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TARDE

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

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”

(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

Questão 2

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

No trecho “A mão que toca o violão, se for preciso, vai à
guerra.”, identifica-se a seguinte figura de linguagem:

Comer bem te faz mais feliz
Já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda
mais irritado por causa de um desconforto digestivo? Saiba
que a conexão entre o seu humor e a sua alimentação
pode ser a resposta para isso.
Estudos mostram uma correlação inversa entre uma
dieta rica em açúcares refinados e uma função cerebral
prejudicada - até mesmo uma piora dos sintomas de
transtornos de humor, como a depressão. Mas o
responsável pela sensação de bem-estar não é apenas o
cérebro. É no intestino que cerca de 95% da serotonina,
conhecida como hormônio da felicidade, é produzida a
partir dos alimentos.
Esse neurotransmissor – que atua no cérebro,
estabelecendo comunicação entre as células nervosas, e
pode também ser encontrado no sistema digestivo e nas
plaquetas do sangue – ajuda a regular o sono e o apetite, a
mediar o humor e a inibir a dor. Como a produção da
serotonina é no trato gastrointestinal, faz sentido que o
funcionamento do sistema digestivo, além de digerir os
alimentos, ajude a guiar as emoções.
Segundo o psiquiatra e professor de pós-graduação da
PUC-Rio, Marcus Schwartz, o humor é definido como um
estado de espírito, uma sensação generalizada que pode
variar normalmente em todos os indivíduos. “No entanto,
algumas pessoas apresentam transtornos do humor.
Nesses casos, tratam-se de doenças, em que as variações
são muito acentuadas, podendo ser uma exaltação ou uma
oscilação muito para baixo do humor, o que caracteriza a
depressão. Assim, essas doenças requerem tratamentos”,
alerta.
Em parte, o humor é determinado pelo tipo de flora
bacteriana que coloniza o intestino. O órgão é o lar de mais
de 500 espécies diferentes desses micro-organismos, que
podem afetar o cérebro, processo conhecido como eixo
intestino-cérebro. Tais bactérias são necessárias para nos
manter saudáveis. Porém, nem todas as espécies são
amigáveis. (...)

(A) eufemismo.
(B) perífrase.
(C) metonímia.
(D) metáfora.
(E) hipérbole.
Questão 3
Em “...ou uma oscilação muito para baixo do humor, o que
caracteriza a depressão.”, o termo grifado faz o plural
como a palavra:
(A) cidadão.
(B) cristão.
(C) caramanchão.
(D) alemão.
(E) afegão.
Questão 4
O texto lido pertence ao seguinte gênero textual:
(A) reportagem.
(B) crônica.
(C) carta.
(D) conto.
(E) ensaio.
Questão 5
No trecho “O órgão é o lar de mais de 500 espécies
diferentes desses micro-organismos...”, a palavra em
destaque foi formada pelo seguinte processo:
(A) derivação.
(B) composição.
(C) onomatopeia.
(D) abreviação.
(E) hibridismo.

Fernanda Taveira
Questão 6
Questão 1
Assinale a sequência em que as palavras são acentuadas
pela mesma regra:
(A) alguém, álbum, dendê.
(B) egoísta, baú, cafeína.
(C) próximo, imóvel, último.
(D) revólver, ninguém, através.
(E) chapéu, refém, você.
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A alternativa em que todas as palavras se completam com
a mesma letra é:
(A) trou_eram, e_clarecer, e_tupidez.
(B) enfati_ar, anali_ar, memori_ar.
(C) ine_perado, e_pulso, ê_tase.
(D) ami_toso, e_tagnado, e_tranheza.
(E) qui_eram, fi_eram, pu_eram.

Tipo Y – Página 2

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE-AC

IBADE

Questão 7

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

Em “É no intestino que cerca de 95% da serotonina,
conhecida como hormônio da felicidade, é produzida a
partir dos alimentos.”, as vírgulas foram usadas para
separar:

Questão 11
Considere verdadeiras as afirmações I, II e III:

(A) o aposto.
(B) o vocativo.
(C) o sujeito do predicado.
(D) o adjunto adverbial anteposto.
(E) os termos de função sintática idêntica.

I. Se Mariana é médica, então Luísa é advogada.
II. Se Fernanda é engenheira, então Luísa não é advogada.
III. Se Fernanda não é engenheira, então Ana é psicóloga.

Questão 8

IV. Se Júlia é designer, então Ana é psicóloga.

No período “Já ficou mais feliz depois de comer chocolate
ou ainda mais irritado por causa de um desconforto
digestivo?”, as palavras em destaque têm a seguinte
classificação morfossintática:
(A) objeto direto/locução adverbial/ preposição.
(B) núcleo do predicado/ advérbio de tempo/interjeição.
(C) objeto indireto/advérbio de causa/ pronome.
(D) advérbio de modo/locução adverbial/adjetivo.
(E) predicativo/locução prepositiva/advérbio de
intensidade.
Questão 9
Em “Saiba que a conexão entre o seu humor e a sua
alimentação pode ser a resposta para isso.”, identifica-se:
(A) oração absoluta.
(B) período simples.
(C) período composto por coordenação.
(D) período composto por subordinação.
(E) período composto por coordenação e subordinação.
Questão 10
No período “Como a produção da serotonina é no trato
gastrointestinal, faz sentido que o funcionamento do
sistema digestivo, além de digerir os alimentos, ajude a
guiar as emoções.”, o conectivo empregado introduz uma
oração, cujo valor semântico é o de:

Considere como falsa a afirmação a seguir:

A partir dessas informações é correto concluir que:
(A) Mariana é médica.
(B) Ana é psicóloga.
(C) Luísa é advogada.
(D) Fernanda não é engenheira.
(E) Mariana não é médica.
Questão 12
Em uma competição de natação uma determinada nação
levou o total de 125 atletas para competir em 3
modalidades diferentes: peito, borboleta e costas. Cada
atleta poderia se inscrever em mais de uma modalidade.
Sabemos que 9 atletas competiram nas 3 modalidades,
que 13 atletas competiram tanto na modalidade peito
como na modalidade borboleta, que o número de atletas
que competiram costas e peito é igual ao número de
atletas que competiram costas e borboleta, que 54 atletas
competiram na modalidade peito, que 76 atletas
competiram na modalidade costas, que 60 atletas
competiram na modalidade borboleta. Com isso, o número
total de atletas que competiram em apenas uma
modalidade é:
(A) 17.
(B) 54.
(C) 69.
(D) 48.
(E) 35.

