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1º Simulado Geral de Atualidades 2021 
 

1. (Prefeitura de Ermo - SC/2021) A tragédia da boate Kiss completou 8 anos no dia 27 de janeiro de 2021. 

O incêndio, que ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, provocou 242 mortes e deixou 636 

feridos. A faixa etária dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições do incêndio chocaram o país, que 

teve luto oficial de três dias declarado pela então presidente Dilma Rousseff. O incêndio foi o segundo 

pior da história do Brasil. Esse incêndio ocorreu em que cidade? 

a) Porto Alegre - RS. 

b) Santa Rosa - RS. 

c) Santa Maria - RS. 

d) Santa Rosa do Sul - SC. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2. (Banco da Amazônia/IBGE/2021) A pandemia agravou a desigualdade no acesso à Internet no Brasil, o 

que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens: com a exclusão digital e a disparidade no acesso 

à educação, o risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos seus pais quando adultos 

aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social mostram que só 29,6% dos filhos 

de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso à banda larga. Nos lares onde os pais têm curso 

superior, esta parcela sobe para 89,4%. 
ALMEIDA, C.; NALIN, C. Exclusão Digital Cresce na Pandemia e Deve Frear Mobilidade Social no País. Jornal O Globo, Economia, 25 jan. 2021, p. 13. 

 

Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão diretamente 

vinculadas ao acesso à 

a) Habitação.       

b) Educação.                                    

c) Filantropia. 

d) Alimentação.                            

 e) Religiosidade. 

 

3. (Prefeitura de São João do Sul - SC/2021) Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, fez a hashtag 

#BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) ganhar manifestações nas ruas e nas redes 

sociais. Famosos e anônimos usaram o termo, no online e no offline, como forma de apoio ao movimento 

antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras. O caso, que motivou essa onda 

de protestos contra o racismo nos Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que desencadeou essa onda de protestos: 

a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos Estados Unidos. 

b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 

policiais nos EUA. 

c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto com um único tiro no peito, enquanto voltava 

para casa depois de ter comprado doces. 

d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas costas 

por policiais. 

e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado por um policial nos EUA. 
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4. (Prefeitura de Vista Serrana - PB/CONTEMAX/2021) Considere o texto abaixo e julgue as afirmativas 

abaixo: 

 

Em outubro de 2020, o Corpo de Bombeiros de Goiás anunciou que o incêndio na região da Chapada dos 

Veadeiros foi extinto. As queimadas duraram cerca de duas semanas e também foram contidas por 

equipes de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

voluntários. A chuva que atingiu a região também ajudou a conter o fogo. A estimativa é de que 75 mil 

hectares tenham sido destruídos. 
https://g1.globo.com>.Acesso fev/2021. 

São principais consequências dos incêndios florestais: 

I - expansão das oportunidades de trabalho relacionada com o manejo florestal.  

II - A morte de espécies da flora e fauna tem como consequência um sério e importante equilíbrio 

ambiental. 

III - redução da biodiversidade.  

IV - facilitação dos processos erosivos. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) Apenas as afirmativa I e II. 

b) Apenas as afirmativas III e IV. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

d) Apenas as afirmativas I, II e III. 

e) Todas as afirmativas. 

 

5. (Prefeitura de São José do Cedro - SC/AMEOSC/2021)  O Senado aprovou no dia 09/03/2021, por 74 

votos a 0, o projeto que inclui no Código Penal o crime de perseguição - que consiste em seguir alguém 

reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima ou 

invadindo sua liberdade ou privacidade. Este crime ficou conhecido como: 

a) Stalking. 

b) Abuso de privacidade. 

c) Hacker. 

d) Bullying. 

 

6. (Prefeitura de São João Batista - SC/OMNI/2021) WhatsApp, Telegram e Signal: conheça as vantagens 

de cada um dos aplicativos de mensagens Apps foram criados com visões distintas sobre o papel de um 

serviço de troca de mensagens. Conheça as características, segurança e privacidade de cada um. 
Disponível https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altiere s-rohr/post/2021/01/14/ 

 

Com base na informação acima assinale a alternativa que corresponde ao WhatsApp: 

a) As conversas não são criptografadas por padrão, sendo necessário ativá-la em conversas específicas 

por meio de chats secretos 

b) As mensagens, fotos e arquivos das conversas regulares não secretas ficam armazenadas no servidor 

do serviço, mas promete não compartilhar dados com terceiros e não possui vínculos com redes de 

publicidade que usam esses dados para a modelagem de perfis. 

c) É obrigatório divulgar o número de telefone para receber e enviar mensagens de outros usuários. As 

mensagens são criptografadas, mas o comportamento dos usuários no app frequência de uso, contatos e 

grupos podem ser levados em conta pelo Facebook para modelar o perfil que determina sugestões de 

contato, publicidade direcionada e outras ferramentas comerciais. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altiere%20s-rohr/post/2021/01/14/
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d) A comunicação é criptografada sempre que possível. O código-fonte l é totalmente aberto, o que 

maximiza a transparência e torna o serviço um dos preferidos para especialistas em segurança digital. É 

referência em segurança de comunicações. 

