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TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL MOTORISTA
Código da Prova

M04 Z
MANHÃ

Verifique se o código da prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas
fazer uma nova história.” (Mahatma Gandhi)

ATENÇÃO
Este caderno contém cem questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta
(A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:





O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Candidato ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

IBADE
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.
Quarentena de afeto

IBADE

Questão 3
A alternativa que justifica o título do texto é:
(A) Na pandemia, aumentou em 400% o abandono dos pets.
(B) Na clausura de uma pandemia, nada melhor que adotar um

pet para curtir.
(C) Perigoso adotar animais, por causa dos problemas que

O Brasil tem passado por uma recessão, reflexo do quadro
social e sanitário. Ainda assim, segundo Nelo Marraccini, do IPB,
mesmo com as dificuldades impostas pela crise que veio junto da
pandemia, muitas famílias não deixam de cuidar de seu pet.
O abandono aumentou, mas as buscas por adoção subiram
400% de acordo com a União Internacional Protetora dos Animais
(Uipa).
Entre os que assumiram as “alegrias e agruras” de um
animalzinho no período da pandemia, está o casal Marina e
Renan Malta do Rio de Janeiro. “Em março do ano passado,
quatro meses depois de casados, nós nos vimos trabalhando em
home office, sem poder sair de casa. Então resolvemos realizar
um sonho e adotar a Lily, um filhote vira-lata de 32 dias. Todo
mundo nos dizia que cuidar de um animal dá muito trabalho, mas
que compensa, o que é verdade. A gente só não contava que ela
apresentasse problemas comportamentais”, conta Marina.
“Além de roer quase todos os móveis com seus dentinhos
afiados, Lily passou a se sentir a dona da casa entre três e quatro
meses, mostrando-se reativa e agressiva. Nesse momento, eu
precisei pesquisar tudo sobre o mercado pet e descobri vários
serviços e produtos. Contratamos, então, o primeiro adestrador e
a colocamos na creche para ajustar a rotina e a socialização.
Também conheci os mordedores naturais, que estimulam o
instinto do cão e são importantes na preservação do meio
ambiente. Assim, ela extravasa toda energia e não rói mais os
móveis.”
(Revista Proteste)

podem apresentar quanto ao comportamento.
adestrador é indispensável para fazer os ajustes
necessários ao animal.
(E) Na recessão pela Pandemia, as pessoas se tornam solidárias.
(D) O

Questão 4
Assinale a alternativa correta quanto à ortografia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extinção, resplandecer, óbice.
dicursão, advinho, hesitação.
cápsula, atroz, sorrizo.
xícara, atrasado, princesa.
pêzames, acessórios, paralisar.

Questão 5
Em “Também conheci os mordedores naturais...”, a palavra
destacada teve o seguinte processo de formação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

composição por justaposição.
composição por aglutinação.
derivação prefixal.
derivação sufixal.
derivação regressiva.

Questão 6
Questão 1
Em “A gente só não contava que ela apresentasse problemas
comportamentais...”, o termo apresentado classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pronome relativo.
pronome indefinido.
conjunção integrante.
conjunção consecutiva.
conjunção explicativa.

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta um par de
parônimos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ratificou/retificou.
apreçar/apressar.
extático/estático.
conserto/concerto.
incerto/inserto.

Questão 7
Questão 2
Assinale a sequência em que todas as palavras são acentuadas
em obediência a mesma regra.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jacaré, caí, Ipê.
vatapá, próximo, técnico.
oásis, tecnológico, família.
faísca, saúde, ciúme.
cajá, também, céu.
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Em “Ainda assim, segundo Nelo Marraccini...” (L 2), o termo
destacado pode ser substituído, sem prejuízo do sentido por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mesmo que.
consoante.
de sorte que.
conquanto.
porquanto.
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Questão 8
Em “Em março do ano passado, quatro meses...” (Linhas 11/12),
a vírgula serviu para isolar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o aposto.
o vocativo.
certos predicativos.
expressões explicativas.
adjunto adverbial anteposto.

IBADE

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO
Questão 11
Um grupo de alunos de uma escola está criando um idioma
próprio utilizando palavras do vocabulário grego. Sabemos que
neste novo idioma a ordem das palavras não necessariamente é a
mesma na língua portuguesa. Considere as seguintes traduções:
(I)
(II)
(III)

Questão 9
No trecho “Todo mundo nos dizia que cuidar de um animal dá
muito trabalho, mas que compensa, o que é verdade.”, identificase o período:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

simples.
de oração absoluta.
composto por coordenação.
composto por subordinação.
composto por coordenação e subordinação.

cachorro gato baleia = alfa sigma beta
leão preto gato = sigma gama delta
branco leão macaco = delta lambda zeta

A partir das afirmações I, II e III podemos considerar que neste
novo idioma a tradução para “leão gato branco” é:
(A) beta zeta sigma.
(B) delta alfa sigma.
(C) gama zeta alfa.
(D) sigma delta zeta.
(E) delta alfa zeta.
Questão 12

Questão 10
No trecho “Entre os que assumiram as “alegrias e agruras” de um
animalzinho no período da pandemia...”, identifica-se a seguinte
figura de linguagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metáfora.
antítese.
hipérbole.
catacrese.
perífrase.

Considere as seguintes afirmações verdadeiras:
1- Todos os livros são computadores.
2- Algum computador é pássaro.
3- Todos os pássaros são rochas.
A partir das afirmações acima podemos considerar que a única
opção correta é:
(A) Nenhuma rocha é computador.
(B) Pelo menos uma rocha é livro.
(C) Todos os pássaros são livros.
(D) Pelo menos um computador não é livro.
(E) Nenhuma rocha é livro.
Questão 13
Considere uma piscina em formato de paralelepípedo com altura
de 5m, comprimento de 350cm e largura de 120cm. O tempo
necessário aproximado para encher dois terços do volume total
da piscina com uma vazão de 100L por minuto é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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3 horas e 40 minutos.
3 horas e 20 minutos.
2 horas e 20 minutos.
2 horas e 40 minutos.
2 horas.
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IBADE

Questão 14

Questão 18

Considere a seguinte frase:

Raul e Marcos foram à papelaria comprar itens escolares, pois as
aulas começariam na próxima semana, Raul comprou 5 canetas, 4
borrachas e 2 cadernos. Já o Marcos comprou 3 canetas, 2
borrachas e 1 caderno. Sabendo que Raul e Marcos gastaram,
respectivamente, R$ 50 e R$ 26, e que a soma do preço unitário
da borracha com o preço unitário do caderno é de R$ 15, o preço
unitário do caderno é:

“Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo então poderá
viajar”
A negação lógica para a frase é:
(A) Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo então não
poderá viajar.
(B) Rafael não consegue terminar o projeto a tempo e não viaja.
(C) Rafael não consegue terminar o projeto a tempo e viaja.
(D) Se Rafael não conseguir terminar o projeto a tempo então
não poderá viajar.
(E) Rafael consegue terminar o projeto a tempo e não viaja.
Questão 15
De acordo com a sequência a seguir e, considerando que o
padrão permanece, o 9º item da sequência é:
2 - 3 – 4- 7- 9- 11- 20-(...)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.
15.
29.
43.
18.

