PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

IAPEN - AC

ADVOGADO
Código da Prova

S01 X
MANHÃ

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas.
Duração da prova:

3 horas e 30 minutos

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

“Cada dia traz sua alegria e sua pena, e também sua lição
proveitosa.” (José Saramago)

ATENÇÃO
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco)
alternativas de resposta – A, B, C, D e 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.
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 da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização
dos sanitários.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva 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

IAPEN - AC

Língua Portuguesa
A CANETA TINTEIRO
Íamos pra escola carregando na mala o mata-borrão.
Mata o quê?
Mata-borrão. Era um pedaço de papel bem poroso que a
gente usava pra limpar a tinta que vazava da caneta
tinteiro.
Caneta que vazava? Como assim?
É, vazava, soltava tinta. A gente tinha que carregar
também, além da caneta, um potinho de vidro cheio de
tinta preta ou azul, para encher a carga da caneta. Era uma
trabalheira danada!
E mesmo com todo cuidado a caneta vazava, estragava o
estojo de couro, comprado a duras penas, sujava a blusa,
deixava aquela mancha envergonhada no branco
imaculado da blusa do uniforme.
Estojo de couro, uniforme! Puxa, vó, que irado! Mas por
que você não comprava uma BIC? Ia simplificar sua vida.
Ia, se ela existisse, como tudo mais que existe hoje e a
gente nem sequer imaginava!
Fonte:
http://viveragora.com.br/cronicas-rapidas/

Questão 1

IBADE

Questão 3
Metonímia é a figura de linguagem que consiste no
emprego de um termo por outro, havendo sempre uma
relação entre os dois. Qual alternativa em que essa figura
ocorre?
(A) Mas por que você não comprava uma BIC?
(B) Era uma trabalheira danada!
(C) Era um pedaço de papel bem poroso...
(D) É, vazava, soltava tinta.
(E) Ia, se ela existisse, como tudo mais que existe hoje ...

Questão 4
O autor da crônica usou, em sua maioria, verbos que
pertencem ao pretérito imperfeito do indicativo, porque
esse tempo verbal lhe permitiu apresentar fatos:
(A) passados que eram vistos como duvidosos e
hipotéticos.
(B) passados que se repetiam e eram habituais para as
personagens.
(C) que costumam acontecer em qualquer época e a
qualquer tempo.
(D) relacionados a um futuro incerto e imprevisível para as
personagens.
(E) que exprimem ordem, pedido, convite, conselho ou
súplica.

Tipo textual é um conceito que se refere às estruturas
linguísticas dos textos. O texto "A CANETA TINTEIRO" é
predominantemente:
(A) narrativo.
(B) descritivo.
(C) injuntivo.
(D) expositivo.
(E) argumentativo.

Questão 2
Qual a função sintática do pronome relativo em destaque
no fragmento "Era um pedaço de papel bem poroso que a
gente usava pra limpar a tinta QUE vazava da caneta
tinteiro"?
(A) Complemento Nominal
(B) Predicativo do Sujeito
(C) Complemento Verbal
(D) Sujeito
(E) Adjunto Adnominal

ADVOGADO
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Raciocínio Lógico Quantitativo

História e Geografia do Acre

Questão 5

Questão 8

A sequência numérica dada a seguir possui uma regra
lógica de formação ( 3, 6, 30, 870, ___ ). Identifique a regra
e escolha a alternativa que indica o número que está na
última posição.

Acerca da chegada dos chamados "paulistas" nas terras
acreanas no século XX, julgue as frases abaixo.
I.A chegada dos "paulistas" no Acre, pessoas advindas das
regiões Sul e Sudeste, está relacionada à especulação de
seringais;
II.Em meados da década de 70, as tensões entre
latifundiários e seringueiros possibilitou a expulsão dos
"paulistas" do território acreano;
III.A partir da década de 80, por conta dos conflitos
fundiários, os seringueiros acreanos começaram a se
organizar politicamente.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