 

7. (Prefeitura de Iraceminha - SC/OMNI/2021) Em uma das eleições mais acirradas dos últimos anos, 

marcado por reviravoltas e polêmicas, assinale o vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos em 

2020: 

a) Joe Biden. 

b) Donald Trump. 

c) Bernie Sanders. 

d) William Weld. 

 

8. (Prefeitura de Jacinto Machado - SC/2021) O gabinete de transição do presidente eleito dos Estados 

Unidos, Joe Biden, anunciou no dia 20/01/2021, horas antes da posse, uma série de medidas que serão 

tomadas no primeiro dia no cargo, sendo elas, EXCETO: 

a) Interromper a construção do muro na fronteira com o México; 

b) Acabar com o processo de saída dos EUA da OMS (Organização Mundial da Saúde); 

c) Eximir o distanciamento social e o uso de máscaras em prédios e áreas federais e por funcionários 

públicos do governo e terceirizados; 

d) Lançamento de uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial; 

e) Prevenir e combater a discriminação com base no gênero ou na orientação sexual. 

 

9. (Prefeitura de Ermo –SC/2021) Ao tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos, o democrata 

Joe Biden herdará de Donald Trump um cenário de tensões renovadas com rivais e inimigos políticos 

antigos da Casa Branca. Embora Trump encerre o mandato sem ter colocado os EUA em nenhuma nova 

guerra declarada, Biden terá o desafio de encarar um ambiente mais hostil no cenário internacional: a 

relação de Washington piorou nos últimos quatro anos com países como, EXCETO: 

a) Irã. 

b) Brasil. 

c) China. 

d) Cuba. 

e) Venezuela. 

 

10. (Prefeitura de Bandeirante - SC/AMEOSC/2021) ecém-derrotado nas urnas, o presidente 

estadunidense Donald Trump concedeu indulto ao seu ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn 

no fim do mês de novembro de 2020. Assinale a afirmativa procedente a respeito de Flynn: 

a) Foi responsável pela prisão e separação de país e filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos entre 

os anos 2018 e 2019, cuja repercussão internacional abalou a política externa estadunidense. 

b) Dirigiu uma operação ilegal junto a Israel para mudar a embaixada estadunidense para Jerusalém em 

2019. 

c) Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante uma investigação sobre a interferência russa na 

eleição presidencial de 2016. 

d) Delatou falsamente candidatos do Partido Republicano de crimes de responsabilidade nos estados da 

Geórgia e da Pensilvânia para favorecer os aliados do presidente. 
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11. (Prefeitura de Palma Sola - SC/AMEOSC/2021) Após a invasão ao Capitólio por apoiadores de Donald 

Trump para impedir a nomeação de Joe Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o 

afastamento do presidente, mesmo com poucos dias para findar seu mandato, baseado na chamada 25ª 

emenda constitucional, que significa:  

a) Permite que novas eleições sejam convocadas com novas chapas eleitorais, quando não há consenso 

de vencedor, mesmo realizadas as eleições nacionais. 

b) Adianta a posse no do novo presidente eleito encerrando o mandato do atual devido a crime de 

responsabilidade cometido e devidamente comprovado. 

c) Anula e cancela decretos presidenciais dos últimos 90 dias, se o mandatário for considerado 

mentalmente instável, o que colocaria em xeque suas decisões. 

d) Permite que o vice-presidente se torne presidente em exercício quando um presidente estiver 

impossibilitado de continuar suas funções. 

 

12. (Prefeitura de Roseira - SP/AGIRH/2021) Sobre as eleições nos Estados Unidos (EUA) em 2020, é 

INCORRETO afirmar que:  

a) Diferente do sistema eleitoral brasileiro, o voto nos EUA é facultativo. 

b) Cada Estado tem um número de votos no Colégio Eleitoral (conhecidos como “delegados”). 

c) O sistema de eleição indireta dos EUA garante a vitória do candidato que obtiver o maior número de 

votos da população. 

d) No sistema de eleição dos EUA é possível votar antecipadamente e até enviar o voto por correio. 
 

13. (Prefeitura de Guarujá do Sul - SC/AMEOSC/2021) No dia 6 janeiro de 2021 o mundo assistiu a invasão 

do Capitólio dos Estados Unidos, analisado por alguns como uma grande ameaça à democracia 

estadunidense, já que a invasão foi protagonizada por grupos extremistas e se destinava a impedir a 

nomeação de Joe Biden, recém-eleito no ano passado. Uma das cenas que chamou a atenção foi um 

sujeito com o rosto pintado de vermelho e azul, calças largas e uma espécie de chapéu de pele com chifres. 

