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(  CONHECIMENTOS BÁSICOS )

( -  Língua Portuguesa )

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Os ratos

Há ali perto um ruído, dum móvel dali do 
quarto. Venha! Incorpora no chiado amorfo, unido... 
Tem medo de decompor esse conjunto, de seguir 
uma linha qualquernaquela massa...

Agora é um guinchinho... Várias notinhas 
geminadas... Parou... O seu chiado voltou a ter 
aquela uniformidade, aquela continuidade... E o meu 
marido, o que vai fazer? Nada? Como ele vai viver 
sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai 
perambular pela rua, roubar pra comer?

Ele se põe a escutar agudamente. Um 
esforço para afastar aquele conjunto amorfo de 
ruidozinhos, aquele chiado... Lá está, num canto, no 
chão, o guinchinho, feito de várias notinhas 
geminadas, fininhas...

São os ratos!... Vai escutar com atenção, a 
respiração meio parada. Hão de ser muitos: há várias 
fontes daquele guinchinho, e de quando em quando, 
no forro, em vários pontos, o rufar...
Acasa está cheia de ratos...

[...]
Está com sono. Mas é preciso reagir. É 

preciso exam inar bem...
E ele passa outra vez a sua ideia numa 

crítica. Vê tudo quanto há de sensato e de absurdo 
nela...

AcordarAdelaide?
Ouve a sua voz, volumosa, retumbando ali 

dentro do quarto... O uve-se dizer, com voz 
cavernosa, estranha, sa indo do silêncio : 
Adelaide... Adelaide...” Ela não acorda no primeiro 
momento. “-A d e la id e ...” Não se anima. Talvez que o 
filho se mexa, que ela se acorde. Aí então, com voz 
baixa, natural, apenas informativa: Adelaide...
Você não tem medo que os ratos possam... (“
S im...?”) estar mexendo no dinheiro?...” Não 
mexem, não.”-  E ela se volta outra vez na cama para 
dormir...

Naziazeno se tranqüiliza...
Ouve a respiração do filho. Ele dorme um 

sono pesado, igual.
N aziazeno exam ina os “fundam en tos” 

daquela sua tranqüilidade. Seria essa -  está por jurar 
-  a opinião de Adelaide... “Não mexem...” Pode se 
tranqüilizar, pois. Nunca ouviu falar que houvessem 
roído um dinheiro assim. Você acha possível, 
Adelaide, que os ratos roam dinheiro?...” “-  É: eles 
roem papel. Dinheiro é um papel engraxado...”

Faz-se um grande tumulto dentro da sua
cabeça!

[...]
Está exausto... Tem uma vontade de se 

entregar, naquela luta que vem sustentando,

sustentando... Quereria dormir... Aliás, esse frio 
amargo e triste que lhe vem das vísceras, que lhe 
sobe de dentro de si, produz-lhe sempre uma 
sensação de sono, uma necessidade de anulação, de 
aniquilamento... Quereria dormir...

Não sabe que horas são. De fora, do pátio, 
chega-lhe um como que pipilar, muito fraco e 
espaçado.

Quereria dormir...
M asqueé  isso?!... Um baque?...
Um baque brusco do portão. Uma volta sem 

cuidado da chave. A porta que se abre com força, 
arrastando. Mas um breve silêncio, como que uma 
suspensão... Depois, ele ouve que lhe despejam (o 
leiteiro tinha, tinha ameaçado cortar-lhe o leite...) que 
lhe despejam festivamente o leite. (O jorro é forte, 
cantante, vem de muito alto...) -  Fecham furtivamente 
a porta... Escapam passos leves pelo pátio... Nem se 
ouve o portão bater...

E ele dorme.
MACHADO, Dyonélio. Os ratos. 7. ed. São Paulo: Ática, 1980. p. 
149-57.

Vocabulário: via-crúcis -  caminho da cruz.

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A entrega do leite é a prova concreta de que 
N a z ia ze n o  su p e ro u  a d if ic u ld a d e , é a 
materialização de sua vitória, ao menos naquela 
situação.

II. Por ter atingido seu objetivo, Naziazeno está 
tranqüilo, aliviado, de novo um homem.

III. As repetições de ideias, sobretudo da frase 
“Quereria dormir” sugerem o movimento da 
c o n s c iê n c ia , c u ja s  id e ia s  vã o  e vêm  
continuamente.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) III.

B) I e III.

C) I.

D) I e II.

E) II e III.
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(Questão 02 )■ (Questão 04 }■

O fragmento “Quereria dormir... Aliás, esse frio 
amargo e triste que lhe vem das vísceras, que lhe 
sobe de dentro de si, produz-lhe sempre uma 
sensação de sono, uma necessidade de anulação, de 
aniquilamento...” faz referência à:

A) ignorância de Naziazeno, que gasta o pouco que 
tem com coisas supérfluas.