(A) 1740
(B) 2780
(C) 145368
(D) 756030
(E) 278952

Questão 6
Pedro precisou escolher em sua equipe de trabalho uma
das 12 mulheres e um entre os 16 homens para fazer um
curso de especialização e resolveu fazer um sorteio.
Quantas duplas ele precisou formar para fazer o sorteio?
(A) Ele precisou formar 1216 duplas
(B) Ele precisou formar 100 duplas
(C) Ele precisou formar 28 duplas
(D) Ele precisou formar 192 duplas
(E) Ele precisou formar 120 duplas

Questão 7
Três irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando
6 horas por dia. Contratando duas pessoas para trabalhar
com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia,
quantos pães elas produzirão?
(A) Elas produzirão 80 pães
(B) Elas produzirão 90 pães
(C) Elas produzirão 60 pães
(D) Elas produzirão 30 pães
(E) Elas produzirão 70 pães

ADVOGADO

(A) Apenas II.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e III.
(D) I, II e III.
(E) Apenas II e III.

Questão 9
"Os geoglifos do Acre são estruturas de terra escavadas no
solo e formadas por valetas e muretas que representam
figuras geométricas de diferentes formas. Esses recintos
foram encontrados na região sudoeste da Amazônia
Ocidental, mais predominantemente na porção leste do
Estado do Acre, estando localizados em áreas de
interflúvios, nascentes de igarapés e várzeas, associados
em sua maioria aos rios Acre e Iquiri. No Acre, foram
identificados mais de 300 sítios arqueológicos do tipo
geoglifo que estão compostos por 410 estruturas de terra,
números
que
vem
aumentando,
devido
ao
desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no Estado."
Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/822
O estudo dessas estruturas de terra confirma que:
(A) há um consenso entre os pesquisadores sobre as
funções e usos dos geoglifos.
(B) o processo de ocupação e povoamento das terras
acreanas foi realizado por grupos indígenas variados e
com expressiva capacidade tecnológica.
(C) os grupos que habitavam as terras acreanas não
desenvolveram grande capacidade tecnológica.
(D) em termos tecnológicos, os primeiro habitantes das
terras acreanas eram muito semelhantes aos indígenas
que habitavam o litoral brasileiro antes da chegada dos
portugueses.
(E) as terras acreanas só foram realmente ocupadas e
povoadas após a colonização portuguesa.
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Questão 10
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Estado do Acre é composto por cinco
microrregiões e duas mesorregiões. Relacione as
mesorregiões às respectivas microrregiões a partir das
colunas abaixo.
Coluna 1 - Mesorregiões
(1)Vale do Juruá.
(2)Vale do Acre.
Coluna 2 - Microrregiões
(__)Cruzeiro do Sul.
(__)Sena Madureira.
(__)Brasiléia.
(__)Tarauacá.
(__)Rio Branco.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:
(A) 1, 2, 2, 1, 2.
(B) 1, 1, 1, 2, 2.
(C) 2, 1, 1, 1, 2.
(D) 1, 2, 2, 2, 1.
(E) 1, 2, 2, 1, 1.

ADVOGADO

IBADE

Conhecimentos Específicos
Questão 11
Conforme o artigo 18 da Lei nº 1.908, de 31/07/2007, que
dispõe sobre o Instituto de Administração Penitenciária do
Acre - IAPEN/AC, "os Órgãos de Execução Penal constituem
unidades do nível operacional da execução penal e das
medidas de segurança sob os regimes fechado, semiaberto
e aberto do IAPEN/AC."
Neste sentido, marque a alternativa CORRETA.
(A) Constituem o patrimônio do Estado do Acre os bens
móveis e imóveis de propriedade do IAPEN (Art. 21)
(B) Compete precipuamente ao diretor das Unidades de
Recuperação Social garantir a segurança das pessoas
que se encontram custodiadas nas Unidades de
Recuperação Social (Art. 19, inciso II)
(C) Os servidores que desempenham suas atividades nos
órgãos de execução penal não farão jus às gratificações
(art. 31)
(D) O Instituto tem sede e foro em todos municípios do
Acre e goza de todas as prerrogativas legais
asseguradas às autarquias (Art. 3º)
(E) Os membros do Conselho Diretor do FUNPENACRE
deverão ser remunerados (Art. 24 §2º)
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Questão 12