Ícone da invasão, ele faz parte do grupo extremista difusor de ideias conspiratórias, conhecido como: 

a) Al Qaeda.                                       

b) QAnon.                                    

c) Skinheads. 

d) Neonazis. 
 

14. (Prefeitura de São João do Sul – SC/os Concursos/ 2021) Um grupo de apoiadores do presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, invadiu em 6 de janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso 

americano em Washington, com a intenção de bloquear a sessão de confirmação da vitória do democrata 

Joe Biden. De acordo com esse assunto e com notícias vinculadas na mídia nos dias 6 e 7 de janeiro de 

2021, classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(   ) Quatro pessoas morreram durante a invasão à sede do Congresso americano em 06/01, durante o 

processo de certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden, segundo a polícia de Washington. 

(   ) Momentos antes da invasão ao Congresso, Trump disse que marcharia junto com os apoiadores ao 

Congresso. "Eu estarei com vocês. Vamos andar até o Capitólio e felicitar nossos bravos senadores e 

congressistas", disse no discurso em que rejeitou, mais uma vez, reconhecer o resultado da eleição. Ele, 

porém, não foi visto na marcha.  

(  ) Houve vandalismo, uma porta de vidro foi quebrada e gás lacrimogênio foi disparado pela polícia do 

Capitólio; guardas foram feridos.  

(  ) Biden venceu Trump no Colégio Eleitoral por 256 votos contra 232, porém Trump tem se recusado a 

reconhecer a derrota para Biden e afirma que houve "fraudes massivas" na eleição, apesar de não haver 

nenhuma prova ou evidência de que isso tenha ocorrido. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

a) V, V, V, V. 

b) V, V, V, F. 

c) V, V, F, F. 

d) F, V, V, F. 

e) F, F, V, V. 

 

15. (Prefeitura de Roseira - SP/AGIRH/2021) Um ano depois do primeiro julgamento político, o ex-

presidente Donald Trump enfrentará um segundo processo a partir de 09/02/2021 no Senado devido: 

a) ao não reconhecimento do vencedor Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. 

b) incitação ao ataque ao Capitólio. 

c) preconceito racial ao criar um muro separando os EUA do México. 

d) investigação de fraude bancária e fiscal. 

 

16. (Prefeitura de Santa Leopoldina - ES/IDCAP/2021) A eleição para presidente nos Estados Unidos foi 

um capítulo à parte no tão conturbado ano de 2020. Depois de toda resistência de Donald Trump em 

aceitar a derrota na votação, no dia em que a vitória de Joe Biden seria sacramentada, apoiadores de 

Trump invadiram o Capitólio a fim de tentar impedir a decisão. Mas, o que é o Capitólio?  

a) É a casa oficial do presidente americano. 

b) É o gabinete oficial do presidente. 

c) É uma entidade da justiça norte-americana. 

d) É o Congresso dos Estados Unidos. 

e) É um órgão onde os votos são computados. 

 

17. (Prefeitura de Seara – SC/ 2021) Em 20 de janeiro de 2021, o democrata Joe Biden tomou posse como 

presidente dos EUA. Em semelhança à política externa do antecessor Donald Trump, Biden vê a China 

como um “rival estratégico” de Washington, mas planeja se contrapor a Beijing de forma distinta. A 

primeira e mais evidente mudança é a tentativa de retomar parcerias com a Europa, o Reino Unido e 

outras potências do G-20. 
(Disponível em: https://areferencia.com/mundo/cinco-temas-para-ficar-de-olho-na-politica-e-na-economia-mundiais-em-2021/. Acesso em 14 jan. 2021). 

 

a) Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2 

°C, quando comparado a níveis pré-industriais. 

b) Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, garantindo-lhes a liberdade, a 

segurança e a justiça, sem fronteiras internas. 

c) Reunir regularmente as mais importantes economias industrializadas e emergentes para discutir 

questões-chave da economia global e promover políticas compatíveis com o comunicado aprovado na 

reunião de Berlim, em 2004. 

d) Reduzir o aquecimento global. O compromisso internacional foi aprovado em 12 de dezembro de 2015 

e entrou em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016. 

e) 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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18. (Prefeitura de Balneário Camboriú - SC/FEPESE/2021) Em janeiro de 2020 o Reino Unido tornou-se o 

primeiro país a deixar a União Europeia, alterando as suas relações econômicas com os demais membros 

da comunidade europeia. 

Assinale a alternativa que indica como este fato se tornou conhecido. 

a) Brexit. 

b) Free Britain. 

c) Drang Nach. 

d) God Save Us. 

e) BGA: Britain great again. 

  

19. (Prefeitura de Santa Leopoldina - ES/IDCAP/2021 

 

PÓS-BREXIT NO REINO UNIDO: AS REGRAS QUE PASSAM A VALER A PARTIR DE 1 DE JANEIRO 

 

Após 11 meses de derivação, o acordo comercial que determinará como será a relação entre os britânicos 

e o bloco foi fechado no último dia 24. Ele entrará em vigor a partir de 1º de janeiro. 