(A) consequência.
(B) conformidade.
(C) comparação.
(D) concessão.
(E) causa.
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Questão 13

Questão 16

Em uma prova da faculdade três amigos queriam saber
quem tinha acertado mais perguntas. Sabemos que do
total das questões da prova, José errou 2/9, Marcelo
acertou 7/12 e Raquel acertou 5/8. Logo, pode-se concluir
que:

Marcelo esqueceu em qual dia da semana estava e, ao
perguntar para os amigos, recebeu as seguintes respostas:
I. Ontem não foi domingo e nem quinta-feira.
II. Amanhã não será nem segunda-feira e nem quarta-feira.
III. Amanhã será quinta-feira.
IV. Amanhã não será sexta-feira.

(A) Marcelo acertou mais questões que Raquel.
(B) José acertou menos questões que Marcelo.
(C) Marcelo acertou mais questões que José.
(D) José acertou menos questões que Raquel
(E) Raquel acertou mais questões que Marcelo.
Questão 14
Observando o calendário de 2021, temos que o dia 23 de
outubro caiu em um sábado. Sabendo que o ano de 2020
foi o último ano bissexto, o dia 23 de outubro de 2024
cairá em uma:
(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.
(E) sexta-feira.
Questão 15
O conselho administrativo de uma empresa internacional
está passando por mudanças e precisará ser reestruturado.
Sabe-se que o conselho é formado por 3 diretores e 5
gerentes. Para a formação deste novo conselho se
candidataram 10 pessoas para o cargo de diretor e 15 para
o de gerente. Sabendo que não é possível se candidatar
para mais de uma vaga, o número de possíveis conselhos
é:
(A) 180.180.
(B) 160.160.
(C) 320.320.
(D) 300.000.
(E) 360.360.

Sabendo que apenas uma delas é falsa e que todas as
outras são verdadeiras, o dia da semana em que Marcelo
se encontra é:
(A) terça-feira.
(B) quarta-feira.
(C) quinta-feira
(D) sexta-feira.
(E) sábado.
Questão 17
Se avião está para casa, assim como elevador está para
couve, podemos dizer então que lacuna está para:
(A) Leão.
(B) Abacate.
(C) Carro.
(D) Mel.
(E) Limão.
Questão 18
A sequência numérica a seguir segue um padrão lógico
matemático. O 7º elemento da sequência é:
7 – 7 - 26 – 64 – 121-...
(A) 300.
(B) 290.
(C) 292.
(D) 298.
(E) 297.
Questão 19
Alex queria comprar uma bicicleta para o aniversário de 10
anos da filha. Foi à loja de brinquedos e viu que o preço
era de R$ 250,00 e como achou muito caro decidiu voltar
na semana seguinte. Quando voltou à loja, ele observou
que a bicicleta teve um desconto de 20% e ,ao comprar,
ele ainda teve mais 5% de desconto por pagar à vista. O
preço total que ele pagou pela bicicleta foi:
(A) R$ 187,50.
(B) R$ 200,50.
(C) R$ 190,00.
(D) R$ 200,00.
(E) R$ 180,50.
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Questão 20
Um professor irá sortear uma pessoa aleatoriamente para
representar a turma. Sabendo que há 50 pessoas na turma
e que a quantidade de meninas ultrapassa a de meninos
em 8, a probabilidade do professor escolher uma aluna é
de:
(A) 42%.
(B) 65%.
(C) 55%.
(D) 58%.
(E) 68%.

IBADE

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 21
Das alternativas abaixo, aquela que apresenta dois
municípios com menor população é:
(A) Brasiléia e Bujari.
(B) Jordão e Manoel Urbano.
(C) Senador Guiomard e Xapuri.
(D) Acrelândia e Rodrigues Alves.
(E) Mâncio Lima e Porto Acre.
Questão 22
O Estado do Acre, antes território pertencente à Bolívia, foi
incorporado ao Brasil em 1903. Está situado no extremo
sudoeste da Amazônia brasileira, e sua extensão territorial
é de 445 Km no sentido norte-sul e 809 Km entre seus
extremos lesteoeste.
http://semapi.acre.gov.br/wpcontent/uploads/sites/20/2020/04/Documento_Sintese.pd
f.
(adaptado)
O Acre faz fronteiras internacionais e nacionais com,
respectivamente:
(A) Bolívia e Colômbia/Peru e Amazonas.
(B) Peru e Bolívia/ Amazonas e Rondônia.
(C) Peru e Colômbia/Rondônia e Mato Grosso.
(D) Amazônia e Peru/Mato Grosso e Amazonas.
(E) Bolívia e Equador/Amazonas e Pará.
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Questão 23

Questão 25

Observe o texto extraído do documento síntese Acre ZEE :
“O relevo é composto, predominantemente, por rochas
sedimentares, que formam uma plataforma regular que
desce suavemente em cotas da ordem de 300m nas
fronteiras internacionais para pouco mais de 110m nos
limites com o Estado de(o)__________. No extremo
ocidental situa-se o ponto culminante do Estado, onde a
estrutura do relevo se modifica com a presença
da_____________, uma ramificação da Serra Peruana de
Contamana, apresentando uma altitude máxima de 734m.
Os solos acreanos, de origem sedimentar, abrigam uma
vegetação natural composta basicamente de florestas,
divididas em dois tipos: Tropical Densa e Tropical Aberta,
que se caracterizam por sua ___________florística,
constituindo-se em grande valor econômico para o Estado.
O clima é do tipo________________, caracterizado por
altas temperaturas, elevados índices de precipitação
pluviométrica e alta umidade relativa do ar. A temperatura
média anual está em torno de 24,5ºC, enquanto a máxima
fica em torno de 32ºC, aproximadamente uniforme para
todo o Estado.”
Os termos que completam corretamente o texto acima
são, respectivamente:
(A) Rondônia/ Serra dos Carajás/ heterogeneidade/
equatorial super úmido de monções.
(B) Amazonas/ Serra das Andorinhas/ homogeneidade/
equatorial quente e úmido.
(C) Rondônia/ Serra do Divisor/ heterogeneidade/
equatorial quente e úmido.
(D) Amazonas/ Serra dos Carajás/ homogeneidade/
tropical superunido de monções.
(E) Amazonas/ Serra do Divisor/ heterogeneidade/
equatorial quente e úmido.