Questão 13

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Conforme a Lei nº 8.742, de 07/12/1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, marque a alternativa
CORRETA.
(A) Os Cras e os Creas são unidades privadas que possuem
interface com as demais políticas públicas e articulam,
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos
e benefícios da assistência social (Art. 6º-C §3º)
(B) Entendem-se por benefícios essenciais e de direito
irrenunciável dos cidadãos as provisões suplementares
e provisórias que integram organicamente as garantias
do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública
(Art. 22)
(C) Cabe ao Prefeito Municipal zelar pelo efetivo respeito
aos direitos estabelecidos nesta lei (Art. 31)
(D) O benefício de prestação continuada é a garantia de
um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família (Art.
20)
(E) A assistência social rege-se pelo princípio da legalidade
e publicidade (Art. 4º)

Conforme a Resolução nº 307 - Conselho Nacional de
Justiça, de 17/12/2019, que institui a Política de Atenção a
pessoas egressas do Sistema Prisional, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) Caso seja necessário, os Escritórios Sociais poderão ter
acesso aos prontuários, físicos ou digitais, das pessoas
pré-egressas, independentemente de sigilo e proteção
dos dados pessoais (Art. 10)
(B) A documentação civil não é insumo considerado
necessário no momento de soltura da pessoa privada
de liberdade (Art. 9º)
(C) Quando a soltura ou desligamento ocorrer em
estabelecimento prisional, caberá ao Poder Judiciário
fiscalizar o fornecimento dos insumos considerados
necessários no momento de soltura da pessoa privada
de liberdade (Art. 9º §2º)
(D) As ações de atenção às pessoas egressas do sistema
prisional serão centralizadas, no âmbito do Poder
Judiciário, nos Escritórios Sociais, em articulação com o
Poder Executivo (Art. 2º)
(E) Considera-se como "pré-egressa" a pessoa que, após
qualquer período de permanência no sistema
penitenciário, mesmo em caráter provisório, necessite
de algum atendimento no âmbito das políticas públicas
em decorrência de sua institucionalização (Art. 3º)

Questão 14
Conforme a Lei nº 7.716, de 05/01/1989, que define os
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor,
assinale a alternativa CORRETA.
Será punido, na forma da Lei supramencionada, os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional. Considera-se crime
na forma desta Lei:
(A) cometer injúria racial.
(B) incitar ódio na rede mundial de computadores.
(C) negar ou obstar emprego em empresa privada.
(D) praticar crime de tortura.
(E) incentivar a inscrição ou ingresso de aluno em
estabelecimento de ensino público ou privado de
qualquer grau.

ADVOGADO
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Questão 15

Questão 16

Conforme a Lei nº 12.288, de 20/07/2010, que institui o
Estatuto da Igualdade Racial, assinale a alternativa
CORRETA.

Conforme a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, marque a
alternativa CORRETA.

(A) A população brasileira tem direito a participar de
atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer
adequadas a seus interesses e condições, de modo a
contribuir para o patrimônio cultural de sua
comunidade e da sociedade brasileira (Art. 9º)
(B) As ações de emprego e renda, promovidas por meio de
financiamento para constituição e ampliação de
pequenas e médias empresas e de programas de
geração de renda, contemplarão o estímulo à
promoção de empresários jovens (Art. 41)
(C) Considera-se desigualdade racial: assimetria existente
no âmbito da sociedade que acentua a distância social
entre mulheres negras e os demais segmentos sociais
(Art. 1º, §único, inciso I)
(D) É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade
de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão
brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da
pele, o direito à participação na comunidade,
especialmente nas atividades políticas, econômicas,
empresariais, educacionais, culturais e esportivas,
defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e
culturais (Art. 2º)
(E) O direito à saúde da população negra será garantido
pelo poder privado mediante políticas universais,
sociais e econômicas destinadas à redução do risco de
doenças e de outros agravos (Art. 6º)