Entrou em vigor na noite de 31 de dezembro, pouco antes do Ano Novo, o acordo que definiu o futuro 

das relações entre Reino Unido e União Europeia depois do Brexit - a saída dos britânicos do bloco. 

O Reino Unido deixou oficialmente a UE em 31 de janeiro de 2020, mas continuou aplicando suas normas 

durante um período de transição que terminou na noite de quinta. Na semana, líderes dos países 

integrante do bloco concluem as últimas votações do termo do acordo, que encerra - ao menos por 

enquanto - uma novela registrada em 2016, quando os britânicos votaram em referendo pela saída do 

país da União Europeia. 
Disponível em: quue-passaamma-vaae-aparide--1-dee-aneio.ghtmms-brexit-no-reino-unido-as-regras-que-passam-a-valer-a-partir-de-1-de-janeiro.ghtml 

(Fragmento). 

 

Considerando as propriedades da UE (União Europeia), exclui -se como característica do referido bloco 

econômico: 

a) adotar como hino oficial da União Europeia é uma "Ode à Alegria", parte da Nona Sinfonia de 

Beethoven. 

b) ter o Euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países-membros. 

c) a imposição de vários requisitos para uma adesão de novos membros. 

d) ser um Estado unificado e sóbrio sobre todo o território europeu. 

e) a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. 

 

20. (Prefeitura de Santa Leopoldina - ES/IDCAP/2021)  
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Dada a recente crise econômica da União Europeia, observar uma carga e assinale a alternativa que o 

melhor teor seu conteúdo. 

a) Representa o grupo de países mais ricos da União Europeia. 

b) Infere sobre os países com recuperação econômica da UE. 

c) Simboliza os países com a situação econômica mais crítica da zona do euro. 

d) Apresenta os países concessores do bloco do bloco. 

e) Explicita o grupo de países interessados em sair do bloco europeu. 

 

21. (Prefeitura de Mondaí - SC/AMEOSC/2021) Recentemente, na Argentina, com o objetivo de financiar 

a luta contra a Covid-19 e aprovar subsídios à pobreza e créditos a pequenas e médias empresas, entre 

outras ajudas sociais urgentes o Congresso do país converteu em lei a seguinte medida: 

a) Uma taxa nacional a importações, cerca de 8% sob valores acima de Mil dólares, que deverão ser 

convertidos em ajuda financeira a pessoas de baixa renda. 

b) Uma medida de obrigatoriedade de transposição de renda de todos aqueles que recebem acima de 20 

mil pesos, que terão convertidas, 1,8% de sua renda para ajuda financeira à pessoas de baixa renda. 

c) Um novo imposto sob transações bancárias, que serão convertidos a pesquisas médicas e ações 

afirmativa, que incidirão a transações acima de 5 mil pesos. 

d) Um imposto extraordinário aplicado às grandes fortunas de pelo menos 2% a ser cobrado de pessoas 

com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos. 

 

22. (Prefeitura de Pedrão - BA/IDCAP/2021) Nas últimas semanas, houve a violenta repressão (...) 

durante o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, culminando com o uso de gás lacrimogênio e de 

granadas dentro da mesquita de al-Aqsa, o lugar mais sagrado para os muçulmanos depois de Meca e 

Medina. Os palestinos protestavam em solidariedade às famílias ameaçadas de despejo. O conflito entre 

__________________ 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. 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57149552 

a) brasileiros e japoneses. 

b) israelenses e palestinos. 

c) estado-unidenses e canadenses. 

d) mexicanos e italianos.  

 

23. (Prefeitura de Barra Bonita - SC/AMEOSC/2021) A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse 

que no início de janeiro mais de 80 civis morreram em uma ação no oeste do país, na região de 

Benishangul-Gumuz. A principal causa dos conflitos atuais no país é: 

a) Invasores do Estado Islâmico. 

b) Divergências étnicas. 

c) Disputa pelo petróleo nacional. 

d) Instauração de ditatura militar.  

 

24. (Prefeitura de Roseira - SP/AGIRH/2021) Mais de 100 ataques na região nordeste da Síria foram 

lançados no mês de janeiro de 2021, além de ações noturnas de violência em muitas cidades e vilas. Qual 

o grupo jihadista responsável por esses ataques? 

a) Estado Islâmico.   d) Boko Haram. 

b) Al Qaeda 

c) Frente al-Nusra. 
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25. (Prefeitura de Dionísio Cerqueira - SC/AMEOSC/2021) No ano de 2020, Israel conseguiu inserir um 

novo país árabe entre seus aliados diplomáticos, somando-se ao Egito e a Jordânia. Este acordo prevê, 

além de aproximações econômicas, a suspensão da soberania de Israel sobre a região da Cisjordânia. O 

país em questão é: 

a) Líbia. 

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Emirados Árabes. 