O Aniversário do Acre é comemorado em 15 de junho. A
data é um feriado estadual e faz referência:

Questão 24
Historicamente, a economia acreana baseia-se no
extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da
borracha, que foi responsável pelo povoamento da região.
Atualmente o principal produto de exportação do estado
é:

(A) à assinatura do tratado de independência com a
Bolívia.
(B) à assinatura do tratado de independência com o Peru.
(C) à assinatura do tratado de Petrópolis.
(D) ao dia em que as tropas brasileiras invadiram a Bolívia.
(E) ao momento em que a região passou a fazer parte do
território brasileiro.
Questão 26
Observe o texto.
O bioma Amazônia é o maior do país (correspondendo a,
aproximadamente, 49% do território brasileiro) e abriga
também a maior floresta tropical e a maior bacia
hidrográfica do mundo. Esse conjunto de ecossistemas é
de extrema importância para manter o equilíbrio
ambiental da Terra, sendo, portanto, necessário preserválo. Contudo, é fato que isso não está acontecendo,
baseando-nos nos índices de desmatamento, vemos que
essa região está cada vez mais visada mundialmente, o que
tem aumentado sua exploração.
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/amazonia.h
tm
Dividida em três categorias, a vegetação amazônica
apresenta um tipo de vegetação localizada nas partes mais
altas da região abrangida pelo bioma; lá encontram-se
palmeiras e a castanheira-do-pará. Trata-se da categoria
denominada:
(A) Mata de Igapó.
(B) Mata de Igarapé.
(C) Mata de Terra Firme.
(D) Mata de Várzea.
(E) Mata dos Cocais.

(A) o milho.
(B) a soja.
(C) a cana-de-açúcar.
(D) a madeira.
(E) o óleo da copaíba.
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Questão 27

Questão 29

O avanço na elaboração do ZEE do Acre colocou o estado
em papel de destaque, coordenando o processo de
integração dos ZEEs de todos os estados da Amazônia
Legal. O objetivo desse trabalho de integração, realizado
pelo Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, é
contribuir com a melhoria da qualidade de vida das
populações da Amazônia. O Consórcio Interestadual da
Amazônia Legal, oficializado em março de 2019, reúne,
além do Acre, oito estados que são:

Os povos indígenas representam a biodiversidade e a
riqueza da cultura amazônica. Seus saberes transcendem
as inovações tecnológicas e se perpetuam nos tempos
atuais.
As políticas públicas voltadas à preservação da identidade
e cultura das populações tradicionais são uma das frentes
de atuação dos governos federal e estadual. O território
acreano é composto por 15 etnias e outras três não
contactadas – os chamados “índios isolados”.
https://agencia.ac.gov.br/acre-concentra-vastadiversidade-de-povos-indigenas/
A alternativa que apresenta três etnias localizadas em
território acreano é:
(A) Guarani, Manchineri e Kaingang.
(B) Jaminawa, Manchineri e Kulina.
(C) Guató, Manchineri e Terena.
(D) Jaminawa, Guarani Mbya e Kulina.
(E) Guarani, Kadivéu e Kaingang.

(A) Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins.
(B) Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Piauí, Rondônia e Tocantins.
(C) Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Roraima,
Rondônia e Tocantins.
(D) Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
(E) Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Rondônia e Paraíba (parte norte).

Questão 30
Questão 28
As principais formações de relevo existentes na Amazônia
são as planícies, as depressões e os planaltos. Estes tipos
citados de relevo podem ser descritos, respectivamente,
como:
(A) áreas banhadas pelos rios/ região das depressões leste
e oeste amazônicas/ regiões de cordilheiras.
(B) áreas inundadas pelos rios/ região das depressões
norte e sul amazônicas/ regiões de picos cordilheiras.
(C) áreas inundadas pelo rio Tocantins / região das
depressões norte e sul acreanas/ regiões de
cordilheiras.
(D) áreas inundadas pelos rios/ região das depressões
norte e sul amazônicas/ regiões de serras.
(E) áreas inundadas pelos rios/ região das depressões leste
e oeste amazônicas/ regiões de montanhas.
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Dentre os municípios abaixo, o único que NÃO pertence ao
estado do Acre é:
(A) Altamira.
(B) Tarauacá.
(C) Epitaciolândia.
(D) Capixaba.
(E) Porto Walter.
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ATUALIDADES
Questão 31
Observe o que informa a BBC News no Brasil em 17/10/21
sobre a alta do petróleo em todo o mundo.
“A pandemia covid-19 e as medidas de restrição à
circulação adotadas em diversos países para fazer frente
ao novo coronavírus derrubaram os preços. Há apenas um
ano, o WTI custava apenas US$ 40.”
"Há uma grande correlação entre a situação de pandemia
e o aumento dos preços do petróleo, diz Mark Finley,
pesquisador especializado em energia e petróleo da Rice
University, nos EUA. O especialista explica que, assim
como em 2020 houve uma forte ligação entre a pandemia
e a queda do preço do petróleo, neste ano a recuperação
influenciou tanto a demanda quanto a oferta de petróleo.”
“A Opep, a Rússia e outros produtores mantêm um acordo
para aumentar progressivamente a oferta com o objetivo
de eliminar os cortes de produção que aplicaram para
fazer frente à queda da demanda devido à pandemia.
Esses aumentos, no entanto, não são automáticos, uma
vez que os países se reúnem mensalmente para avaliar o
mercado e decidir sobre sua aplicação.”
Com base nas notícias acima, estão corretas as seguintes
afirmações, EXCETO:
(A) Os preços do petróleo se mantiveram ‘baixos’ durante
a pandemia covid 19.
(B) A recuperação da economia influencia no preço do
petróleo.
(C) Durante o ano de 2020, em função da restrição à
circulação, houve queda no preço do petróleo.
(D) Os produtores de petróleo avaliam constantemente o
mercado.
(E) A Petrobrás é a maior responsável pelo aumento do
petróleo no Brasil pois almeja o aumento de seus
lucros.
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Questão 32
Em novembro de 2020, o estado do Amapá enfrentou uma
intensa crise de energia elétrica; a região ficou sob um
apagão, que impactou a vida de 89% da população.
Durante o período, foram registrados dois blecautes totais
e 22 dias de fornecimento de energia elétrica em sistema
de rodízio, que prejudicaram os moradores. Segundo eles,
além da eletricidade, o abastecimento de água, alimentos,
serviços de internet e telefonia também foi afetado. A
causa desse apagão foi atribuída, à época:
(A) a um erro operacional nas tubulações de sucção e
descarga que operavam fechadas, ocasionando
explosão.
(B) à prática da queimada realizada nas pastagens
próximas para limpeza do terreno.
(C) a vários raios que caíram na região em função de uma
tempestade.
(D) a um incêndio que atingiu uma subestação de energia
em Macapá.
(E) a uma falha no sistema de alarme na subestação.
Questão 33
“A crise climática não é mais uma preocupação sobre o
futuro. Em muitas partes do mundo, ela já começou.”
(bbc news 31/10/2021).
O ano de 2021 foi o mais quente já registrado. Milhões de
pessoas estão vivendo em temperaturas extremas,
enfrentando uma ameaça crescente de enchentes ou
incêndios florestais.
Pode-se afirmar que as causas do aquecimento global são,
entre outras:
Io uso de combustíveis fósseis.
IIa prática indiscriminada de queimadas.
IIIa prática indiscriminada do desmatamento.
IVa prática da redução do CO2.
VO descarte descuidado do lixo, sobretudo o
orgânico, pois sua decomposição forma gases
como o metano.
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:
(A) I e III.
(B) II e IV.
(C) I, III e V.
(D) I, II, III e V.
(E) II, III, IV e V.
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Questão 34