(A) A educação escolar compõe-se somente de educação
básica, formada pela educação infantil (Art. 21)
(B) Ao aluno regularmente matriculado em instituição de
ensino pública ou privada, de qualquer nível, é vedado,
no exercício da liberdade de consciência e de crença, o
direito de, mediante prévio e motivado requerimento,
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em
que, segundo os preceitos de sua religião (Art. 7º-A)
(C) O dever das Instituições de ensino será efetivado
mediante a garantia de educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade (Art. 4º)
(D) É assegurado atendimento educacional, durante o
período de internação, ao aluno da educação básica
internado para tratamento de saúde em regime
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado,
conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na
esfera de sua competência federativa (Art. 4º-A)
(E) A educação, dever exclusivo da família, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para ser um bom cidadão e
para o mais auto grau de escolaridade (Art. 2º)

Questão 17
Conforme a Lei nº 6.001, de 19/12/1973, que dispõe sobre
o Estatuto do índio, marque a alternativa CORRETA.
(A) As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas,
se possível, em regime especial de semiliberdade, no
local de funcionamento do órgão federal de assistência
aos índios mais próximos da habitação do condenado
(Art. 56, § único)
(B) No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os
costumes, em que o ofendido seja índio não integrado
ou comunidade indígena, a pena será atenuada (Art.
59)
(C) No caso de condenação de índio por infração penal, a
pena deverá ser agravada (Art. 56)
(D) Utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto
de propaganda turística ou de exibição para fins
lucrativos não é considerado crime contra os índios e a
cultura indígena (Art. 58, inciso II)
(E) Será terminantemente proibida a aplicação, pelos
grupos tribais, de acordo com as instituições próprias,
de sanções penais ou disciplinares contra os seus
membros (Art. 57)

ADVOGADO
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Questão 18

Questão 20

Conforme a Lei nº 10.741, de 01/10/2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA.

Conforme o Decreto nº 10.661, de 26/03/2021, que
regulamenta a Medida Provisória nº 1.039, de 18/03/2021,
que institui o Auxílio Emergencial 2021 para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19), assinale a alternativa CORRETA.

(A) Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública
condicionada à representação do idoso (Art. 95)
(B) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Particular de Saúde (Art. 15)
(C) O Poder Público criará oportunidades de acesso do
idoso ao mercado de trabalho, adequando currículos e
metodologias a ele destinados (Art. 21)
(D) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação
ou omissão, será punido na forma da lei (Art. 4º)
(E) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 80 (oitenta) anos (Art. 1º)

Questão 19
Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada pela Resolução nº 217ª (III) da Assembleia
Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) Todo ser humano acusado de um ato delituoso será
presumidamente culpado até que a sua inocência
tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as
garantias necessárias à sua defesa (Artigo 11)
(B) Todo ser humano poderá ser obrigado a fazer parte de
uma associação (Artigo 20)
(C) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado
(Artigo 9)
(D) Somente os cidadãos capazes têm o direito de ser, em
todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a
lei (Artigo 6)
(E) Todo ser humano estará sujeito à interferências do
Poder Público em sua vida privada, em sua família, em
seu lar ou em sua correspondência (Artigo 12)

ADVOGADO

(A) O Auxílio Emergencial 2021 será pago em seis parcelas
mensais progressivas, independentemente do número
de parcelas recebidas pelo beneficiário do auxílio
emergencial de 2020 (Art. 12)
(B) Em regra, o Auxílio Emergencial 2021 substituirá o
benefício do Programa Bolsa Família (Art. 15)
(C) Fica vedado à instituição financeira federal efetuar
descontos ou compensações que impliquem a redução
do valor do Auxílio Emergencial 2021, a pretexto de
recompor saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo
critério para qualquer tipo de conta bancária em que
houver opção de transferência pelo beneficiário (Art.
13 §1º)
(D) O Auxílio Emergencial 2021 será devido ao trabalhador
que, no momento da verificação dos critérios de
elegibilidade, tenha vínculo de emprego formal ativo
(Art. 4º)
(E) As decisões judiciais que tenham obrigações de fazer
ou de pagar relativas ao Auxílio Emergencial 2021 serão
encaminhadas diretamente à Presidência da República,
acompanhadas de manifestação jurídica (Art. 19)
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Questão 21

Questão 23

Conforme a Medida Provisória 1.045, de 27/04/2021, que
institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
complementares para o enfrentamento das consequências
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) no
âmbito das relações de trabalho, assinale a alternativa
CORRETA.