 

26. (Prefeitura de Iraceminha - SC/OMNI/2021) O nosso atual Governo Federal anunciou o desejo da 

transferência da embaixada do Brasil em Israel (seguindo o mesmo roteiro feito pelos EUA em 2018), de: 

a) Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. 

b) Jerusalém para a cidade de Tel-Aviv. 

c) Safed para a cidade de Tiberias. 

d) Tel Aviv para a cidade de Tirat Carmel.  

 

27. (Banco Amazônia/CESGRANRIO/2021) Das 140.774 pessoas em situação de deslocamento forçado 

registradas no sistema do Acnur (Alto Comissariado da ONU para Refugiados) no Brasil, 95% são da 

Venezuela. Destas, 46,7% são mulheres, das quais 31% são menores de idade e 3%, idosas. Segundo 

Rosana Baeninger, pesquisadora da Unicamp, é possível notar a presença significativa de mulheres em 

todas as fases da migração da Venezuela para o Brasil. A partir de 2018, com a piora da crise humanitária 

na Venezuela, intensifica-se a chegada de imigrantes de renda mais baixa pela fronteira amazônica. “É 

uma migração absolutamente familiar, e a presença feminina é muito vinculada a isso”, afirma a 

pesquisadora. Nessa fase, trata-se de uma migração fortemente dirigida pelo Estado e por ONGs, por meio 

da Operação Acolhida.  
MANTOVANI, F. Diário de uma Refugiada. Jornal Folha de São Paulo, Mundo, 13 dez. 2020, p. A13. Adaptado. 

 

A respeito da migração internacional, na fase mais recente do deslocamento venezuelano para o Brasil, 

as imigrantes chegam, majoritariamente, por via terrestre ao seguinte estado: 

a) Roraima. 

b) Rondônia.  

c) Amazônia. 

d) Mato Grosso. 

e) Mato Grosso do Sul. 
 

28. (Prefeitura de Balneário Camboriú - SC/2021) Assinale a alternativa que indica corretamente órgão 

normativo e deliberativo da Organização das Nações Unidas (ONU), onde todos os países membros têm 

representação igualitária. 

a) Assembleia-Geral. 

b) Conselho de Segurança. 

c) Conselho Econômico e Social. 

d) Conselho de Administração Fiduciária. 

e) Corte Internacional de Justiça.  

 

29. (Prefeitura de Bombinhas - SC/2021) O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello que 

deixaria o cargo em novembro de 2020 ao completar 75 anos, acabou por antecipar sua aposentadoria 
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para outubro do mesmo ano. Em julho de 2021 outro ministro também alcançará́ a idade limite para o 

serviço público, sendo este: 

a) Ministro Roberto Barroso. 

b) Ministro Marco Aurélio. 

c) Ministro Gilmar Mendes. 

d) Ministro Ricardo Lewandowski.  

 

30. (Prefeitura de Louveiras - SP/Prefeitura de Louveiras - SP/2021) Em novembro de 2019, o presidente 

da república Jair Bolsonaro editou medida provisória para extinguir o DPVAT a partir do ano vigente 

(2020). No entanto, o ministro do STF suspendeu a medida provisória e retomou o DPVAT. Ocorre que em 

janeiro/2020, o mesmo ministro do STF voltou atrás na sua decisão e manteve a redução no valor do 

seguro DPVAT. Tais decisões foram tomadas pelo ministro: 

a) José Antônio Dias Toffoli. 

b) José Celso de Mello Filho. 

c) Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. 

d) Gilmar Ferreira Mendes. 

e) Enrique Ricardo Lewandowski 

 

31. (Prefeitura de Arenópolis - MT/2021) O estado de calamidade pública é decretado por governantes 

em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) e que 

causam danos graves à comunidade. Sobre o estado de calamidade pública, é correto afirmar: 

a) Estados de calamidade pública decretados por governadores, dado seu caso emergencial, não 

necessitam de reconhecimento por parte da União. 

b) No Brasil a prerrogativa de decretar estado de calamidade pública é reservada apenas ao presidente e 

aos governadores. 

c) É preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade, são eles 

danos humanos, materiais e ambientais. 

d) Estado de calamidade pública e estado de emergência diferem unicamente em relação ao número de 

mortes causadas pelo desastre que acometeu determinado lugar. 

e) Nenhuma das alternativas dadas.  

 

32. (Prefeitura de Vista Serrana - PB/CONTEMAX/2021) A exportação é uma das principais operações 

econômicas de um país, por meio dela é possível compreender a situação econômica. Dos dez principais 

produtos exportados em 2020 pelo Brasil estão a(o)s: 

I- Soja.  

II- Carne bovina.  

III- Minério de ferro.  