Questão 16
Alguns estudantes de uma escola estão fazendo um
levantamento para analisar os gêneros de filmes preferidos dos
alunos. Durante o levantamento realizado ,70 alunos dos 500 se
negaram a responder. Considerando que a pesquisa foi feita com
apenas dois gêneros, terror e comédia, que 80 estudantes
responderam que gostam dos dois gêneros, que 200 alunos
responderam que gostam de terror e que 250 alunos
responderam que gostam de comédia, a quantidade de alunos
que não gostam de nenhum dos dois gêneros é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

210.
140.
50.
150.
130.

(A) 10.
(B) 2.
(C) 5.
(D) 15.
(E) 12.
Questão 19
Juliana foi ao banco pedir um empréstimo para realizar o sonho
de conseguir comprar a casa própria. O empréstimo que a Juliana
precisa é de R$ 150.000,00 e ao conversar com a gerente do
banco a mesma informou que, se fizesse o empréstimo no banco,
o juros total seria de 25% sobre o valor do empréstimo. O valor
total pago por Juliana ao final do prazo do empréstimo, caso
aceitar a proposta ofertada pela gerente é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 37.500,00
R$ 180.000,00
R$ 172.500,00
R$ 170.000,00
R$ 187.500,00

Questão 20
Uma caixa tem 5 bolas azuis, 3 bolas vermelhas, 8 bolas verdes e
4 bolas brancas. Se alguém retirar 3 bolas de forma aleatória de
dentro da caixa e sem reposição, a probabilidade de nenhuma ser
verde é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33/200.
3/5.
11/57.
1/5.
64/855.

Questão 17
Se lançarmos 3 dados ao mesmo tempo, a probabilidade de pelo
menos 2 números iguais ficarem voltados para cima é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6/216.
1/36.
96/216.
15/216.
1/72.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 21
Ao todo, o Acre tem 209 aldeias com uma população indígena
aproximada de 19.900 (2015/ G1 Ac-Rio Branco). De acordo com
o levantamento Acre em Números 2017, é correto afirmar que:
(A) os municípios de Feijó, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano,
Jordão e Tarauacá concentram 68% da população indígena do
Acre.
(B) o município de Assis Brasil apresenta a maior concentração
de população indígena do Acre.
(C) o município de Tarauacá apresenta a menor concentração de
população indígena do Acre.
(D) os municípios de Feijó e Jordão, juntos, apresentam a menor
concentração de população indígena do Acre.
(E) Porto Walter e Sena Madureira são municípios que, juntos,
concentram a maior parte da população indígena do Acre.
Questão 22
O documento que tornou oficial a anexação do atual estado do
Acre ao território brasileiro selou o futuro do Estado, cuja história
é marcada por conflitos de terras em virtude de sua exploração.
Este documento denomina-se tratado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de Bill Aberdeen.
Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.
de Madri.
de Badajós.
de Petrópolis.

Questão 23
A bacia hidrográfica é um grupamento de terras que são
drenadas por um rio principal e pelos seus afluentes e
subafluentes.
Acerca da bacia do rio Acre, pode-se afirmar, EXCETO, que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IBADE

Questão 25
A partir dos anos 70, os “paulistas” apresentaram-se como os
novos “civilizadores” do Acre, vindos para desenvolver e integrar
a região ao resto do país, trazendo o progresso e a prosperidade
a essas terras ainda consideradas “selvagens”. Pode-se dizer que
foi uma segunda frente de expansão da sociedade nacional em
território acreano, caracterizada por enormes desmatamentos,
conflitos acirrados e violências extremas na luta pela terra. O
termo paulistas era usado pelos regionais para definir:
(A) os novos proprietários de terras oriundos do estado de São
Paulo.
(B) os novos colonos originários do sul do Brasil e seus
representantes.
(C) os comerciantes de São Paulo que se deslocaram para o Acre
em busca de novas oportunidades.
(D) os imigrantes de origem libanesa, residentes em São Paulo,
que se deslocaram para o Acre em busca de novas
oportunidades.
(E) os novos colonos originários do Mato Grosso que tinham por
objetivo desenvolver a pecuária.
Questão 26
A exploração da borracha, de forma regular, trouxe um rápido
desenvolvimento
econômico
da
região
amazônica,
principalmente pelo desenvolvimento da cidade de Belém. Este
centro urbano representou a riqueza obtida pela exploração da
seringueira e abrigou um suntuoso projeto arquitetônico
profundamente inspirado nas referências estéticas europeias. No
início do século XX, a supremacia da borracha brasileira sofreu
forte declínio com a concorrência promovida pelo látex
explorado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

na região norte da África.
nas ilhas de Açores e Cabo Verde.
no continente europeu.
no continente asiático.
na região sul do Brasil.

o principal rio desta bacia denomina-se Acre.
o rio Xapuri e Espalha são afluentes do rio Acre.
o rio Acre é um dos afluentes do rio Purus.
a nascente fica na Bolívia.
os rios Andirá e Antimari também são afluentes do rio Acre.

Questão 24
O grande volume de chuvas e a extensa rede fluvial propiciam
que a vegetação do Acre seja exuberante. É significativamente
rica em seringueiras, o que lhe garante o primeiro lugar do país
em produção de borracha, além da produção de ervas
medicinais. Sua área é revestida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

densa floresta equatorial de terra firme.
densa Mata de Araucária.
estepes arborizadas.
vegetação do tipo cerrado.
vegetação do tipo caatinga.
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Tipo Z – Página 5

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE-AC

IBADE

Questão 27
O

texto

Questão 29
a

seguir

foi

adaptado

do

site:

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/ciclo-da-borracha.

Leia atentamente observando as palavras sublinhadas:
“Antes do início do ciclo da borracha, houve um fato que acabou
determinando o seu futuro declínio. No ano de 1877, foram
roubadas e contrabandeadas para a Inglaterra, mais de 70
mil sementes de seringueira do estado do Pará, configurando um
caso típico de biopirataria.
As sementes que foram roubadas, foram plantadas na Europa e, a
partir do ano de 1910, começaram a produzir e dar frutos,
literalmente. Com isso, os custos relacionados com a exportação
brasileira, teve uma baixa significativa. O mercado mundial da
borracha teve a integração de empresas inglesas e holandesas.
Essas empresas da Holanda e da Inglaterra conseguiram engatar
uma produção em larga escala e com preços bem mais atraentes.
Na segunda década do século XX, o preço do produto subiu ainda
mais, por causa da concorrência e impossibilitou a exploração da
borracha na Amazônia.
Com esses fatos, se estabeleceu a crise no ciclo da borracha. Esse
período histórico teve fim e por causa da falta de investimentos e
prosperidade nessa e em outros setores e muitas pessoas
perderam seus empregos. Com isso, as cidades ficaram vazias por
causa do longo processo de progresso econômico.
A seringueira não foi inserida como policultura na Amazônia
brasileira, diferentemente do que ocorreu na região sudeste da
Europa. Isso não aconteceu na floresta dos pinhais por causa de
sua densidade e
pelos
problemas
referentes
a laterização (intemperismo químico) dos solos. A produtividade
brasileira era pequena comparando com a produção dos ingleses
e holandeses, perdeu na concorrência.”
Foram feitas algumas alterações tornando o texto incorreto. A
alternativa que contém os termos adequados, respectivamente,
tornando o texto correto é:

Desde a segunda metade do século XIX, o Acre recebeu
brasileiros de várias regiões, em especial nordestinos para se
dedicar à extração________, matéria-prima__________, obtido
das árvores denominadas ________.
Os termos que completam corretamente este pequeno texto são,
respectivamente:
(A) da copaíba/ do óleo de copaíba da Amazônia / copaibeiras.
(B) da castanha-do-Pará/ de vários produtos farmacêuticos/
castanheiras.
(C) do açaí/ de sucos e vinhos / palmeiras.
(D) do látex/ da borracha/ seringueiras.
(E) da cana-de-açúcar/ do açúcar/ gramíneas perenes.
Questão 30
Nos anos 70 do século XX, as estradas e a agropecuária
introduzem novas condições de ocupação e produção do espaço
no estado. As cidades começam a ser formadas distantes dos rios.
A dinamização do espaço produzido seria feita agora por outros
meios de circulação. Assim nascem municípios mais afastadas dos
rios. A estrada passa a ditar as ações socioeconômicas e o
desenvolvimento da região amazônico-acreana. Isso não excluiu
o rio, mas minimizou seu papel centralizador da circulação do que
era produzido.
https://www.infoescola.com/geografia/economia-do-acre/ (adaptado)
São municípios que nasceram nessa época (por volta de 1970),
próximos ao traçado nas novas estradas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus.
Sena Madureira e Taraucá.
Rio Branco e Santa Rosa dos Purus.
Bujar e Senador Guiomard.
Senador Guiomard e Taraucá.

(A) Ásia / caiu/ estagnação econômica / monocultura /sudeste da
Ásia / amazônica/ asiáticos.
(B) América / elevou-se / estagnação econômica / multicultura
/sudeste da América / amazônica / americanos.
(C) África / caiu / estagnação econômica / monocultura / sudeste
da África / amazônica / africanos.
(D) Oceania / elevou-se / crescimento econômico / monocultura
/sudeste da Oceania / de jatobás / oceânicos.
(E) África / caiu / ascensão econômica / monocultura /sudeste da
África / de igapós / africanos.
Questão 28
Conhecida como Revolução Acreana, o movimento ocorreu no
final do século XIX, na região que hoje conhecemos como estado
do Acre. O embate entre três países passou para o campo de
batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente quatro
anos. Os países envolvidos foram:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasil, Colômbia e Peru.
Brasil, Bolívia e Peru.
Argentina, Chile e Equador.
Brasil, Equador e Chile.
Argentina, Uruguai e Peru.
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ATUALIDADES
Questão 31
O Facebook tem enfrentado nos últimos meses uma enxurrada
de críticas negativas. Depois de publicações no Wall Street
Journal, sobre possíveis prejuízos mentais a adolescentes,
principalmente meninas, uma ex-funcionária do grupo
californiano testemunhou diante do Senado dos Estados Unidos:
era Frances Haugen, de 37 anos, que trabalhou para o Facebook
por quase dois anos, em uma equipe dedicada ao monitoramento
da contraespionagem. A principal acusação de Frances Haugen
seria a de que o Facebook:

IBADE

Questão 33
“Uma situação natural, uma questão privada e um crime de
menor potencial ofensivo”. Era assim que a violência doméstica,
mesmo nos casos de agressão física ou homicídio, era vista. Não
faz muito tempo que essa história começou a mudar, dizem
especialistas ouvidas pela Agência Brasil. Mas não há dúvidas
sobre o significado dessa conquista. A Lei Maria da Penha
completa em 2021 15 anos.”
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-

(A) faz concorrência desleal com o Instagran.
(B) faz concorrência desleal com os sites TikTok e Snapchat.
(C) prioriza os lucros em vez da segurança e do bem-estar dos
seus usuários.
(D) viola a lei de sigilo.
(E) se recusa a trabalhar com as autoridades para definir novas
regras sobre o funcionamento da internet.

A lei prevê os seguintes mecanismos, considerados inovadores:
Imedidas protetivas.
IIações de prevenção.
IIIsuporte às mulheres.
IVproteção aos bens materiais e renda da mulher.
Vgrupos reflexivos para homens.
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:
(A) I e III.
(B) IV e V.
(C) III, IV e V.
(D) I, II, III e V.
(E) II, III, IV e V.

Questão 32

Questão 34

Não se sabe ao certo quando se iniciou a história da inteligência
artificial, mas ela não é recente. Assistentes virtuais como Siri,
Cortana e Google Assistant são bons exemplos de inteligência
artificial em contato direto com os usuários. Mas os smartphones,
computadores e outros gadgets do cotidiano também operam
com IA de muitas outras maneiras, a começar pelo Google.
Durante o tempo da pandemia em que nos vimos obrigados a
realizar tarefas sem sair de casa, filmes e músicas foram nossas
maiores distrações. O Spotify e a Netflix, por exemplo, usam
inteligência artificial para:

O governo do Acre, realiza em novembro, o II Seminário Estadual
de EJA, com o tema “Avanços e Perspectivas da Educação de
Jovens e Adultos”.

(A) desenvolver a capacidade de conversar e interagir com as
pessoas de maneira natural e pré-programada.
(B) identificar se o usuário está satisfeito com e serviço da
plataforma.
(C) reconhecer o comando de voz e utilizá-lo como identificador
de preferências.
(D) dar a sensação de satisfação pessoal.
(E) entender as preferências dos usuários e recomendar,
respectivamente, músicas e filmes.
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agencia.ac.gov.br

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de
ensino, constante de Lei 9394/96, que abrange todos os níveis da
Educação Básica, e determina que os sistemas de ensino deverão
assegurar,
gratuitamente,
oportunidades
educacionais
apropriadas, aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar
os estudos na idade regular. Este evento foi realizado por meio
da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Secretaria de Gestão Administrativa (SGA).
Secretaria de Fazenda (SEFAZ).
Controladoria de Gestão Administrativa (CGA).
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).
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Questão 35

Questão 38

A recuperação da economia veio forte para a indústria de
transformação, com altas nas horas trabalhadas na produção, o
que levou o indicador ao maior nível desde o fim de 2015. Em
fevereiro de 2021, contudo, essa sequência de altas foi
interrompida com uma queda de 0,5% e o desaquecimento da
atividade industrial, que também provocou retração do
faturamento, da massa salarial, do rendimento médio e da
utilização da capacidade instalada. Algumas famílias mais
vulneráveis tiveram uma melhoria da renda, o que ajudou a
recompor parte de suas perdas com a pandemia e puderam,
inclusive, aumentar, ou pelo menos manter o consumo,
sobretudo de bens de consumo não duráveis, como alimentos,
material de limpeza e produtos de higiene pessoal. Isto se deu
graças a algumas medidas do governo como:

“Talibã é um grupo fundamentalista islâmico formado no fim da
invasão soviética do Afeganistão (1979-1989) por estudantes que
defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o
país. Talibã inclusive, significa “estudantes” em pashto, uma das
línguas faladas no Afeganistão.”