Conforme a Lei nº 10.216, de 06/04/2001, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e direciona o modelo assistencial em
saúde mental, assinale a alternativa CORRETA.

Questão 22

(A) As informações prestadas não poderão ser sigilosas,
devido o princípio da publicidade (Art. 2º, § único,
inciso IV)
(B) Internação involuntária é aquela que se dá com o
consentimento do usuário (Art. 6º, inciso II)
(C) É obrigatória a internação de pacientes portadores de
transtornos mentais em instituições com características
asilares (Art. 4º §3º)
(D) Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de
transtorno mental, de que trata esta Lei, poderão ter
diferenciação a depender da raça, cor, sexo, orientação
sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade,
família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou
tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer
outra (Art. 1º)
(E) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de
ações de saúde aos portadores de transtornos mentais,
com a devida participação da sociedade e da família, a
qual será prestada em estabelecimento de saúde
mental, assim entendidas as instituições ou unidades
que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais (Art. 3º)

Conforme a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, que dispõe sobre
o Sistema Único de Saúde - SUS, assinale a alternativa
CORRETA.

Questão 24

(A) O Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda será custeado com recursos dos Municípios
(Art. 5º §1º)
(B) Compete ao Ministério da Economia coordenar,
executar, monitorar e avaliar o Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e
editar normas complementares necessárias à sua
execução (Art. 4º)
(C) O empregado com mais de um vínculo formal de
emprego deverá optar por um Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda (Art. 6º §3º)
(D) Empregador e empregado não poderão optar pelo
cancelamento de aviso prévio em curso (Art. 19)
(E) A empregada gestante ou a empregada doméstica não
poderão participar do Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda (Art. 13)

(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições privadas, constitui o Sistema
Único de Saúde - SUS (Art. 4º)
(B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
(Art. 2º §1º)
(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma nacional (Art. 8º)
(D) A assistência à saúde privada é restrita à iniciativa
pública (Art. 21)
(E) Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos (Art. 6º §2º)

ADVOGADO

Conforme a Resolução Conjunta nº 01/2014 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação - CNCD/LGBT,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) É proibida à visita íntima para a população LGBT em
situação de privação de liberdade (Art. 6º)
(B) O registro de admissão no estabelecimento prisional
deverá conter o nome civil da pessoa presa (Art. 2º §
único)
(C) A transferência compulsória entre celas e alas ou
quaisquer outros castigos ou sanções em razão da
condição de pessoa LGBT são considerados
tratamentos normais e rotineiros (Art. 8º)
(D) Será vedado à pessoa LGBT o acesso e a continuidade
da sua formação educacional e profissional sob a
responsabilidade do Estado (Art. 9º)
(E) A transferência da pessoa presa para o espaço de
vivência específico ficará condicionada à sua expressa
manifestação de vontade (Art. 3º , §2º)
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Questão 25

Questão 27

Conforme a Resolução conjunta nº 01/2018 do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais - CNCD/LGBT e do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, assinale a alternativa CORRETA.

Conforme a Lei Nº 1.908, de 31/07/2007, que dispõe sobre
o Instituto de Administração Penitenciária do Acre IAPEN/AC, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A rede socioassistencial do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS deve atuar de forma
desarticulada para a promoção de atendimento
qualificado restringindo o acesso aos serviços e
programas socioassistenciais para a população LGBT
(Art. 1º)
(B) A rede socioassistencial deve garantir o uso de
banheiros, vestiários, alojamentos e demais espaços
segregados por gênero civil (Art. 4º)
(C) A Vigilância Socioassistencial deverá coletar dados de
atendimento e acompanhamento da população LGBT
nos territórios garantindo a elaboração de pesquisas e
diagnósticos socioassistenciais (Art. 7º)
(D) A rede socioassistencial deverá garantir no âmbito de
todos os níveis de proteção social o reconhecimento e
a adoção do nome civil mediante solicitação da/do
interessada/o (Art. 2º)
(E) Deverão constar os campos de identificação para Nome
civil, gênero e estado civil nos instrumentos de registro
de atendimento, como Prontuários, Cadastros e Planos
de Atendimento (Art. 6º)