Questão 36

“Investir em energia renovável é investir em um futuro
sustentável e rentável, conforme vimos no incrível
crescimento em energias renováveis da última década.
Mas não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. As
emissões globais do setor de energia aumentaram cerca de
10% nesse período. Está claro que precisamos acelerar
rapidamente o ritmo da mudança global para as energias
renováveis, se quisermos atingir as metas internacionais de
clima e desenvolvimento.”
Inger Andersen, diretor executivo do Programa Ambiental
da ONU para o Relatório da Situação Global das
Renováveis de 2019

Nos últimos dias de janeiro de 2020, o ministro da Saúde
no Brasil confirmou o primeiro caso suspeito de
coronavírus no Brasil. Tratava-se de uma estudante
brasileira que esteve em viagem para a China, e
permanecia internada em Belo Horizonte. No entanto,
após exames, a suspeita foi descartada. Até este período, o
mundo registrava 2.798 casos de Covid-19, sendo a China o
epicentro da doença, com 2.761 pacientes confirmados.
(https://jovempan.com.br/noticias/brasil/retrospectiva2020).
A cidade de procedência da estudante e que se tornou o
centro das discussões sobre o vírus identificado no Brasil
como corona foi:

O Brasil, pelo seu potencial hídrico, há décadas produz e
utiliza a energia hidrelétrica. Para diversificar sua matriz
energética de modo sustentável, investe forte em outro
tipo de energia renovável, obtida do vento, denominada:
(A) Solar fotovoltaica.
(B) Eólica.
(C) Maremotriz.
(D) Biodiesel.
(E) Bioetanol.
Questão 35
O Acre ficou conhecido na última década como ponto de
entrada no Brasil da migração haitiana, especialmente
entre 2010 e 2015. Nos anos seguintes, o estado se
consolidou como um local de passagem de imigrantes:
tanto são verificados aqueles que deixam o Brasil para
outros países quanto outros que fazem o caminho inverso,
de ingressar no território brasileiro.
Em meados de 2020, ganhou destaque a situação vivida
por imigrantes que acamparam sob chuva e sol na ponte
que liga Peru e Brasil, na esperança de solicitar refúgio em
território brasileiro.
(fonte: https://migramundo.commarço 2021)
Esses imigrantes eram:
(A) haitianos.
(B) em sua maioria venezuelanos.
(C) parte peruanos e parte bolivianos.
(D) afegãos.
(E) parte afegãos e parte paquistaneses.
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(A) Tóquio.
(B) Wuhan.
(C) Hiroshima.
(D) Xangai.
(E) Pequim.
Questão 37
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre
(Seplag), por meio do Departamento de Acolhimento da
Organização em Centrais de Atendimento (OCA), realizou
durante toda a semana uma capacitação sobre a
implantação da Política de Atendimento ao cidadão. A
capacitação foi voltada para as servidoras que serão
responsáveis pelo acolhimento ao cidadão na
administração do novo prédio do Palácio das Secretarias.
(https://agencia.ac.gov.br/servidores-da-seplag-passampor-capacitacao-em-politica-de-atendimento/18/9/21).
A implantação da Política de Atendimento ao Cidadão foi
instituída através do decreto estadual n° 3.357 de 2008, e
se baseia no princípio de que:
(A) a defesa do aprofundamento da democracia deve
respeitar a autoridade governamental.
(B) todo cidadão em situação de risco e vulnerabilidade
deve ser atendido através da vigilância socioassistencial
em cada localidade.
(C) todo cidadão acreano tem direito a um atendimento de
qualidade, prestado com atenção, cortesia e respeito.
(D) todo cidadão acreano tem direito a capacitação em
serviço.
(E) a defesa dos direitos do cidadão e da comunidade
norteiam as ações da autoridade governamental.
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Questão 38
Observe a imagem.