B) anulação e ao aniquilamento do ser humano na 
vida em sociedade.

C) ideia de que Naziazeno representa, em certa 
medida, o leite, a m etáfora do absurdo 
desperdício que produz.

D) simbologia do homem simples que se adapta à 
lógica de um sistema social justo.

E) humanização de Naziazeno, até então um 
homem animalizado por sua vida análoga à de 
um rato.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que está completamente 
clara e correta a formulação textual deste LIVRE 
comentário sobre o texto.

A) Os ratos agem como elementos simbólicos e 
corroem as pessoas, transformando-as em 
coisas.

B) Naziazeno é uma pequena peça na engrenagem 
social, alheia aos dramas individuais; é mais um 
na grande massa de desfavorecidos.

C) Nas 24 horas onde procura um meio de conseguir 
o dinheiro, Naziazeno faz uma via-crúcis de 
sofrimento e humilhações como Cristo -  além 
disso, chega a ser escorraçado por muitos.

D) Ao alicerçar sua crítica por uma perspectiva 
social, em cuja ênfase se encontra a personagem 
Naziazeno, o autor estabelece analogia com 
visões que impossibilitam distinguir as pessoas, 
embora tomadas como representantes de tipos 
sociais.

E) L eva n do  em con ta  as d if ic u ld a d e s  da 
personagem para conseguir o dinheiro e para 
com os ratos com o sentido  figurado, a 
preocupação de Naziazeno de que o dinheiro 
seja roídoé real.

Ocorre a transposição correta da voz ativa para a 
passiva, preservando-se a concordância adequada, 
no segmento:

I. “Vai escutar com atenção, a respiração meio 
parada.” = Arespiração meio parada é escutada.

II. “Ouve a sua voz, volumosa, retumbando ali 
dentro do quarto...” = Sua voz, volumosa, 
retumbando ali, é ouvida.

III. “Naziazeno examina os 'fundamentos' daquela 
s u a  t r a n q ü i l id a d e ” = E x a m in a -s e  os 
“fundam entos” daquela sua tranqüilidade.

Está correto apenas o que se transpõe em:

A) II.

B) I e II.

C) I e III.

D) II e III.

E) I.

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

Nos trechos “Tem medo de decompor ESSE 
conjunto...” e “ELE se põe a escutar agudamente.” , os 
pronomes destacados exercem, respectivamente, 
função:

A) catafóricaeanafórica.

B) anafóricaeanafórica.

C) anafórica e exofórica.

D) dêitica e exofórica.

E) anafórica ecatafórica.



(Questão 06 )■ (Questão 08 }■

Observe:

“Vai escutar com atenção, a respiração meio parada. 
Hão de ser muitos: há várias fontes daquele 
guinchinho, e de quando em quando, no forro, em 
vários pontos, o rufar...”

Assinale a opção em que, pluralizando e obedecendo 
às convenções no âmbito da concordância e da 
regência, o fragmento se apresenta de acordo com a 
norma padrão.

A) Vão escutar com atenção, as respirações meio 
paradas. Hão de ser muitos: há várias fontes 
daqueles guinchinhos, e de quando em quando, 
nos forros, em vários pontos, os rufares...

B) Vão escutar com atenção, em as respirações 
meio paradas. Hão de serem muitos: há várias 
fontes daqueles guinchinhos, e de quando em 
quando, no forro, em vários pontos, os rufar...

C) Vão escutar com atenção, as respiraçãos meio 
paradas. Hão de ser muitos: hão várias fontes 
daqueles guinchinhos, e de quando em quando, 
nos forros, em vários pontos, o rufar...

D) Vão escutar com atenção, as respirações meio 
paradas. Hão de serem muitos: hão várias fontes 
daqueles guinchinhos, e quando em quando, nos 
forros, em vários pontos, os rufar...

E) Vão escutarem com atenção, as respiraçãos 
meio paradas. Hão de serem muitos: há várias 
fontes daquele guinchinho, e de quando em 
quando, no forro, em vários pontos, o rufar...

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que a função da(s) 
palavra(s) destacada(s) no trecho transcrito está 
explicitada entre parênteses.

A) “ALIÁS, esse frio amargo e triste que lhe vem das 
vísceras” (Expressa uma finalidade).

B) “Está com sono. MAS é preciso reagir.” (Introduz 
uma concessão).

C) “Nunca ouviu falar que houvessem roído um 
dinheiroASSIM .” (Apresenta uma explicação).