(A) auxílio emergencial e permissão do saque emergencial do
FGTS.
(B) novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego da
Renda e o aumento do valor do bolsa-família.
(C) zerar a tarifa de importação sobre itens essenciais ao
combate à Covid-19 e permissão do saque emergencial do
FGTS.
(D) criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e aumento do valor
do bolsa-família.
(E) Programa de apoio às indústrias e eliminação da tarifa de
importação sobre itens essenciais ao combate à Covid-19.
Questão 36
O Grupo dos 20, conhecido como G20, é uma organização que
reúne ministros da Economia e presidentes dos Bancos Centrais
de 19 países (incluindo o Brasil) e da União Europeia. Essas
nações representam cerca de 80% de toda a economia global. A
edição 2021 do encontro anual dos líderes participantes
aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro, em Roma, na Itália. Dos
países abaixo relacionados, o único que NÃO faz parte do G20 é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades.

A formação do Talibã, no Afeganistão, é um dos muitos efeitos
colaterais da:
(A) Guerra do Vietnã, que durou de 1955 até 1975.
(B) bipolarização entre Israel e Palestina.
(C) Guerra dos Seis dias, conflito que envolveu Israel e os países
árabes — Síria, Egito, Jordânia e Iraque.
(D) Guerra Civil da Síria, presente até hoje.
(E) bipolarização entre Estados Unidos e URSS durante a Guerra
Fria.
Questão 39
A COP-26 é citada como Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, mas oficialmente o evento chama-se
Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança Climática (Unfccc), criada após a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Atualmente reuniões ocorrem anualmente.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021

O Brasil já sediou em 1992 a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O evento ocorreu na
cidade de (do):
(A) São Paulo.
(B) Rio de janeiro.
(C) Brasília.
(D) Belo Horizonte.
(E) Manaus.

Alemanha.
Canadá.
Chile.
Indonésia.
Rússia.

Questão 37
Os imigrantes haitianos chegaram ao Brasil entre 2010 e 2015
passando por países como Equador, Peru e Bolívia, adentrando o
território nacional principalmente por meio da Região Norte,
especialmente pelo estado do Acre. A cidade mais afetada pela
chegada dos imigrantes foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasileia.
Sena Madureira.
Rio Branco.
Cruzeiro do Sul.
Acrelândia.
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Questão 40
Observe a imagem.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 41
A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Uma das linhas de ação da
política de atendimento é (são) o(a)(s), EXCETO:

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/ponte-que-diminuide-3-horas-para-1-minuto-acesso-do-acre-ao-restante-do-pais-einaugurada.

Em 2014, quando houve a enchente, a rodovia BR- 364 ficou
intransitável por semanas, provocando o desabastecimento no
Acre. A obra que demorou sete anos para ficar pronta, agora
reduz a travessia do Madeira de três horas para um minuto. Com
a obra pronta, o Acre:
(A) terá ligação ferroviária com o Peru e Bolívia.
(B) terá ligação ferroviária com os estados de Rondônia e
Amazonas.
(C) estará diretamente ligado ao oceano Pacífico por rotas
fluviais.
(D) terá ligação rodoviária com o restante do país sem a
necessidade de balsa.
(E) estará diretamente ligado ao oceano Atlântico por rotas
fluviais.

(A) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos
da criança e do adolescente.
(B) Previdência social e plano de aposentadoria para
adolescentes a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade.
(C) Serviço de identificação e localização de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos.
(D) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão.
(E) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência
social de garantia de proteção social e de prevenção e
redução de violações de direitos, seus agravamentos ou
reincidências.
Questão 42
O funcionário do Instituto Socioeducativo que divulga, total ou
parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de
comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial,
administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que
se atribua ato infracional, comete:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ato ilícito tributário.
Crime, sancionado com pena de reclusão.
Crime, sancionado com pena de detenção.
Infração administrativa, sancionada com multa.
Infração administrativa, sancionada com demissão.

Questão 43
Segundo a Declaração dos Direitos da Criança, às crianças
incapacitadas
física,
mental
ou
socialmente
serão
proporcionados:
(A) Tratamento, educação e cuidados especiais exigidos pela sua
condição peculiar.
(B) Transporte e Escola especial, diferente das escolas
frequentadas pelas demais crianças sem incapacidades.
(C) Saúde e Educação, primeiro proporcionadas pelo Estado, por
meio de Escolas e Hospitais públicos, e depois pelos pais.
(D) Nome, nacionalidade, família, educação, saúde e qualidade
de vida, seja em orfanatos, seja em lares substitutos.
(E) Prisão perpétua em caso de prática de ato infracional.
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Questão 44

Questão 49

Acerca do Conselho Tutelar, é correto afirmar que é um órgão:

Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato
infracional, o representante do Ministério Público poderá
conceder a Remissão, como forma de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transitório.
Sem autonomia.
Jurisdicional.
Pertencente à estrutura do Ministério Público.
Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exclusão do processo.
Suspensão do processo.
Extinção do processo.
Decadência do direito.
Prescrição da ação.

Questão 45

Questão 50

O menor pode trabalhar com a idade de:

De acordo com a Lei 12.594/2012, as funções deliberativas e de
controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo,
competem ao(à):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16 anos.
12 anos.
11 anos.
10 anos.
7 anos.

Questão 46

(A) Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Presidência da
República.
(B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
(C) Conselho Tutelar Municipal.
(D) Poder Judiciário Municipal.
(E) Prefeitura Municipal.

“Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante” é máxima ensinada pelo
seguinte documento sobre Direitos Humanos:

Questão 51

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carta do Rei João Sem Terra (1215).
Declaração de direitos do homem e do cidadão (1789).
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
Declaração dos Direitos da Criança (1959).
Princípios Orientadores de Riad (1990).

Questão 47
A venda de fotos ou vídeos que contenham cena de sexo explícito
ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, configura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais.
infração administrativa ambiental.
ato administrativo complexo.
fato atípico.