Neste ano de 2021 completa-se 115 anos do primeiro voo
do avião 14-bis, criado pelo(a) inventor(a) brasileiro(a):
(A) Alberto Santos Dumont.
(B) Carlos Prudêncio.
(C) Manoel de Abreu.
(D) Carlos Eduardo Lamboglia.
(E) Therezinha Beatriz Alves de Andrade.
Questão 39
Crise energética é um período de dificuldades no
abastecimento de energia. No Brasil, a crise energética de
2021 tem um conjunto de motivações, sendo a elevada
dependência da matriz hidráulica uma das grandes causas
pois, mesmo com a diversificação na matriz energética
concretizada ao longo dos últimos anos, ainda possui uma
grande participação da matriz hidráulica, que é:
(A) extremamente suscetível às condições climáticas.
(B) extremamente ecológica.
(C) a maior causa da poluição do ar.
(D) de difícil operacionalização.
(E) dependente dos ventos.
Questão 40
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de
Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), apresentou em 2 de
setembro deste ano propostas de apoio que viabilizem o
trabalho do setor moveleiro do Alto Acre. Nesta ocasião,
em parceria com o Instituto de Meio Ambiente (Imac),
foram entregues as licenças ambientais para que os
trabalhadores do setor atuem dentro da legalidade, em
seus galpões. A indústria moveleira ou setor moveleiro
tem por objetivo:
(A) a atividade de produção de móveis/mobiliário, a partir
da extração de produtos naturais (madeira).
(B) reduzir os impostos que incidem na produção de
objetos em madeira.
(C) reduzir o peso dos produtos fabricados em madeira,
barateando o transporte e, ao mesmo tempo,
incentivando o consumo.
(D) ampliar a produção de móveis de fibra sintética, a
partir da importação de matéria-prima asiática.
(E) ampliar a exportação de móveis fabricados no Acre a
partir da redução de impostos.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO - FEMININO
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Questão 41
Acerca da medida socioeducativa de internação, é correto
afirmar que:
(A) não constitui medida privativa da liberdade.
(B) é proibida a realização de atividades externas.
(C) em nenhuma hipótese o período máximo de internação
excederá a 5 (cinco) anos.
(D) aos 24 (vinte e quatro) anos de idade o adolescente
deve obrigatoriamente ser liberado, não podendo
ultrapassar essa idade.
(E) não comporta prazo determinado, devendo sua
manutenção ser reavaliada, mediante decisão
fundamentada, no máximo a cada seis meses.
Questão 42
Os crimes definidos no ECA são de:
(A) ação pública condicionada a representação do Ministro
da Justiça.
(B) ação pública condicionada a requisição do Ministro da
Justiça.
(C) ação pública condicionada a representação da vítima.
(D) ação pública incondicionada.
(E) ação privada.
Questão 43
Quanto à medida específica de proteção à criança e ao
adolescente expressa no ECA conhecida como
Acolhimento Institucional, é correto afirmar que se trata
de medida:
(A) Permanente.
(B) Excepcional.
(C) Privativa da liberdade da criança ou adolescente.
(D) Utilizável como forma de transição para medida de
Orientação, apoio e acompanhamento temporários.
(E) Utilizável como forma de transição para medida de
Matrícula
e
frequência
obrigatórias
em
estabelecimento oficial de ensino fundamental.
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Questão 44
Como preconizam os Princípios Orientadores de Riad Princípios Orientadores das Nações Unidas para a
Prevenção da Delinquência Juvenil, uma prevenção bemsucedida da delinquência juvenil requer esforços por parte
de toda a sociedade para assegurar o desenvolvimento
harmonioso dos adolescentes, com respeito e promoção
de sua personalidade, desde a mais tenra idade. Assim,
podemos dizer que os seguintes atores podem contribuir
para a prevenção da delinquência juvenil:
(A) Família e Escola.
(B) Traficantes de drogas e Escola.
(C) Código Penal Brasileiro e Escola.
(D) Comunidade e Poder Moderador.
(E) Família e Organizações criminosas.
Questão 45
De acordo com as Regras das Nações Unidas para a
Proteção dos Menores Privados de Liberdade, o porte e
uso de armas pelo pessoal deve ser:
(A) incentivado em qualquer estabelecimento onde
estejam detidos menores.
(B) proibido em qualquer estabelecimento onde estejam
detidos menores.
(C) permitido para estabelecimentos com mais de
100 (cem) menores.
(D) permitido para estabelecimentos com mais de
500 (quinhentos) menores.
(E) permitido para estabelecimentos com mais de
2.000 (dois mil) menores.
Questão 46
Segundo dispõe a Lei 12.594/2012, é ator que
necessariamente intervém no procedimento judicial de
execução de medida socioeducativa, sob pena de nulidade,
o:
(A) Tabelião.
(B) Ministério Público.
(C) Ministro da Justiça.
(D) Juiz da Vara Criminal.
(E) Presidente da República.
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Questão 47

Questão 50

Ao adolescente que pratica ato infracional são asseguradas
algumas Garantias processuais, dentre as quais:

O órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA,
é o:

I. Defesa técnica por advogado;
II. Não ser internado em estabelecimento educacional;
III. Direito de solicitar a presença de seus pais ou
responsável em qualquer fase do procedimento.
Considerando os itens acima, pode-se afirmar como
correto(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.
Questão 48
As medidas específicas de proteção à criança e ao
adolescente expressas no ECA poderão ser:
(A) aplicadas apenas isoladamente.
(B) aplicadas apenas cumulativamente com outra(s)
medidas(s).
(C) aplicadas isoladamente, ou cumulativamente com
outra(s) medida(s).
(D) substituídas pela pena de reclusão pelo prazo mínimo
de
5 (cinco) anos.
(E) substituídas pela pena de detenção pelo prazo mínimo
de 10 (dez) anos.
Questão 49
O agente socioeducativo que submete adolescente sob sua
autoridade e vigilância a situação vexatória:
(A) não comete nenhum crime.
(B) não comete nem crime, nem infração administrativa
previstos no ECA.
(C) comete crime previsto no ECA.
(D) comete infração administrativa prevista no ECA.
(E) comete crime punido com pena de reclusão.

(A) Conselho Tutelar.
(B) Poder Executivo Federal.
(C) Poder Judiciário Municipal.
(D) Organização do Tratado do Atlântico Norte.
(E) Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Questão 51
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, instituído pela Lei 12.594/2012, prevê que a
execução das medidas socioeducativas reger-se-á por
diversos Princípios, dentre eles, o Princípio Y. Este princípio
considera a idade, capacidades e circunstâncias pessoais
do adolescente. Assim, é correto afirmar que Y é o
princípio da:
(A) Legalidade.
(B) Publicidade.
(C) Ampla defesa.
(D) Individualização.
(E) Segurança jurídica.
Questão 52
A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes, é definida expressamente pelo ECA como:
(A) família extensa.
(B) família natural.
(C) família ampliada.
(D) árvore genealógica.
(E) parentes.
Questão 53
Segundo as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos
Menores Privados de Liberdade, a privação de liberdade de
um menor deve ser:
(A) a regra.
(B) abolida.
(C) medida de último recurso.
(D) decretada pelo período mínimo de 4 (quatro) anos.
(E) limitada a adolescentes infratores entre 17 e 19 anos
de idade.
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Questão 54

Questão 57

Conforme preconiza o documento internacional de direitos
humanos conhecido como W, a maternidade e a infância
têm direito a cuidados e assistência especiais, sendo que
todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio,
gozarão da mesma proteção social. Considerando essas
informações, é certo que W se trata do documento
conhecido como:

Quanto aos direitos fundamentais das crianças e
adolescentes, previstos na Lei 8069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), é correto afirmar que a
criança e o adolescente têm direito a, EXCETO:

(A) Carta Magna de 1215.
(B) Bill of Rights de 1689.
(C) Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
(D) Princípios Orientadores de Riad de 1990.
(E) Regras das Nações Unidas para a Proteção dos
Menores Privados de Liberdade de 1990.