IV- Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) Todas as afirmativas.         

b) Apenas as afirmativas II, III e IV.                                

c) Apenas as afirmativas I, II e IV.                              

e) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Apenas as afirmativas I, II e III. 
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33. (Prefeitura de Jacinto Machado - SC/OS Concursos/2021) Um levantamento divulgado no dia 11 de 

janeiro de 2021, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 

mostra que o preço médio da cesta básica aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas ao longo de 

2020. A cesta básica é o conjunto de alimentos necessários para as refeições de uma pessoa adulta. A alta 

dos preços, segundo o órgão, foi reflexo, principalmente, da desvalorização cambial e do alto volume das 

exportações. Além disso, fatores climáticos, em decorrência de longos períodos de estiagem ou de chuvas 

intensas, também impactaram nos preços dos alimentos. Entre os principais itens da cesta com maior 

aumento nos preços em todas as capitais pesquisadas, o Dieese destacou: 

I. Arroz agulhinha - foi um dos vilões da inflação de alimentos em 2020, pressionado pela desvalorização 

do real frente ao dólar, o que aumentou o custo de produção e elevou o volume de grão exportado, além 

da diminuição da área plantada e do abandono da política de estoques reguladores por parte do governo. 

II. Óleo de soja: como o Brasil não produz a quantidade de soja suficiente para a demanda interna, o país 

depende da importação do produto, cujo preço foi elevado diante da desvalorização cambial.  

III. Batata: produção foi impactada ao longo do ano devido a condições climáticas, que resultou em 

redução na oferta do produto e, consequentemente, na alta de preços. 

IV. Farinha de trigo e pão francês: o Brasil exportou um elevado volume de trigo e derivados, devido ao 

real desvalorizado em relação ao dólar e à forte demanda externa, o que fez aumentar o preço do produto 

no mercado interno. 

V. Tomate: além da redução de área plantada, houve impacto por fatores climáticos que prejudicaram a 

produção. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

34. (Prefeitura de Jacinto Machado - SC/OS Concursos/2021) De acordo com o site oficial do IBGE, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado dia 12 de janeiro de 2021, a 

inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde o ano de: 

a) 2010. 

b) 2013. 

c) 2012. 

d) 2016. 

e) 2017. 

 

35. (Prefeitura de Jacinto Machado - SC/OS Concursos/2021) O desempenho econômico do Norte e 

Nordeste deve ser o mais prejudicado com o fim do Auxílio Emergencial, que teve a sua última parcela 

depositada no mês de dezembro. Sem a ajuda do governo federal, as duas regiões vão colher uma forte 

queda na renda e um crescimento mais baixo do que a média nacional neste ano. Com relação a este 

assunto e matéria publicada no portal g1 em 11 de janeiro de 2021, leia os itens abaixo: 

I. Estudo realizado pela consultoria Tendências aponta que o rendimento dos moradores da região Norte 

saltou 13,1% no ano passado, enquanto que o dos habitantes do Nordeste cresceu 8,3%. Em 2021, porém, 

os dados apontam para uma reversão: a renda do Norte vai despencar 8,5% e a do Nordeste, 8%. Como 

comparação, a renda de todo o Brasil cresceu 4,6% no ano passado e deve recuar 3,7% em 2021.  
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II. Segundo a Caixa Econômica Federal, as transferências da União somaram R$ 292,9 bilhões e alcançaram 

67,9 milhões de pessoas - quase um terço da população do país.  

III. O fim do Auxílio Emergencial vai abrir uma lacuna preocupante no orçamento das famílias mais pobres. 

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que 2,9 milhões de domicílios (4,3% do 

total) sobreviveram, em novembro, apenas com o valor do benefício. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

36. (Prefeitura de Ermo - SC/OS Concursos/2021) O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), considerado a inflação oficial do país, avançou 0,25% em janeiro, depois de ter subido 1,35% em 

dezembro, segundo divulgou em 09 de fevereiro de 2021 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Trata-se da menor taxa mensal desde agosto de 2020 (0,24%), embora ela permaneça acima do 

centro da meta em 12 meses. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram avanço nos 

preços em janeiro. Das alternativas abaixo, qual teve queda no preço em janeiro? 

a) Alimentação e bebidas 

b) Transportes. 

c) Bebidas. 

d) Educação. 

e) Energia Elétrica. 

 

37. (Prefeitura de Ermo - SC/OS Concursos/2021) O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), considerado a inflação oficial do país, avançou 0,25% em janeiro, depois de ter subido 1,35% em 

dezembro, segundo divulgou em 09 de fevereiro de 2021 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No que diz respeito aos índices regionais, apenas duas das 16 áreas pesquisadas apresentaram 

variação negativa. Assinale a alternativa em que a área ficou com variação negativa: 

a) Porto Alegre. 

b) Goiânia. 

c) São Paulo. 

d) Rio de Janeiro. 

e) Curitiba. 