Questão 48
A defesa técnica por advogado é um(a):
(A) dever dos pais para com o filho criança ou adolescente.
(B) garantia processual assegurada ao adolescente em conflito
com a lei.
(C) direito assegurado à criança ou adolescente pelo Estatuto do
Desarmamento.
(D) direito assegurado ao adolescente em conflito com a lei pelos
Princípios Orientadores de Riad.
(E) recurso não regulamentado na Justiça brasileira.
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Ainda sobre a política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente, é diretriz desta política a criação de Conselhos
municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em
todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por
meio de organizações representativas, segundo leis federal,
estaduais e municipais. Sobre a função de membro do Conselho
nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da
criança e do adolescente, é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é considerada de interesse público, porém irrelevante.
é considerada de interesse privado.
será remunerada.
não será remunerada.
é exercida diretamente pelo Presidente da República.

Questão 52
Sobre jovens detidos ou em prisão preventiva, as “Regras das
Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de
Liberdade” dispõem que:
(A) eles não poderão trabalhar.
(B) a eles é aplicável o princípio da presunção de inocência.
(C) eles poderão ser recolhidos em celas juntamente com os
jovens já declarados culpados.
(D) eles não têm direito aos serviços de um advogado, uma vez
que apenas cometem fato análogo a crime, e não crime
propriamente dito.
(E) para eles a detenção antes do julgamento deve ser a
regra, de modo a evitar a reiteração de atos ilícitos pelo
adolescente infrator.
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Questão 53

Questão 57

As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados
ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou mesmo em
razão de sua conduta. Nesse contexto, é correto afirmar que são
medidas específicas de proteção, EXCETO:

Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
(Lei 8069/90), a pessoa com 14 anos de idade é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acolhimento institucional.
Colocação em família substituta.
Internação em estabelecimento educacional.
Inclusão em programa de acolhimento familiar.
Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo
de responsabilidade.

Questão 54
Sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na
Adolescência, é correto afirmar que:
(A) é organizada exclusivamente pela iniciativa privada.
(B) é realizada anualmente na semana que incluir o dia
1º de outubro.
(C) dirige-se apenas ao público maior de 18 (dezoito) anos.
(D) dela participam todas as adolescentes internas que
engravidaram nos últimos 3 (três) anos.
(E) tem como objetivo disseminar informações sobre medidas
preventivas e educativas que contribuam para a redução da
incidência da gravidez na adolescência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eleitor.
Criança.
Adolescente.
Maior de idade.
Relativamente incapaz.

Questão 58
Segundo consta expressamente no ECA, é assegurado a todas as
mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde
da
mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes:
(A) Mastectomia.
(B) Atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
(C) Serem presas por ato infracional e recolhidas em sala de
Estado Maior.
(D) Recebimento do medicamento dipirona monoidratada
para dor de cabeça.
(E) Serviço de babás e creches até a criança completar 10 (dez)
anos de idade.
Questão 59

Considerada a idade à data do fato, respondem penalmente por
crime as pessoas com:

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE,
instituído pela Lei 12.594/2012, é o conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de
medidas socioeducativas. W é responsável pela coordenação do
SINASE, sendo ainda proibido a W o desenvolvimento e a oferta
de programas próprios de atendimento. Considerando essas
informações, pode-se dizer que W é (são) o(a)(s):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 55

18 (dezoito) anos de idade.
16 (dezesseis) anos de idade.
14 (quatorze) anos de idade.
12 (doze) anos de idade.
6 (seis) anos de idade.

União.
Estados.
Distrito Federal.
Municípios.
Conselhos Tutelares Municipais.

Questão 56

Questão 60

Conforme determinam as Regras Mínimas das Nações Unidas
para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude –
Regra de Beijing, para melhor desempenho de suas funções, os
policiais que tratem frequentemente ou de maneira exclusiva
com jovens ou que se dediquem fundamentalmente à prevenção
da delinquência de jovens:

Considerando o direito à educação, é certo afirmar que o acesso
de crianças e adolescentes ao ensino obrigatório e gratuito é um:

(A) receberão instrução e capacitação especial.
(B) deverão antes trabalhar um período mínimo de cinco anos
com adultos delinquentes.
(C) serão capacitados para atender casos de violência doméstica
e improbidade administrativa.
(D) farão utilizar os registros dos jovens infratores em processos
de adultos em casos subsequentes que envolvam o mesmo
infrator.
(E) terão direito à aposentadoria cinco anos mais cedo em
comparação aos policiais que trabalham nas demais áreas de
atuação policial.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dever dos avós para com os filhos.
direito público caduco.
direito público subjetivo.
direito privado exclusivo.
direito privado objetivo.
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Questão 61

Questão 64

A estabilidade no serviço público é adquirida pelos servidores
públicos efetivos, nomeados em virtude de concurso público,
após:

A criação de uma Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um dos seus objetivos
específicos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 (um) ano de efetivo exercício.
2 (dois) anos de efetivo exercício.
3 (três) anos de efetivo exercício.
4 (quatro) anos de efetivo exercício.
5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Questão 62
O Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência,
criado pela Lei 3.777/2021 do Estado do Acre, tem a finalidade de
efetuar o monitoramento, controle e fiscalização das políticas
públicas de proteção e promoção social da criança, do
adolescente e da família. Dentre os Objetivos do Observatório,
podemos citar:
I – Contribuir para a promoção da transparência na gestão
pública.
II – Difundir informações pormenorizadas sobre os temas
relativos à criança e ao adolescente, preferencialmente por meio
eletrônico.
III – Promover a cooperação entre os Poderes Legislativo,
Executivo, e Judiciário, com vistas à proteção eficaz dos direitos
da criança e do adolescente.
Considerando os itens acima, pode-se afirmar que estão corretos
APENAS:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I, II e III.
Questão 63
O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de
atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por equipe
técnica multidisciplinar e multissetorial, bem como da elaboração
de um Plano Individual de Atendimento – PIA. A avaliação prévia
da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto
terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo:
(A) Se o usuário ou dependente de drogas está empregado ou se
depende economicamente da família para o sustento próprio;
e o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de
drogas ou das pessoas com as quais convive.
(B) Se o usuário ou dependente de drogas está empregado ou se
depende economicamente da família para o sustento próprio;
e a ficha de antecedentes criminais do usuário ou
dependente de drogas.
(C) O tipo de droga e o padrão de seu uso; e o risco à saúde física
e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas
com as quais convive.
(D) O tipo de droga e o padrão de seu uso; e a ficha de
antecedentes criminais do usuário ou dependente de drogas.
(E) Informações sobre os parceiros sexuais do usuário ou
dependente de drogas.
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(A) Desrespeitar a população LGBT em todos os serviços do SUS.
(B) Proibir o uso do nome social de travestis e transexuais nos
serviços de saúde.
(C) Aumentar o preconceito e a discriminação da população LGBT
nos serviços de saúde.
(D) Reduzir os problemas relacionados à saúde mental,
drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, atuando na
prevenção, promoção e recuperação da saúde.
(E) Incluir ações educativas nas rotinas dos serviços de saúde
voltadas à promoção da distinção taxativa entre homens e
mulheres, de acordo com seus respectivos órgãos sexuais,
não cabendo discutir questões como identidade de gênero ou
orientação sexual, as quais são mero discurso ideológico.
Questão 65
Segundo previsão expressa da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei 8.429/92), receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado, configura ato
de improbidade que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Decorre de concessão indevida de benefício financeiro.
Decorre de aplicação indevida de benefício tributário.
Atenta contra os princípios da administração pública.
Importa enriquecimento ilícito.
Causa prejuízo ao erário.