(A) liberdade.
(B) proteção à vida.
(C) proteção à saúde.
(D) prisão especial do Código de Processo Penal.
(E) dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento.
Questão 58
É direito do adolescente privado de liberdade, EXCETO:

Questão 55
Segundo o ECA, os dirigentes de estabelecimentos de
ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os
casos de:
I - elevados níveis de repetência;
II - maus-tratos envolvendo seus alunos;
III - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares.
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 56
Antes de a gestante ou mãe adolescente entregar o filho
para adoção, será imediatamente realizada busca:
(A) por um Juiz de paz.
(B) pelo representante do Ministério Público Federal.
(C) por vizinhos que aceitem a guarda do filho.
(D) exclusivamente pelos irmãos mais velhos da
adolescente.
(E) pelo genitor e por outro representante da família
extensa da adolescente apto a receber a guarda do
filho.

(A) Ser tratado com respeito e dignidade.
(B) Receber visitas, ao menos, semanalmente.
(C) Avistar-se reservadamente com seu defensor.
(D) Entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público.
(E) Manter seus objetos pessoais apenas em local externo
à instituição onde está internado.
Questão 59
Com relação aos Princípios que regem a aplicação das
medidas específicas de proteção à criança e ao
adolescente expressas no ECA, considere o Princípio X,
pelo qual a intervenção deve ser a necessária e adequada à
situação de perigo em que a criança ou o adolescente se
encontram quando a decisão é tomada. Dessa forma, é
certo dizer que X é o Princípio da:
(A) proteção integral.
(B) intervenção precoce.
(C) prevalência da família.
(D) responsabilidade parental.
(E) proporcionalidade e atualidade.
Questão 60
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor. Nesse contexto, a ação de natureza
disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física
sobre a criança ou o adolescente que resulte em
sofrimento físico ou lesão, é definida pelo ECA como:
(A) banimento.
(B) castigo físico.
(C) prisão perpétua.
(D) pornografia infantojuvenil.
(E) tratamento cruel ou degradante.
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Questão 65
Questão 61
Segundo a Lei 11.343/06, atualizada pela Lei 13.840/2019,
formular e coordenar a execução da Política Nacional
sobre Drogas, bem como coordenar o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, é competência
da(o)(s):
(A) União.
(B) Estados.
(C) Municípios.
(D) Distrito Federal.
(E) Organização das Nações Unidas.
Questão 62
A Facilitação de contrabando ou descaminho é crime
previsto no Código Penal, caracterizado por ser praticado
por:
(A) Particular contra o Patrimônio.
(B) Funcionário público contra a Fé pública.
(C) Funcionário público contra a Administração em geral.
(D) Funcionário público contra a Administração da Justiça.
(E) Particular contra a Administração da Justiça.
Questão 63

Sobre nacionalidade, é certo dizer que os nascidos na
República Federativa do Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu
país, são:
(A) brasileiros natos.
(B) brasileiros naturalizados.
(C) estrangeiros.
(D) apátridas.
(E) refugiados.
Questão 66
Com relação às políticas públicas de proteção e promoção
social da criança, do adolescente e da família, foi criado
pela Lei estadual 3.777 de agosto de 2021 o Observatório
de Proteção Integral à Infância e Adolescência, com o fim
de:
(A) controlar, expurgar e rever tais políticas públicas.
(B) monitorar, controlar e fiscalizar tais políticas públicas.
(C) descaracterizar, reunificar e reduzir tais políticas
públicas.
(D) submeter tais políticas públicas à sanção presidencial
antes de serem efetivadas.
(E) submeter tais políticas públicas a votação na
Assembleia Legislativa antes de serem efetivadas.

O racismo, a tortura e o tráfico ilícito de drogas são crimes:
Questão 67
(A) inafiançáveis.
(B) imprescritíveis.
(C) punidos com a pena de morte.
(D) punidos com a pena de banimento.
(E) punidos com a pena de trabalhos forçados.
Questão 64
Se o crime de tráfico de drogas do artigo 33, caput da Lei
11.343/06 for praticado com envolvimento de criança ou
adolescente, o autor do crime:
(A) responderá também pelo crime de rapto consensual.
(B) responderá também pelo crime de furto.
(C) terá sua pena aumentada.
(D) terá sua pena diminuída.
(E) será isento de pena.
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A Lei 11.343/06, atualizada pela Lei 13.840/2019, dispõe
que o tratamento do usuário ou dependente de drogas
deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde,
com:
(A) possibilidade de aplicação do livramento condicional,
sursis penal ou suspensão condicional do processo.
(B) possibilidade de conversão da pena privativa de
liberdade cumprida inicialmente em regime fechado,
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas.
(C) exclusividade para o acolhimento do usuário ou
dependente de drogas na comunidade terapêutica
acolhedora.
(D) prioridade para as formas de internação em unidades
de
saúde
e
hospitais
gerais,
incluindo
excepcionalmente modalidades de tratamento
ambulatorial.
(E) prioridade para as modalidades de tratamento
ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de
internação em unidades de saúde e hospitais gerais.
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Questão 68

Questão 71

Deve obrigatoriamente votar, a pessoa:

De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527/2011), os procedimentos previstos na citada lei
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e,
dentre outras, com as seguintes diretrizes:

(A) Com 14 (quatorze) anos de idade.
(B) Com 16 (dezesseis) anos de idade.
(C) Com 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(D) Com 75 (setenta e cinco) anos de idade.
(E) Analfabeta.
Questão 69
O choque elétrico ocorre quando o corpo entra em contato
com a corrente elétrica. Seus efeitos variam em função do
tempo e da intensidade da corrente. Em situações como
esta, a primeira coisa a se fazer é:
(A) Puxar a vítima pelas mãos afastando-a da fonte elétrica
ainda durante o choque.
(B) Primeiramente antes de ajudar a vítima, corte a
corrente elétrica desligando a chave ou fusível.
(C) Jogue água na vítima para que a corrente elétrica seja
cortada e assim puxe-a pelas mãos.
(D) Afaste a vítima da fonte elétrica com algum objeto de
metal e, após isso, desligue a chave geral ou fusível.
(E) Puxe a vítima pelos ombros, abraçando-a pela frente e
fazendo força contrária.
Questão 70
Acerca da remuneração dos servidores públicos, é certo
que o cargo público que ganha o chamado “teto
constitucional”, ou seja, recebe o valor máximo que pode
ser pago a um servidor a título de remuneração, é o cargo
de:
(A) Desembargador do Tribunal de Justiça.
(B) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
(C) Procurador Federal.
(D) Ministro da Defesa.
(E) Prefeito.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO - FEMININO