D) “Aí ENTÃO, com voz baixa, natural, apenas 
informativa” (Expressa uma conclusão).

E) “E o meu marido, O QUE vai fazer?” (Indica 
conseqüência).

Dando nova redação à frase “Aliás, esse frio amargo 
e triste que lhe vem das vísceras, que lhe sobe de 
dentro de si, produz-lhe sempre uma sensação de 
so no , um a n e c e s s id a d e  de a n u la ç ã o , de 
aniquilamento...” , mantendo-se a correção formal de 
seus elementos lingüísticos, a coerência e o sentido 
original, ela ficaria:

A) Quando esse frio amargo e triste lhe vêm das 
vísceras, sobe dentro dele, produzindo-lhe 
se m p re  um a s e n s a ç ã o  de so no , um a 
necessidade de anulação, de aniquilamento.

B) Portanto, esse frio amargo e triste, cujas vísceras 
produz-lhe sempre uma sensação de sono, cria 
u m a  n e c e s s id a d e  de  a n u la ç ã o ,  de  
aniquilamento.

C) Ademais, esse frio amargo e triste que lhe vem 
das vísceras, o qual lhe sobe de dentro de si, 
produz-lhe sempre uma sensação de sono, uma 
necessidade de anulação, de aniquilamento.

D) Entretanto, esse frio amargo e triste que lhe vêm 
das vísceras, que lhe sobe de dentro de si, 
produz-lhe sempre uma sensação de sono, uma 
necessidade de anulação, de aniquilamento.

E) Embora esse frio amargo e triste venha de suas 
vísceras, aonde sente uma necessidade de 
anulação e a aniquilamento, que lhe sobe de 
dentro de si, produz-lhe sempre uma sensação 
de sono.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

E ela se volta outra vez na cama para dorm ir...”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gram atical, s in tático e sem ântico, analise as 
afirmativas a seguir.

I. O pronome OUTRA é adjetivo indefinido e junto 
com o substantivo VEZ significa novamente.

II. SE VOLTA significa retorno.

III. A  preposição PARA tem valor semântico de 
finalidade.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I e II.

B) II.

C) I e I I I .

D) II e III.

E) III.



Sobre as formas verbais destacadas nas frases a 
seguir,
1. “HÃO de ser muitos”
2. “HÁ várias fontes daquele guinchinho”
3. “HÁ ali perto um ruído.”

É correto afirmar que:

A) nas três flexões, indicam possibilidade.

B) as três formas estão no pretérito perfeito do 
indicativo.

C) as três formas pertencem ao subjuntivo.

D) em 2e3 ,ove rb o ha ve ré im p e ssoa l.

E) o verbo haver em 1 indica dúvida; em 2 e 3, indica 
certeza.

(Questão 11 )------------------------------------------------------------

A elaboração do texto escrito envolve uma série de 
decisões relativas ao uso dos sinais gráficos.
As reticências em “Você não tem medo que os ratos 
p o ssa m ... (“-  S im ...? ” ) e s ta r m exendo  no 
d in h e iro ? ...” , na p rim e ira  o co rrê nc ia , fo ram  
empregadas para:

A) representar, na escrita, hesitação na língua 
falada.

B) enfatizar continuidade de uma ação e fato.

C) indicar interrupção do pensamento.

D) realizar citação incompleta.

E) inserir um mistério.

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

No caso da oração destacada em Você acha 
possível, Ade la ide, QUE OS RATOS ROAM 
DINHEIRO?...” , exerce, em relação à principal, a 
função sintática de:

A) objeto indireto.

B) predicativo.

C) complemento nominal.

D) objeto direto.

E) sujeito.

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

De acordo com os estudos de sintaxe, o elemento 
destacado em “(o leiteiro tinha, tinha ameaçado 
cortar-LH Eole ite ...)” :

A) completa o sentido do verbo transitivo direto.

B) possui função adjetiva na oração.

C) atribui uma característica ao elemento a que se 
refere.

D) é um termo integrante da oração que completa o 
verbo transitivo indireto.

E) é o termo que atribui uma circunstância ao verbo.

(Questão 14 )------------------------------------------------------------

“Aporta que se abre com força, arrastando.” Sobre os 
elementos do trecho, leia as afirmativas.

I. O pronome SE poderia estar em posição 
enclítica.

II. COM FORÇAestabelece relação de modo.

III. ARRASTANDO indica uma ação contínua, que 
está, esteve ou estará em andamento.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) II e I I I .

B) II.

C) I e I I I .

D) I e I I .

E) I.

(Questão 15 )------------------------------------------------------------

Afirma-se com correção que, no terceiro parágrafo do 
texto:

A) DE VÁRIAS NOTINHAS completa o sentido de 
FEITO.