Questão 26
Conforme a Lei nº 12.986, de 02/06/2014, que transforma
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, assinale
a alternativa CORRETA.
(A) O exercício da função de conselheiro do CNDH deverá
ser remunerado pelo Poder Público, constituindo
serviço de relevante interesse público (Art. 13)
(B) O CNDH tem por finalidade a promoção e a defesa dos
direitos humanos, mediante ações preventivas,
protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e
situações de ameaça ou violação desses direitos (Art.
2º)
(C) O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH é
integrado por 01 (uma) pessoa jurídica de abrangência
nacional e com relevantes atividades relacionadas à
defesa dos direitos humanos (Art. 3º)
(D) A defesa dos direitos humanos pelo CNDH depende de
provocação das pessoas ou das coletividades ofendidas
(Art. 2º §2º)
(E) A recomendação de pena penal constitui sanção a ser
aplicada pelo CNDH (Art. 6º)

ADVOGADO

(A) Compete à Escola de Administração Penitenciária
conhecer das representações e reclamações relativas
aos serviços penitenciários, promovendo as diligências
que se fizerem necessárias (Art. 9º, inciso VI)
(B) O FUNPENACRE tem a finalidade exclusiva de garantir o
bem-estar dos presos, aprimoramento e humanizando
o IAPEN/AC (Art. 23)
(C) Compete ao IAPEN/AC promover a execução penal,
garantindo o respeito à dignidade humana e os direitos
previstos nas Constituições Federal e Estadual e na Lei
de Execuções Penais (Art. 4º, inciso III)
(D) O Poder Judiciário disporá sobre o desdobramento
estrutural e funcional do IAPEN/AC, na forma de
regulamento (Art. 33)
(E) Os servidores que desempenham suas atividades nos
órgãos de execução penal não farão jus às gratificações
(Art. 31)

Questão 28
Conforme a Lei nº 8.742, de 07/12/1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
garantindo mínimos sociais e provimento de condições
para atender contingências sociais e promovendo a
universalização dos direitos sociais (Art. 2º § único)
(B) Cabe ao Ministério Federal da Assistência Social (MFAS)
zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos
nesta lei (Art. 31)
(C) A gestão das ações na área de assistência social fica
organizada sob a forma de sistema centralizado e
individualizado (Art. 6º)
(D) O benefício de prestação continuada deverá ser
vitalício, sem necessidade de avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem (Art. 21)
(E) A iniciativa particular fixará suas respectivas Políticas
de Assistência Social (Art. 8º)
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Questão 29

Questão 30

Conforme a Resolução nº 307 - Conselho Nacional de
Justiça, de 17/12/2019, que institui a Política de Atenção a
pessoas egressas do Sistema Prisional, assinale a
alternativa CORRETA.

Conforme a Lei nº 12.288, de 20/07/2010, que institui o
Estatuto da Igualdade Racial, assinale a alternativa
CORRETA.

(A) As ações de atenção às pessoas egressas do sistema
prisional serão centralizadas nos estabelecimentos
prisionais (Art. 2º)
(B) As Instituições Penitenciárias poderão celebrar
parcerias para implantação da política de egressos no
âmbito da sua jurisdição, com encaminhamento de
cópia do instrumento ao Ministério Público (Art. 7º)
(C) A promoção da igualdade racial e de gênero é um
princípio da Política de Atenção às Pessoas Egressas do
Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário (Art.
4º, inciso V)
(D) O diretor do estabelecimento prisional poderá
estabelecer parcerias e outras formas de cooperação
com iniciativas já existentes de atenção às pessoas
egressas, no âmbito do Poder Executivo ou da
sociedade civil organizada (Art. 2º, §1º)
(E) A integral transparência nos atendimentos é uma
diretriz da Política de Atenção a Pessoas Egressas do
Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário (Art.
5º)

