constituição, perpetuar-se no poder. 

e) A crise na Venezuela, iniciada por volta de 2013, é econômica, uma vez que a economia do país está destruída, 

e também política, uma vez que a disputa pelo poder e o autoritarismo de Maduro levaram a isso. Atualmente, 

ainda, a Venezuela encara uma grave crise humanitária com a falta de alimentos, o que a força parte da população 

a ter que se refugiar em países vizinhos. A Venezuela ainda vive sob a ameaça de sofrer uma intervenção militar 

direta liderada pelo Brasil e Estados Unidos. 

 

27. Acerca dos acontecimentos político internacionais da atualidade, assinale a alternativa incorreta: 

a) A União Europeia (UE) aceitou o resultado da eleição presidencial de 2020 na Bielorrússia que deu um quinto 

mandato a Alexander Lukashenko, considerado o “último ditador da Europa”.  

b) A Corte Internacional de Justiça da ONU em Haia, na Holanda, ordenou que Mianmar adote medidas urgentes 

para proteger a população rohingya de perseguição e atrocidades. O país foi acusado pela Gâmbia de cometer 

genocídio. Desde 2017, mais de 730 mil rohingyas fugiram de Mianmar. 

c) O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, obteve plenos poderes do parlamento, sem data definida para 

serem renovados, a pretexto de combater a propagação do novo coronavírus no país. 

d) A Alemanha concluiu que o líder da oposição russa Alexei Navalny foi envenenado e pediu que a Rússia leve os 

responsáveis à justiça. Apesar da negação das autoridades russas, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou 

que os resultados dos testes realizados por especialistas e anunciados mais cedo "apontam para um 
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envenenamento". Navalny, um advogado de 44 anos tornou-se o principal opositor do Kremlin, e suas publicações 

sobre a corrupção das elites russas recebem bastante visualizações nas redes sociais. 

e) China e Índia enfrentam escalada de tensão que deixou 20 soldados mortos em choque na fronteira. A área do 

confronto de terça-feira está exatamente na fronteira — chamada de Linha de Controle Real ou LAC (na sigla em 

inglês) — entre os dois países no vale de Galwan, em Ladakh. Isso ocorre na disputada região da Caxemira, que é 

altamente militarizada e ponto de frequentes conflitos por causa de reivindicações territoriais concorrentes entre 

Índia, Paquistão e China. 

 

28. Acerca do cenário político-institucional brasileiro, assinale a alternativa incorreta: 

a) O ministro Edson Fachin, do STF, decidiu em 10/12/2020 que a escolha de reitores de universidades federais e 

instituições federais de ensino superior não precisa seguir a lista tríplice organizada pelas entidades. Fachin tomou 

a decisão ao analisar um pedido da OAB para que o presidente Jair Bolsonaro fosse obrigado a escolher os primeiros 

colocados na lista tríplice. 

b) O presidente Jair Bolsonaro assinou em 24/12/2020, decreto de criação da primeira estatal do seu governo, a 

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, responsável pelo controle do espaço aéreo do País. É a primeira empresa 

pública criada pela União desde 2013. 

c) Uma nova estatal saiu do papel. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), 

criada por decreto presidencial, deverá ficar responsável pela gestão da parte brasileira da hidrelétrica de Itaipu e 

a Eletronuclear. A criação da empresa estava prevista na medida provisória da privatização da Eletrobras. Como 

Itaipu é uma empresa binacional, do Brasil e do Paraguai, não pode ser capitalizada. No caso da Eletronuclear, a 

questão é constitucional: a lei determina que usinas nucleares devem ser controlas pela União. 

d) Uma das prioridades legislativas do presidente Jair Bolsonaro é o projeto de lei que permite a privatização da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (PL 591/2021) já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e acaba de 

chegar ao Senado em 24/09/2021. 

e) De acordo com o governo federal, os Correios não têm dinheiro suficiente para investir em sua modernização, já 

estão ficando defasados em termos de tecnologia e, tornando-se obsoletos, serão vencidos pelas empresas 

privadas que também atuam na entrega de mercadorias. 

 

29. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Em novembro de 2020, a maior parte das cidades do Amapá enfrentou problemas no fornecimento de energia, 

que afetou o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, serviços de telefonia e internet, 

entre outros. Quase 90% da população (cerca de 765 mil pessoas) foi afetada. Após 2 blecautes totais e 22 dias de 

fornecimento em rodízio, energia foi restabelecida no estado. 

b) O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o novo Marco Legal do Saneamento Básico. O principal 

objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do Governo Federal é 

alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% 

ao tratamento e a coleta de esgoto. Um ano após a publicação do novo marco legal do saneamento básico (Lei 

14.026) do país, a iniciativa privada ainda corresponde a apenas um terço dos investimentos no setor, segundo 

dados da Abcon. 

c) O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou US$ 34 bilhões (cerca de R$ 176 bilhões) durante a pandemia 

de coronavírus, segundo um levantamento da ONG Oxfam. Os dados refletem o aumento da desigualdade agravada 

pela pandemia da Covid-19 no Brasil. 

d) A Operação Acolhida beneficiou mais de 56 mil refugiados do Haiti no Brasil. Ação humanitária do governo 

interiorizou refugiados em 719 cidades brasileiras. 

e) A interiorização é um dos eixos da Operação Acolhida, que leva voluntariamente os venezuelanos de Roraima e 

Manaus para outras cidades como forma de inclusão socioeconômica, para reduzir a pressão populacional nessas 

regiões e oferecer melhores oportunidades aos migrante e refugiados. 
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30. Sobre o Mercosul, assinale a alternativa incorreta: 

a) Em julho de 2021, o Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul. São países membros efetivos do 

Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O bloco conta com os seguintes Países Membros 

associados: Bolívia (1996), Chile (1996), Peru (2003), Colômbia (2004), Equador (2004), Guiana (2013) e Suriname 

(2013). Como membros observadores do Mercosul: México (2006) e Nova Zelândia (2010).  

b) Os acontecimentos políticos na Venezuela levaram os demais países membros do Mercosul a suspender os 

direitos e obrigações da Venezuela como Estado Parte do Mercosul. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai julgaram 

que houve a quebra do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático. Desta forma, a Venezuela está 

suspensa do Mercosul desde 05 de agosto de 2017. 

c) O Mercado Comum do Sul atravessa um processo acelerado de fortalecimento econômico, comercial e 

institucional. Os Estados Partes consolidaram um modelo de integração pragmático, voltado para resultados 

concretos no curto prazo.  

d) As negociações do acordo comercial UE-Mercosul foram concluídas em meados de 2019 – ao final de mais de 2 

décadas de discussão. Quando assinado e aprovado pelos Legislativos dos países dos 2 blocos, o acordo abrangerá 

cerca de 25% da economia mundial. Mais de 90% dos produtos de lado a lado não mais serão onerados pelas tarifas 

de importação.  

e) A União Europeia cobra mais ações ambientais do Mercosul, em especial, da Venezuela. Europeus só vão ratificar 

acordo entre os dois blocos se virem mais compromisso dos sul-americanos com meio ambiente e redução do 

desmatamento. 
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