Questão 66
Sobre as Classes de incêndios é certo que os incêndios em
materiais sólidos inflamáveis, que normalmente formam “brasas”
e deixam resíduos e cinzas, é um incêndio classe:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A.
B.
C.
D.
K.

Questão 67
As conquistas históricas dos trabalhadores, como o saláriomínimo, décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dívidas prescritas.
Penas pecuniárias.
Direitos sociais.
Deveres Individuais.
Garantias processuais.
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Questão 68

Questão 71

Conforme se infere do Código Penal, o funcionário público que
modifica programa de informática sem autorização da autoridade
competente:

Com base na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
é a:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pratica crime contra a Administração em geral.
Pratica crime contra a Administração da justiça.
Pratica crime contra as Finanças públicas.
Pratica crime contra a Fé pública.
Não pratica nenhum crime.

Defesa da paz.
Igualdade entre os Estados.
Concessão de asilo político.
Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

Questão 69
A acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor:
(A) É proibida pela Constituição Federal de 1988 em qualquer
caso.
(B) É permitida pela Constituição Federal de 1988 em certos
casos.
(C) É possível se o servidor público exercer um terceiro cargo
público, este de natureza técnica ou científica.
(D) Encontra previsão legal apenas na legislação internacional.
(E) Configura crime contra a Administração Pública.
Questão 70
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser
ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para
as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e
hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e
articuladas com os serviços de assistência social. Dentre as
formas de internação, podemos citar:
(A) Internação voluntária, que se dá sem o consentimento do
dependente de drogas, sendo, portanto, obrigatória.
(B) Internação voluntária, que se dá quando o dependente se
torna autor de algum crime, porém é considerado
inimputável pela lei penal, sendo sancionado com medida de
segurança de tratamento ambulatorial.
(C) Internação involuntária, que se dá sem o consentimento do
dependente, a pedido de servidor público da área de
segurança pública, que constate a existência de motivos que
justifiquem a medida.
(D) Internação involuntária, que se dá sem o consentimento do
dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou,
na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde,
da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do
Sisnad - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
com exceção de servidores da área de segurança pública, que
constate a existência de motivos que justifiquem a medida.
(E) Internação contemporânea, se dá quando o dependente se
torna autor de algum crime, porém é considerado
inimputável pela lei penal, sendo sancionado com medida de
segurança de tratamento ambulatorial, cabendo aos
integrantes do Sisnad - Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - auxiliar o juízo criminal na constatação da
existência de motivos que justifiquem a medida.
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Questão 72
Sobre o direito de greve, é correto afirmar que:
(A) É garantido pela Constituição Federal de 1988 apenas aos
servidores públicos civis.
(B) É garantido pela Constituição Federal de 1988 apenas aos
trabalhadores da iniciativa privada.
(C) É garantido pela Constituição Federal de 1988 tanto aos
trabalhadores da iniciativa privada, quanto aos servidores
públicos civis.
(D) Trata-se de utopia intangível criada pelo capitalismo para se
sobrepor ao socialismo.
(E) Não encontra previsão na legislação brasileira.
Questão 73
Com relação ao dependente ou usuário de drogas, a Lei
11.343/06 determina que:
(A) É crime usar drogas ou apresentar-se perante a autoridade
sob o efeito de drogas.
(B) É crime quem traz consigo, para consumo pessoal, drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
(C) Será preso em flagrante delito e recolhido ao cárcere aquele
que transportar drogas para consumo pessoal.
(D) Será preso em flagrante delito e imediatamente convertida a
prisão flagrancial em prisão preventiva, aquele que
transportar drogas para consumo pessoal.
(E) É permitido pela lei, a cada pessoa, semear e cultivar até 2
(dois) vasos de plantas destinadas à preparação de pequena
quantidade de substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica.
Questão 74
Como ação de primeiros socorros para uma queimadura de
primeiro grau, é recomendável:
(A) Colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com
jato suave, por alguns minutos.
(B) Passar manteiga ou graxa na parte queimada, o que
substituirá o atendimento médico.
(C) Furar as bolhas que se formam na pele queimada.
(D) Descolar os tecidos grudados na pele queimada.
(E) Expor a parte queimada ao sol.
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Questão 75

Questão 78

O crime de Advocacia Administrativa, previsto no Código Penal,
consiste em:

A idade mínima que a Constituição Federal de 1988 exige para
que uma pessoa possa ser eleita para o cargo de Vereador, é:

(A) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da
estabelecida em lei.
(B) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.
(C) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado
perante a administração pública, valendo-se da qualidade de
funcionário.
(D) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício,
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.
(E) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumila, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 76
Na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde,
no âmbito da Política Nacional de Saúde Integral da população
LGBT, são observadas algumas diretrizes, dentre as quais a
eliminação das homofobias. O termo “homofobia” significa:
(A) Ter preconceitos de raça, cor, idade e religião.
(B) Amor, carinho, afeto e compreensão que algumas pessoas ou
grupos sentem em relação às pessoas LGBTs.
(C) Aversão, repugnância, medo, ódio ou preconceito que
algumas pessoas ou grupos nutrem contra as pessoas LGBTs.
(D) Criar ideologias que obrigam todas as pessoas a se tornarem
lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais.
(E) Discriminação de gênero relacionada ao tema das mulheres
receberem salários mais baixos que os homens, mesmo
ocupando cargo e posição hierárquica idênticos dentro da
corporação na qual trabalhem.

18 (dezoito) anos de idade.
21 (vinte e um) anos de idade.
24 (vinte e quatro) anos de idade.
30 (trinta) anos de idade.
45 (quarenta e cinco) anos de idade.

Questão 79
Nos termos da Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/2011), a
classificação do sigilo de informações no âmbito da administração
pública federal é de competência do Presidente da República
no(s) grau(s), APENAS:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ultrassecreto.
Secreto.
Reservado.
Ultrassecreto e Secreto.
Ultrassecreto, Secreto e Reservado.

Questão 80
Considere os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988, particularmente no tocante aos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Assim, é certo que a lei
não excluirá da apreciação do:
(A)
(B)
(C)
(D)

Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito.
Poder Legislativo, lesão ou ameaça a direito.
Juízo ou tribunal de exceção, qualquer crime ou ato ilícito.
Presidente da República, a iniciativa dos Projetos de Lei
ordinária da Câmara de Vereadores.
(E) Presidente do Senado Federal, a iniciativa dos Projetos de lei
complementar da Câmara dos Deputados.