ADVOGADO

(A) O Estado adotará medidas para penalizar
criminalmente atos de discriminação e preconceito
praticados por servidores públicos em detrimento da
população negra (Art. 54)
(B) O Poder Legislativo Municipal criará instrumentos para
aferir a eficácia social das medidas previstas nesta Lei e
efetuará seu monitoramento constante, com a emissão
e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela
rede mundial de computadores (Art. 59)
(C) As medidas instituídas nesta Lei excluem outras em
prol da população negra que tenham sido ou venham a
ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (Art. 58)
(D) O Poder Executivo federal é autorizado a adotar
medidas que garantam, em cada exercício, a
transparência na alocação e na execução dos recursos
necessários ao financiamento das ações previstas neste
Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos
recursos orçamentários destinados aos programas de
promoção da igualdade, especialmente nas áreas de
educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento
agrário, habitação popular, desenvolvimento regional,
cultura, esporte e lazer (Art. 56, §1º)
(E) O Estado não poderá garantir a assistência física,
psíquica, social e jurídica às mulheres negras em
situação de violência (Art. 52, § único)
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Questão 31

Questão 33

Conforme a Lei nº 10.216, de 06/04/2001, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e direciona o modelo assistencial em
saúde mental, assinale a alternativa CORRETA.

Conforme a Lei nº 10.741, de 01/10/2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no
Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde
se localize o estabelecimento (Art. 8º)
(B) A internação voluntária é determinada, de acordo com
a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará
em conta as condições de segurança do
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente,
dos demais internados e funcionários (Art. 9º)
(C) A internação psiquiátrica poderá ser realizada
mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos, exceto na internação
voluntária (Art. 6º)
(D) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou
terapêuticos deverão ser realizadas em sigilo e de
maneira anônima, sem a ciência do paciente, ou de seu
representante legal, e sem a devida comunicação aos
conselhos profissionais competentes e ao Conselho
Nacional de Saúde (Art. 11)
(E) A internação, em qualquer de suas modalidades, será
indicada em todos os casos em que houver perigo para
a população (Art. 4º)

Questão 32
Conforme a Lei nº 13.467/2017, que altera as
Consolidações das Leis do Trabalho (CLT), mais
especificamente acerca do teletrabalho, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) O sindicato da classe dos empregados deverá instruir
os empregados, de maneira expressa e ostensiva,
quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças
e acidentes de trabalho (Art. 75-E)
(B) Considera-se teletrabalho a prestação de serviços fora
das dependências do empregador que habitualmente
constitua como trabalho externo (Art. 75-B)
(C) As disposições relativas as necessidades para uma boa
prestação do trabalho remoto, bem como ao
reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão
realizadas por acordo verbal conforme a real
necessidade do caso (Art. 75-D)
(D) A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho
deverá constar expressamente do contrato individual
de trabalho, que especificará as atividades que serão
realizadas pelo empregado (Art. 75-C)
(E) O eventual comparecimento às dependências do
empregador para a realização de atividades específicas
que exijam a presença do empregado no
estabelecimento descaracteriza o regime de
teletrabalho (Art. 75-B, §único)
ADVOGADO

(A) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos
maiores de setenta e cinco anos, atendendo-se suas
necessidades sempre preferencialmente em relação
aos demais idosos (Art. 3º, §2º)
(B) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso,
colocando-o a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor (Art. 10 §3º)
(C) É obrigação da família, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de
políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade
(Art. 9º)
(D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao
Judiciário esse provimento, utilizando-se de ação
judicial para condenar grandes empresas para o
sustento daqueles (Art. 14)
(E) O Estado tem dever exclusivo de prevenir a ameaça ou
violação aos direitos do idoso, respondendo
objetivamente por omissão (Art. 4º §1º)

Questão 34
Marque a alternativa CORRETA.
Conforme o artigo 19 da Lei nº 1.908, de 31/07/2007, que
dispõe sobre o Instituto de Administração Penitenciária do
Acre - IAPEN/AC, compete precipuamente ao diretor das
Unidades de Recuperação Social:
(A) destinar local adequado para separação das pessoas
em cumprimento das diferentes medidas de execução
penal e à espera de decisão judicial.
(B) verificar a regularidade dos serviços, a observância dos
prazos judiciais e o cumprimento das normas.
(C) manter programas, atividades, projetos e ações que
assegurem os direitos dos presos, especialmente
aqueles relacionados à reintegração social, ao trabalho,
à saúde e à educação.
(D) propor normas e estabelecer rotinas unificadas no
âmbito do sistema de recursos humanos.
(E) implantar e administrar as atividades de geração de
renda, formação profissional e escolarização das
pessoas privadas de liberdade.
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Questão 35