 

38. (Prefeitura de Catanduvas - PR/FAUEL/2021) Em relação à chamada Lei da Liberdade Econômica, 

sancionado pelo Presidente da República em setembro do ano passado, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A referida lei tem por objetivo declarado superar obstáculos ao empreendedorismo no território 

brasileiro. 

b) Para os empresários, uma das mudanças trazidas pela nova lei foi a dispensa de alvará para negócios 

de baixo risco. 

c) A lei busca estimular a regulação estatal da atividade econômica, conferindo maiores poderes ao 

governo sobre as relações empresariais. 

d) A medida prevê que o patrimônio pessoal dos donos de uma empresa não pode ser usado para quitar 

dívidas do negócio, a não ser em caso de fraude. 
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39. (SEED - PR/CESPE - CEBRASPE/2021) O comércio internacional é caracterizado por operações 

comerciais entre países regidas por normas estabelecidas em acordos internacionais. Pode se referir tanto 

à circulação de bens e de serviços como ao movimento de capitais. O Brasil, que integra a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), em 2019 respondeu por 1,2% das exportações (27ª posição global) e 1% das 

importações (28ª posição global) de mercadorias no mundo. O fraco desempenho do Brasil no comércio 

exterior deve-se, entre outros fatores, à 

a) exportação exclusiva de produtos agrícolas. 

b) infraestrutura precária. 

c) diminuição progressiva de extração de minérios de ferro. 

d) crise agrícola decorrente das mudanças climáticas. 

e) falta de solos ricos para a agricultura intensa. 

 

40. (Prefeitura de Bombinhas - SC/2021) O ano de pandemia bateu forte na moeda brasileira: o 

______________teve o pior desempenho entre 30 moedas em 2020, entre elas a lira turca, o rublo russo 

e até mesmo o peso mexicano. O ranking, feito pela FGV, considera as variações no ano até novembro. A 

moeda que completa a lacuna do trecho da reportagem é: 

a) Peso Argentino. 

b) Dólar Americano. 

c) Real. 

d) Renminbi. 

 

41. (Prefeitura de Iraceminha - SC/OMNI/2021) A nota de R$ 200 (duzentos reais), entrou em circulação 

no dia 2 de setembro. O Banco Central encomendou um total de 450 milhões de unidades da cédula até 

o fim de 2020. Uma das justificativas para a criação da cédula foi a necessidade de atender a alta da 

demanda em meio à pandemia, em especial por causa do auxílio emergencial. Esta nota tem a imagem 

de: 
https://g1.globo.com/retrospectiva/2020/retrospectiva-na-globo/noticia/2020/12/31/linha-do-tempo-2020-reveja-os-principais-acontecimentos-do-

ano.ghtml. 

a) um cachorro caramelo. 

b) um influente político do Brasil. 

c) um lobo-guará. 

d) uma raposa. 

 

42. (Prefeitura de Santa Leopoldina - ES/IDCAP/2021) A fotografia apresenta uma fila de pessoas 

desempregadas em frente a uma agência de empregos na Espanha. A recente crise econômica afetou 

consideravelmente a Europa, sendo que as parcelas da população mais atingidas foram às compostas por: 

 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/oit-preve-202-milhoes-dedesempregados-no-mundo-em-2013-7361217 

https://g1.globo.com/retrospectiva/2020/retrospectiva-na-globo/noticia/2020/12/31/linha-do-tempo-2020-reveja-os-principais-acontecimentos-do-ano.ghtml
https://g1.globo.com/retrospectiva/2020/retrospectiva-na-globo/noticia/2020/12/31/linha-do-tempo-2020-reveja-os-principais-acontecimentos-do-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/oit-preve-202-milhoes-dedesempregados-no-mundo-em-2013-7361217
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a) jovens, imigrantes e trabalhadores menos contratados.    

b) mulheres e idosos residentes nos grandes centros urbanos. 

c) trabalhadores rurais, estrangeiros ilegais e acionistas. 

d) trabalhadores altamente relacionados e imigrantes. 

e) agricultores vindos para as cidades em busca de emprego. 

 

43. (Banco da Amazônia/CESGRANRIO/2021) As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia 

sobre o pós-Brexit chegam sem definição hoje ao prazo convencionado pelo premiê Boris Johnson e pela 

presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para um acerto. A três semanas da data limite, 

as discussões estagnadas preocupam empresas e autoridades, diante da possibilidade de haver escassez 

de produtos, engarrafamentos, portos bloqueados e fábricas fechadas. Desde o inicio da semana, 

federações industriais alertaram sobre o que pode ocorrer a partir de janeiro. Em 1º de janeiro de 2021, 

o Reino Unido tomou a seguinte decisão em relação à União Europeia: 

a) manter seus representantes no Parlamento Europeu. 

b) realizar novo referendo junto aos cidadãos britânicos. 

c) deixar a condição de país-membro do bloco regional. 

d) liberar a exigência de visto para trabalhadores do bloco. 

e) adotar novas medidas para ingresso na zona do euro. 