Questão 77
Em caso de acidente de trânsito em que a vítima fica presa às
ferragens do veículo, é importante:
(A) Retirar a pessoa acidentada das ferragens puxando-a pelas
pernas, mesmo antes da chegada do socorro, pois a vítima
precisará de uma reanimação cateteropulmonar.
(B) Promover o socorro da pessoa acidentada a qualquer custo,
retirando-a das ferragens e acionando o Juiz de pequenas
causas.
(C) Não deixar a pessoa acidentada suar, pois o suor pode causar
reação química na pele e lesioná-la, formando imediatamente
a carbonização.
(D) Primeiramente procurar o extintor de incêndio e utilizar no
veículo, mesmo quando não houver chamas ou princípio de
fogo.
(E) Preservar a coluna cervical da pessoa acidentada, evitando-se
traumatismos, e acionar o socorro.
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Questão 81
Hábitos corriqueiros podem danificar peças e comprometer a
segurança no automóvel; por exemplo, descer uma ladeira em
ponto morto, além de não economizar combustível, o condutor:
(A) poderá provocar, muitas vezes, travamento, empeno e folgas
na carroceria.
(B) provocará o desgaste de pastilhas e freios.
(C) poderá prejudicar a vida útil da junta homocinética, que tem
a função de transmitir a energia fornecida pelo motor do
diferencial para as rodas e permitir movimentos angulares.
(D) provocará danos na carroceria.
(E) Provocará, principalmente, danos no sistema elétrico.
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Questão 82

Questão 85

Observe a imagem.

De acordo com o Artigo 194 do CTB, ‘Transitar em marcha à ré,
salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a
não causar riscos à segurança, é considerada:

A bobina de ignição é um dos componentes do sistema de ignição
formado por dois enrolamentos de fios, primário e secundário.
Sua função é:
(A) conduzir a corrente elétrica gerada no transformador até a
câmara de combustão, e transformá-la em centelha elétrica
de alta tensão, o que dará início a combustão, ou seja, a
queima da mistura ar/combustível.
(B) transformar a energia mecânica do motor a combustão em
energia elétrica.
(C) armazenar energia sob forma química, que será transformada
em energia elétrica quando o veículo precisar.
(D) gerar a energia necessária para que todos os equipamentos
elétricos funcionem quando o motor estiver ligado. Ele
também mantém a bateria carregada durante o uso.
(E) transformar a voltagem da bateria em alta tensão, que será
enviada às velas, iniciando a queima da mistura arcombustível.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infração leve sujeito à multa.
infração média sujeito à multa.
infração grave sujeito à multa.
infração gravíssima sujeito à apreensão da CNH.
infração gravíssima sujeito à remoção do veículo.

Questão 86
O sistema elétrico de um veículo é constituído, em sua concepção
mais geral, por equipamentos e materiais necessários para o
transporte da corrente elétrica, da fonte até os pontos em que
ela será utilizada. O componente do “sistema” responsável por
manter todo o sistema elétrico do veículo em funcionamento, é a
fonte de energia elétrica do carro, e também um acumulador de
eletricidade, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bateria.
alternador.
distribuidor.
fusível.
cabo de velas.

Questão 83
A grande maioria dos motoristas vê o sinal amarelo e tem aquela
ideia de que “vai dar tempo, vai dar tempo”. Mas nem sempre dá
tempo e o motorista acaba ultrapassando o sinal vermelho.
https://salariadvogados.com.br/infracoes-transito-mais-comuns/

Ultrapassar o sinal vermelho constitui:
(A) infração gravíssima, que penaliza o infrator com multa e
perda da CNH.
(B) infração gravíssima, que penaliza o infrator com multa e 7
pontos na carteira.
(C) infração grave, que penaliza o infrator com multa e 5 pontos
na carteira.
(D) infração grave, que penaliza o infrator com multa.
(E) infração grave, que penaliza o infrator com advertência
verbal.
Questão 84
Um veículo dispõe de equipamentos e sistemas
importantes para evitar situações de perigo que
possam levar aos acidentes, como freios, suspensão,
sistema de direção, iluminação, pneus e outros. Transmitir o
movimento de rotação do volante à caixa e colunas de direção,
fazendo com que as rodas e pneus girem em torno de seu eixo,
resultando no movimento do carro é a principal função do
sistema:
(A) de frenagem.
(B) de direção.
(C) elétrico.
(D) de rodagem.
(E) de transmissão.
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Questão 87
Os ciclistas também têm direitos e deveres no trânsito. Os artigos
58 e 59 do Código de Trânsito Brasileiro trazem normas gerais de
conduta. Com relação ao tema, pode-se dizer que:
Iciclofaixas ou acostamento, quando
houver, devem ser
utilizados,
obrigatoriamente.
IIa circulação de ciclistas na calçada só é
permitida se houver
sinalização
específica autorizando.
IIIé permitido que a criança circule com a
bicicleta na via pública, porque ela é
pequena e tem prioridade para brincar.
IVnunca pegue carona na traseira de ônibus
e caminhões, pois numa freada brusca é
possível acontecer um acidente.
Vquando o ciclista estiver em grupo, deve
andar sempre em fila de três evitando a
ultrapassagem de veículo.
Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, II e V.
I, II e IV.
I, III e V.
III, IV, V.
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Questão 88

Questão 90

A legislação de trânsito prevê sanções aos condutores e
proprietários de veículos que agridem o meio ambiente, tanto de
forma ativa quanto passiva. O Artigo 226 – CTB determina que
‘Não retirar qualquer objeto da via, que serviu como sinalização
temporária em caso de avaria no veículo’ o condutor cometerá:

No mês de maio de 2020, foram cometidas mais de 780.000
infrações de trânsito em todo Brasil, segundo dados do Registro
Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), divulgados pelo
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Um número
ainda alto se levarmos em conta que o Brasil vivia um momento
de pandemia, causada pelo coronavírus, e que o número de
veículos circulando nas vias brasileiras diminuiu. O excesso de
velocidade é a causa da maioria dos graves acidentes no trânsito
brasileiro e é a infração mais cometida no Brasil, segundo os
dados do Denatran. Um condutor que transita em velocidade
superior à máxima permitida para o local, medida por
instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito
rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for
superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento) está
cometendo:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infração leve.
infração média com previsão de multa.
infração grave com previsão de multa social.
infração grave com previsão de apreensão do veículo.
infração gravíssima e suspensão da CNH.

Questão 89
Observe a imagem.

(A)
(B)
(C)
(D)

infração leve, sujeito à penalidade de multa.
infração média, sujeito à penalidade de multa (três vezes).
infração grave, sujeito à penalidade de multa (três vezes).
infração gravíssima, sujeito à penalidade de multa (três vezes)
e suspensão do direito de dirigir e apreensão do documento
de habilitação.
(E) infração grave, sujeito à penalidade de multa (três vezes) e
apreensão do veículo.
https://www.portaldotransito.com.br/noticias/nos-dias-de-chuva-todo-cuidado-notransito-e-pouco

A chuva pode interferir na segurança do trânsito, alterando as
condições da via, diminuindo a capacidade visual do condutor e
modificando padrões de condução e comportamento dos
veículos, como a aderência e a estabilidade. Se for inevitável
dirigir nestas condições climáticas, alguns cuidados devem ser
tomados como: redobrar a atenção, reduzir a velocidade e
aumentar a distância dos demais veículos e, além disso, o
condutor deve:
(A) manter acesa a luz baixa.
(B) manter aceso o pisca-alerta.
(C) desligar as luzes de emergência.
(D) desligar o desembaçador dos vidros.
(E) manter o pé no freio.