Questão 37

Conforme a Lei nº 9455, de 07/04/1997, que define os
crimes de tortura e dá outras providências, marque a
alternativa CORRETA.

Conforme a Lei n° 7.960, de 21/12/1989, que dispõe sobre
prisão temporária, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Não há previsão de pena para quem submete pessoa
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento
físico ou mental, por intermédio da prática de ato não
previsto em lei ou não resultante de medida legal
(B) O crime de tortura é afiançável
(C) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou
emprego público e a interdição para seu exercício pelo
dobro do prazo da pena aplicada
(D) Diminui-se a pena se o crime é cometido por agente
público
(E) Aquele que se omite em face das condutas descritas na
lei, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, não
incorre em pena

Questão 36
Conforme a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os
crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa
CORRETA.
É considerado crime de abuso de autoridade:
(A) submeter o preso a interrogatório policial durante o
período de repouso diurno. (Art. 18)
(B) deixar justificadamente de comunicar prisão em
flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. (Art.
12)
(C) constranger o preso ou o detento, mediante violência,
grave ameaça ou redução de sua capacidade de
resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a
constrangimento não autorizado em lei. (Art. 13)
(D) decretar medida de privação da liberdade em
conformidade com as hipóteses legais. (Art. 9º)
(E) manter presos do mesmo sexo na mesma cela ou
espaço de confinamento. (Art. 21)

ADVOGADO

(A) Na hipótese de representação do advogado da Unidade
Prisional para a decretação de prisão temporária, o
Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público (Art.
2º, §1º)
(B) Os presos temporários deverão permanecer,
obrigatoriamente, juntos dos demais detentos (Art. 3º)
(C) Caberá prisão temporária quando o indiciado tiver
residência fixa (Art. 1º, inciso II)
(D) Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a
autoridade responsável pela custódia deverá,
independentemente de nova ordem da autoridade
judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo
se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão
temporária ou da decretação da prisão preventiva (Art.
2º, §7º)
(E) Não inclui-se o dia do cumprimento do mandado de
prisão no cômputo do prazo de prisão temporária (Art.
2º, §8º)

Questão 38
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, assinale a alternativa CORRETA.
(A) É facultativo aos presos o respeito à integridade física e
moral (Art. 5º, inciso XLIX)
(B) O advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei (Art. 133)
(C) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União será exercida pelas
Câmaras Municipais (Art. 70)
(D) A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art.
127)
(E) É obrigatório ao servidor público civil integrar
associação sindical (Art. 37, inciso VI)



Tipo X – Página 11

IAPEN - AC

IBADE

Questão 39
Conforme a Lei nº 8.429, de 02/06/1992, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências, marque a
alternativa CORRETA.
(A) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às
cominações desta lei, sem considerar a herança (Art.
8º)
(B) A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos se efetivam com a instauração da
representação (Art. 20)
(C) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos
(Art. 4º)
(D) O Poder Judiciário, se não intervir no processo como
parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob
pena de nulidade (Art. 17, §4º)
(E) Somente o Ministério Público poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de
ato de improbidade (Art. 14)

Questão 40
Conforme a Lei n° 11.340 de 07/08/2006, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Violência patrimonial não é considerada como forma
de violência doméstica e familiar contra a mulher (Art.
7º)
(B) Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher somente ação baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Omissão não é considerada (Art. 5º)
(C) Na hipótese da iminência ou da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade
policial adotará as providências legais cabíveis somente
após a representação da mesma (Art. 10)
(D) A violência doméstica e familiar contra a mulher não
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos (Art. 6º)
(E) Toda mulher, independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social (Art. 2º)

ADVOGADO
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