 

44. (CRP - MS/Quadrix/2021) As duas primeiras décadas do século XXI confirmam a realidade que o século 

anterior criara: a crescente importância do conhecimento científico e as incessantes inovações 

tecnológicas; a economia globalizada, ampliando os mercados e a circulação de capitais e de produtos; a 

mudança climática, negada por alguns, mas parecendo cada vez mais evidente; e as enormes 

desigualdades, que não dão sinal de arrefecimento. Considerando esse cenário da atualidade como 

referência inicial, julgue o item. Embora não tenha conseguido criar uma moeda única, a União Europeia 

obteve êxitos em seu objetivo de integração econômica, mas se ressente da incapacidade de promover a 

integração política e cultural de seus membros. 

(   ) Certo. 

(   ) Errado. 

 

45. (CRP - MS/Quadrix/2021) As duas primeiras décadas do século XXI confirmam a realidade que o século 

anterior criara: a crescente importância do conhecimento científico e as incessantes inovações 

tecnológicas; a economia globalizada, ampliando os mercados e a circulação de capitais e de produtos; a 

mudança climática, negada por alguns, mas parecendo cada vez mais evidente; e as enormes 

desigualdades, que não dão sinal de arrefecimento. Maior democracia do mundo atual, com uma 

população superior a um bilhão e trezentos milhões de habitantes, a China amplia sua participação no 

comércio mundial, ainda que praticamente desconheça o mercado latino-americano, especialmente o 

Brasil. 

(   ) Certo. 

(   ) Errado. 

 

46. (Prefeitura de Santa Leopoldina - ES/IDCAP/2021) O ministro de ciência, tecnologia e inovações, 

Marcos Pontes, é Tenente Aviador R1 e, independente do cargo político, é considerado destaque na 

sociedade por ter sido o único brasileiro a: 

a) Trabalhar na construção de naves espaciais no Brasil. 

b) Administrar uma empresa privada de viagens espaciais. 

c) Exercer função administrativa na NASA. 



 

www.romulopassos.com.br 

 1º SIMULADO DE ATUALIDADES 2021 

14 

d) Ir ao espaço, pois foi astronauta da NASA. 

e) Ir à Lua. 

 

47. (Prefeitura de Bombinhas - SC/2021) Todos os anos, ela celebra seu aniversário duas vezes, costume 

que foi iniciado pelo Rei George II há 250 anos. Embora tenha nascido em 21 de abril, seu aniversário 

oficial é comemorado no segundo sábado de junho, que cai este ano (2020) no dia 13. Em 2020, celebrou, 

então o 94º aniversário, e televisionado pelas principais redes de TV internacionais. A personalidade a 

qual se refere o trecho acima é: 

a) Rainha Elizabeth II. 

b) Rainha Vitória. 

c) Ana Bolena. 

d) Maria Antonieta. 

 

48. (Prefeitura de Mondaí - SC/AMEOSC/2021) No início de dezembro de 2020 foi anunciada a descoberta 

de novas pinturas rupestres na região amazônica colombiana, com pelo menos 12,5 mil anos isolada num 

antigo território das Farc. Uma das possibilidades abertas por tal descoberta reside no fato: 

a) Permite contestar a teoria de que o homem primitivo teria sua origem no continente africano, pois a 

datação da pintura é anterior aos primeiros achados na África do Sul e Etiópia, considerados os mais 

antigos. 

b) Possibilita demonstrar um novo tronco evolutivo para o ser humano, tendo em vista a especiação 

ocorrida na deriva continental, os homens da era glacial tinham características que os eliminou do 

processo evolutivo. 

c) Fornece indícios da vida humana Era Glacial, pois informam sobre espécies de animais e vegetais então 

existentes, como também sobre como seus habitantes se comunicavam e seus rituais xamânicos. 

d) Descreve hábitos e costumes que questionam o fato dos primeiros homens terem sido carnívoros, pois 

claramente o regime alimentar na região era baseado em frutas e derivados, conforme apresentam as 

figuras. 

 

49. (IBGE/CESPE - CEBRASPE/2021) 

 
Camelódromo de Uruguaiana no Rio de Janeiro. Internet:<vejario.com.br> . 
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No Brasil, as atividades que mais concentraram pessoas em ocupações sem carteira assinada, no ano de 

2020, foram serviços domésticos (72,5%), agropecuária (67,2%) e construção (64,5%). Segundo o IBGE, 

desde 2014, em decorrência do desaquecimento do mercado de trabalho, houve ampliação relativa das 

ocupações sem carteira assinada, com destaque para transporte, armazenagem e correio, alojamento e 

alimentação e construção. 
Internet: <agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações). 

A figura e o texto apresentados remetem: 

a) ao papel do Estado e das classes sociais no trabalho formal. 

b) à situação da população diante da informalidade na economia brasileira. 

c) ao poder de consumo da população mais abastada de capital. 

d) às modernizações capitalistas urbano-industriais e informacionais. 

e) ao modelo de flexibilização das relações de trabalho e da mão de obra. 
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