Questão 91
Há 4 tipos diferentes de manutenção para um veículo. Eles
funcionam tanto para detectar futuros problemas, quanto para
consertar o que já não está funcionando muito bem. O tipo de
manutenção cujo objetivo é avaliar constantemente o
funcionamento de cada item e prever sua vida útil, para que esse
tempo seja mais bem aproveitado pelo usuário, eliminando
custos com desmontagens desnecessárias e manutenções
corretivas e se baseia em uma metodologia apoiada na
verificação do estado dos equipamentos denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alusiva.
Detectiva.
Corretiva.
Preditiva.
Preventiva.

Questão 92
Falta de contato dos pneus com a pista, de pavimento natural ou
tecnológico, quando ocorre por causa de pistas molhadas ou
poças d'água, sendo sempre mais fácil de acontecer se os pneus
estiverem lisos (carecas), o veículo com velocidade alta, ou
comprometimentos no sistema de suspensão. Em determinadas
situações forma-se uma camada de água sobre o pavimento e o
pneu do veículo roda sobre ela sem ter o atrito necessário para a
estabilidade. O texto refere-se à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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aquaplanagem.
freada brusca.
inabilidade de condução de veículo.
ausência de acuidade auditiva.
ausência de cuidados com as condições meteorológicas.
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Questão 93

Questão 96

Para praticar a Direção Defensiva, o condutor precisa de certos
elementos e conhecimentos da legislação de trânsito e de
comportamentos que devem ser praticados no dia a dia, no uso
do veículo. Há 5 elementos básicos para que um motorista se
transforme num condutor defensivo, ajudando-o a evitar
acidentes. Por exemplo, fazer a revisão e manutenção do veículo,
abastecer de combustível, verificar os equipamentos
obrigatórios, ou ainda, numa situação ao volante, ao avistar um
pedestre ou um cruzamento perigoso logo a sua frente e
antecipar possíveis complicações (o pedestre atravessar de
repente, o veículo "furar" o sinal), trata-se do seguinte elemento
da direção defensiva:

Observe a imagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção.
Previsão.
Decisão.
Habilidade.
Conhecimento.

Questão 94
O dispositivo de sinalização refletora de emergência,
equipamento obrigatório em todos os automóveis, que deve ser
utilizado quando o veículo estiver impossibilitado de andar,
devido à pane ou acidente, fundamental para avisar aos outros
motoristas que há alguém parado logo à frente, diminuindo assim
o risco de acidente é chamado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Triângulo de sinalização.
Luz de posição dianteira na cor branca ou amarela.
Lanterna de freio na cor vermelha.
Para-sol.
Retrovisor externo com sensor de aproximação.

Questão 95
Carlos, jovem de 19 anos, voltando do trabalho à noite, não viu
um pedestre atravessar a via, acabando por atropelá-lo.
Apavorado, Carlos fugiu do local do crime, sem saber o que fazer.
Neste caso, o condutor cometeu uma infração:
(A)
(B)
(C)
(D)

Média, pois Carlos é trabalhador.
Média, pois a via estava mal iluminada.
Grave, pois essa ação gera consequências.
Grave, pois assim o CTB prevê quando o risco for considerado
alto.
(E) Gravíssima, pois assim o CTB prevê para o condutor que
deixar de prestar socorro à vítima quando envolvido em
acidente.
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https://g1.globo.com/go/goias/especial-publicitario/dr-multas/dicas-de-transitodirecao-segura/noticia/2019/11/05/.

A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, também chamada de Lei
Seca, é conhecida pelo seu rigor no que diz respeito ao consumo
de álcool por motoristas. “Dirigir sob efeito de álcool” é, de
acordo com o art. 165 do CTB, uma infração:
(A) modulada conforme o caso, cuja penalidade é de multa até
R$1500,00.
(B) modulada conforme o caso, cuja penalidade é a suspensão
permanente do direito de dirigir.
(C) grave, cuja penalidade é o pagamento de multa no valor de
até R$1500,00.
(D) gravíssima, cujas penalidades são a multa de até R$900,00 e
apreensão do veículo.
(E) gravíssima, cujas penalidades são a multa e a suspensão do
direito de o condutor de dirigir veículos automotores por 12
meses.
Questão 97
Leia a seguinte situação de trânsito:
José é um condutor de caminhão consciente que, nas rodovias e
estradas, redobra a atenção para dirigir com segurança e
tranquilidade. Quando ultrapassa, ou muda de faixa, sempre se
cerifica se pode ou não pelos espelhos; usa as setas, olha pelos
retrovisores de novo, e só começa a ultrapassagem ou mudança
de faixa quando sente segurança. Após ultrapassar, ele espera
até ver no seu retrovisor o veículo que ultrapassou para, então:
(A) aumentar a velocidade.
(B) acionar o pisca-alerta.
(C) sinalizar e voltar à faixa de origem.
(D) sinalizar possível perigo à frente.
(E) sinalizar a presença da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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Questão 98
Há situações causadas pela relação inconsequente entre o
responsável pela condução de um veículo e o meio ambiente;
entretanto, mesmo parados, os veículos automotores podem
poluir, e quando em movimento, eles podem poluir quando:
Ia queima de combustível para a impulsão, libera gases e
partículas.
IIcom as freadas bruscas e o 'cantar' os pneus, solta dos
pneus e freios o amianto, altamente cancerígeno, força e
desgasta o motor, desperdiçando combustível.
IIIas peças do veículo trabalham, entram em conexão
umas com as outras, resultando em seu desgaste, eliminando
partículas metálicas para o solo e água.
Dos itens acima, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas I está correto.
apenas II está correto.
apenas III está correto.
apenas I e III estão corretos.
I, II e III estão corretos.

Questão 99
A causa mais comum de problemas nos veículos são as panes
elétricas, que normalmente acontecem quando o veículo é
submetido a um uso muito intenso – como engarrafamentos. Um
componente do sistema elétrico que, quando danificado, pode
impedir o carregamento da bateria denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cabo.
alternador.
fusível.
vela.
rotor.

Questão 100
As infrações médias são aquelas que, de acordo com o CTB,
apresentam um nível de perigo mediano. Entre as mais comuns
cometidas pelos condutores está:
(A) estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro
automóvel.
(B) não usar o cinto de segurança.
(C) disputar os chamados “rachas”.
(D) avançar o sinal vermelho do semáforo.
(E) utilizar equipamentos de som que não obedecem às regras
do CONTRAN.
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