I – Observância do sigilo como preceito geral e da
publicidade como exceção.
II – Fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública.
III – Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
Considerando os itens acima, pode-se afirmar que
está(estão) correto(s )APENAS:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) II e III.
(E) I, II e III.
Questão 72
O objetivo geral da criação de uma Política Nacional de
Saúde Integral para a população LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais) no âmbito do SUS é:
(A) Promover a saúde integral dessa parcela da população,
e ainda eliminando a discriminação e o preconceito
institucional.
(B) Promover a saúde integral dessa parcela da população,
e ainda contribuindo para o crescimento da
discriminação por orientação sexual e identidade de
gênero.
(C) Informar à população em geral sobre os projetos de lei
de criminalização da orientação sexual e da identidade
de gênero.
(D) Informar à população em geral sobre a existência de
pessoas homossexuais e como se defender dessa
ameaça constante.
(E) Instituir cartilhas para que a população possa se tornar
gay.
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Questão 73

Questão 77

O princípio administrativo expresso na Constituição
Federal que reflete a busca por produtividade e
economicidade no serviço público, reduzindo desperdícios
de dinheiro público, impondo-se a execução dos serviços
públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, é
o princípio da(o):

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, o idioma
oficial da República Federativa do Brasil é a língua:

(A) Ampla defesa.
(B) Publicidade.
(C) Legalidade.
(D) Razoabilidade.
(E) Eficiência.
Questão 74
Com relação à licença-maternidade, é correto afirmar que:
(A) trata-se de direito individual criado por decreto federal.
(B) trata-se de direito social previsto constitucionalmente.
(C) trata-se
de
direito
político
previsto
constitucionalmente.
(D) tem a duração de 60 (sessenta) dias.
(E) tem a duração de 120 (cento e vinte) dias.
Questão 75
Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha
exigido para outra pessoa, indiretamente, no exercício da
sua função e em razão dela, vantagem indevida
consistente no valor R$ 10.000 (dez mil reais) para pôr
irregularmente em liberdade um adolescente infrator que
cumpria medida socioeducativa de internação. Nesse caso,
considerando que a quantia não foi paga, Evaresnildo:
(A) cometeu o crime de Corrupção.
(B) cometeu o crime de Concussão.
(C) cometeu o crime de Roubo.
(D) cometeu o crime de Tergiversação.
(E) não cometeu nenhum crime.

(A) Tupi-guarani.
(B) Americana.
(C) Inglesa.
(D) Portuguesa.
(E) Espanhola.
Questão 78
O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir
alimento ou objeto que toma um “caminho errado”,
durante a deglutição (ato de engolir). Em situações com
vítimas de engasgo, qualquer um poderá agir com a
prestação do socorro através da Manobra de Heimlich, que
consiste em:
(A) apoiar-se por trás da vítima pelo abdômen fazendo
movimentos de compressão para dentro e para cima
(como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo
estranho.
(B) deitar a vítima de barriga para cima e empurrar com as
duas mãos no centro da região do abdômen.
(C) oferecer líquidos, possibilitando que o corpo estranho
entre para o estômago e assim seja digerido.
(D) colocar a vítima em posição sentada elevando a sua
cabeça e abrindo a boca para retirar o corpo estranho.
(E) apoiar-se por trás da vítima, segurando-a pelos
ombros, elevar seus braços e pedir ela realize o
movimento de respiração profunda.
Questão 79
Segundo determina a Constituição Federal de 1988, todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País, a inviolabilidade de alguns direitos
individuais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade. Nesse contexto, o artigo 5º
da Constituição afirma que:

Questão 76
Considerando as Classes de incêndios, é correto afirmar
que os incêndios em líquidos inflamáveis, como por
exemplo gasolina e álcool, é um incêndio classe:
(A) A.
(B) B.
(C) C
(D) D.
(E) W.
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(A) existe diferença entre homens e mulheres quanto a
direitos e obrigações.
(B) existe livre locomoção no território nacional, porém
não há direito ao habeas corpus.
(C) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
(D) ninguém pode manifestar o pensamento livremente.
(E) ninguém entrará na casa de alguém, mesmo em caso
de flagrante delito ou desastre.
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Questão 80

Questão 82

Para efeitos da Lei 11.343/06, atualizada pela Lei
13.840/2019, constituem atividades de prevenção do uso
indevido de drogas aquelas direcionadas para a redução
dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e
o fortalecimento dos fatores de proteção. As atividades de
prevenção do uso indevido de drogas devem observar os
seguintes princípios e diretrizes, EXCETO:

O Direito Penal brasileiro acolheu um sistema dicotômico,
ao fracionar o gênero “infração penal” em duas espécies:
crime ou delito e contravenção penal. No crime ou delito o
agente é punido com pena de reclusão ou de detenção,
isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de
multa. Já na contravenção penal, a pena é de prisão
simples ou multa, isolada, alternativa ou cumulativamente.
Sobre as contravenções penais, é correto afirmar que:

(A) O reconhecimento do “não-uso”, do “retardamento do
uso” e da redução de riscos como resultados desejáveis
das atividades de natureza preventiva, quando da
definição dos objetivos a serem alcançados.
(B) O investimento em alternativas esportivas, culturais,
artísticas, profissionais, entre outras, como forma de
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida.
(C) O reconhecimento do uso indevido de drogas como
fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo
e na sua relação com a comunidade à qual pertence.
(D) A articulação, integração, organização e coordenação
de atividades relacionadas com a repressão da
produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
(E) O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade
individual em relação ao uso indevido de drogas.

Questão 81
Considere o texto abaixo:
“As atividades administrativas são desenvolvidas pelo
Estado para benefício da coletividade. (…) Não é o
indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa,
mas sim o grupo social num todo. Saindo da era do
individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizarse como o Welfare State (Estado/bem-estar) (...)”.
O texto refere-se ao princípio administrativo reconhecido,
chamado:
(A) Princípio do Contraditório.
(B) Princípio da Legalidade.
(C) Princípio da Supremacia do interesse público.
(D) Princípio da Proporcionalidade.
(E) Princípio da Razoabilidade.

(A) O Roubo é uma forma de contravenção penal.
(B) O Estelionato é uma forma de contravenção penal.
(C) A pena máxima de uma contravenção são 10 (dez)
anos.
(D) A ação penal é pública condicionada a representação.
(E) Não é punível a tentativa de contravenção.
Questão 83
Sobre o crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97, é
correto afirmar que:
(A) Aceita fiança.
(B) Pode ser anistiado.
(C) Não pode ser praticado por agente público.
(D) A pena é aumentada se cometido contra criança ou
adolescente.
(E) A pena é diminuída se cometido mediante sequestro.
Questão 84
Segundo o que dispõe o Código Penal brasileiro, a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos:
(A) Pode gerar o crime de embriaguez ao volante.
(B) É causa superveniente de exclusão da tipicidade.
(C) É causa superveniente de exclusão da ilicitude.
(D) Exclui a imputabilidade penal.
(E) Não exclui a imputabilidade penal.
Questão 85
Sobre a exclusão da ilicitude de uma ação humana com
tipicidade penal, é certo que não há crime quando o
agente pratica o fato, EXCETO:
(A) Em legítima defesa.
(B) Em estado de necessidade.
(C) Em estrito cumprimento de dever legal.
(D) Enquanto for adolescente.
(E) No exercício regular de direito.
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Questão 86

Questão 89

O exame de corpo de delito e outras perícias serão
realizados, via de regra, por:

Acerca do Inquérito Policial, é correto afirmar que:

(A) Um perito oficial, portador de diploma de curso
superior.
(B) Dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso
superior.
(C) Três peritos oficiais, portadores de diploma de curso
superior.
(D) Dois peritos oficiais, portadores de diploma de nível
médio.
(E) Uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso
superior na área da saúde.
Questão 87
Considere o regime de concessão de prestação de serviços
públicos e a extinção da concessão. Assim, à retomada do
serviço pelo poder concedente durante o prazo da
concessão, por motivo de interesse público, mediante lei
autorizativa específica e após prévio pagamento da
indenização, na forma da lei, é dado o nome de:
(A) Advento do termo contratual.
(B) Rescisão.
(C) Distrato.
(D) Tombamento.
(E) Encampação.
Questão 88
De acordo com o que dispõe o Código Penal brasileiro, o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime
exclui:
(A) A responsabilidade do agente, pois o desconhecimento
da lei é escusável.
(B) A culpa, mas permite a punição por crime doloso, se
previsto em lei.
(C) O dolo, mas permite a punição por crime culposo, se
previsto em lei.
(D) A culpabilidade do agente.
(E) A punibilidade do agente.
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(A) O ofendido não poderá requerer diligências no
inquérito.
(B) A autoridade policial mandará arquivar os autos do
inquérito assim que concluído.
(C) Depois de arquivado o inquérito, a autoridade policial
não poderá proceder a novas pesquisas, mesmo se de
outras provas tiver notícia.
(D) O inquérito pode ser iniciado mesmo sem a
representação do ofendido, nos casos de ação penal
pública condicionada à representação.
(E) Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá
devolvê-lo à autoridade policial em caso de novas
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da
denúncia.
Questão 90
O instrumento do “mandado de segurança” pode ser
individual ou coletivo e serve para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público. Dessa forma, é
correto asseverar que o referido instrumento é um(a):
(A) Forma de controle judicial da Administração Pública.
(B) Forma de controle legislativo da Administração Pública.
(C) Recurso do processo penal cabível das sentenças
absolutórias de primeiro grau.
(D) Recurso do processo civil cabível das decisões
interlocutórias de quarto grau.
(E) Ação inexistente na legislação brasileira.
Questão 91
Considerando a organização do Estado, pode-se afirmar
que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são
bens pertencentes à(ao)(s):
(A) União.
(B) Estados.
(C) Municípios.
(D) Distrito federal.
(E) Organização das Nações Unidas - ONU.
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Questão 92

Questão 96

O Poder Legislativo Municipal é exercido pela(o):

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros. A possibilidade de esta pessoa jurídica ajuizar
ação de reparação de danos contra o agente público que
de fato causou o prejuízo a terceiros, havendo dolo ou
culpa de sua parte, é chamado(a):

(A) Câmara dos Deputados.
(B) Senado Federal.
(C) Câmara de Vereadores.
(D) Senado da República.
(E) Assembleia Legislativa.
Questão 93
Considere as testemunhas no processo penal. Via de regra
não se deferirá o compromisso de dizer, sob palavra de
honra, apenas a verdade sobre o que souber e Ihe for
perguntado, ao(s) (às):
(A) Primo do acusado.
(B) Doentes e deficientes mentais.
(C) Pessoas com 16 (dezesseis) anos de idade.
(D) Pessoas com 60 (sessenta) anos de idade.
(E) Pessoas com 75 (setenta e cinco) anos de idade.
Questão 94
Suponha que Aragornio foi vítima do crime de lesão
corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, e ficou
incapacitado para as ocupações habituais, por mais de 30
(trinta) dias. Dessa forma, Aragornio foi vítima do crime de
lesão corporal:
(A) Leve.
(B) Levíssima.
(C) Grave.
(D) Gravíssima.
(E) Neutra.
Questão 95
No que tange aos Poderes Administrativos, é correto
afirmar que quando o Poder Público interfere na órbita do
interesse privado para salvaguardar o interesse público,
restringindo direitos individuais, atua no exercício do
poder:
(A) Disciplinar.
(B) Regulamentar.
(C) Sindicante.
(D) De Polícia.
(E) De Economia.
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(A) Duplo grau de jurisdição.
(B) Direito de regresso.
(C) Caducidade.
(D) Revogação.
(E) Anulação.
Questão 97
A conduta de constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que
se faça ou deixar de fazer alguma coisa, descreve o crime
de:
(A) Extorsão.
(B) Estelionato.
(C) Furto.
(D) Receptação.
(E) Apropriação indébita.
Questão 98
Integram a Administração Direta:
(A) Autarquias.
(B) Empresas públicas.
(C) Sociedades de economia mista.
(D) Sociedades anônimas.
(E) Órgãos públicos.
Questão 99
Provimento é o fato administrativo que traduz o
preenchimento de um cargo público. São formas de
provimento, EXCETO:
(A) Nomeação.
(B) Promoção.
(C) Convalidação.
(D) Recondução.
(E) Reintegração.
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Questão 100
Considerando os sujeitos da infração penal, pode-se dizer
que a pessoa que realiza direta ou indiretamente a
conduta criminosa, seja isoladamente, seja em concurso, é
sujeito:
(A) Menor de idade.
(B) Ativo.
(C) Passivo.
(D) Amicus curiae.
(E) Terceiro interessado.
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