B) houve um deslize quanto à ausência do sinal 
indicativo da crase em A ESCUTAR.

C) houve um deslize no registro ortográfico da 
p a l a v r a  G E M I N A D A S ;  o c o r r e t o ,  
contextualmente, é germinadas.

D) o te rm o ao qual se re fere  o pronom e 
demonstrativo AQUELE, nas duas ocorrências, 
são, respectivamente, esforço e canto

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

E) NUM CANTO NO CHÃO atribui condição 
restritiva ao parágrafo.
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Ç- História e Geografia do Acre ) (Questão 18 }■

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

A formação do território do Acre começa na partilha 
dos co n tinen tes  a serem  co nqu is tados  por 
portugueses e espanhóis, e, também, na constituição 
das fronteiras com os outros países da América do 
Sul, questão esta que somente será encerrada no 
século XX.

A anexação do Acre ao Brasil foi uma questão 
resolvida através do:

A) Tratado de Madri.

B) Tratado de Petrópolis.

C) Tratado de Tordesilhas.

D) Acordo de Guaporé.

E) Tratado de Badajós.

(Questão 17 )------------------------------------------------------------

A questão do Acre, com o é conhecida  na 
historiografia brasileira a disputa fronteiriça entre 
Brasil e Bolívia, começa muito antes de 1902, ano em 
que assume como ministro das Relações Exteriores 
do Brasil o Barão de Rio Branco.

Sobre a questão de anexação do Acre ao Brasil, 
pode-se afirmar:

I. já no século XIX, a região era alvo de disputas 
entre brasileiros, bolivianos e peruanos.

II. a fim de apaziguar os ânimos, sobre a questão 
fronteiriça, o Brasil lança, como proposta, o 
Tratado de La PazdeAyacucho.

III. a região era alvo de disputa, devido ser, naquela 
época, o centro do chamado “ciclo da borracha”.

Estão corretas as afirmativas:

Com relação à geografia do Acre, é correto afirmar
que:

A) sua bacia hidrográfica pertence à bacia do rio 
São Francisco.

B) situa-se no extremo sul da região Nordeste, em 
plenaAmazônia brasileira.

C) limita-se ao sul com o Estado do Amazonas, a 
norte com o Estado de Rondônia, a nordeste com 
o Peru, ao sul com a Bolívia.

D) a maior parte de seu território encontra-se em 
região de planalto, cortado a oeste pela serra da 
Contamana.

E) entre seus principais rios encontram-se o Juruá, 
o Tarauacá, o Muru, o Embirá, o Xapuri, o Purus, 
o laco, o Acre e o São Francisco.

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Após um longo tempo de denúncias contra a 
des tru ição  am b ien ta l e as m aze las soc ia is  
produzidas pela expansão capitalista na Amazônia no 
pós 1964, passou-se a assistir nos anos 90, uma 
gradativa mudança de enfoque nas abordagens 
sobre a região. (Luta Pela Terra no Acre: conquistas e 
retrocessos. PAULA, ElderAndradede, 2004)

Uma das entidades não governamentais que se 
destacaram na defesa da floresta amazônica no Acre 
foi o(a):

A) Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais.

B) Sindicatos dos Ruralistas.

c ) Federação Única dos Petroleiros.

D) Central Única dos Trabalhadores.

E) Movimento dosTrabalhadores sem Teto.

A) I e III, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I, apenas.

E) le  II, apenas.



(Questão 20 )■ (Questão 22 }■

Leia as seguintes afirmativas sobre a economia
acreana.

I. A floresta sustenta a economia acreana e faz da 
in d ú s tr ia  e x tra t iv a  v e g e ta l a a tiv id a d e  
fundamental da população.

II. A  indústria petrolífera é a principal captadora de 
mão de obra acreana.

III. A  composição da economia do Estado baseia-se 
primordialmente na extração da borracha e da 
castanha, e ainda na atividade pecuária.

Estão corretas as afirmativas:
A) II e III, apenas.

B) I. II e III.

C) le  II, apenas.

D) I, apenas.

E) I e III, apenas.

(Questão 21 )------------------------------------------------------------

Rio Branco é a capital do Acre e uma das suas
principais cidades.

Com relação à Rio Branco é correto afirmar:

A) Foi nomeada Rio Branco, em 1912, em 
homenagem ao Barão do Rio Branco, que havia 
negociado o Tratado de Badajós.

B) A maior parte de sua população compõe-se de 
mulheres, de descendência indígena.

C) Acapita l do Estado doAcre ocupa área de 14.294 
km2, às margens do rio Amazonas.

D) A cidade originou-se do núcleo de colonização 
Volta de Empresa, estabelecido em 1882, 
durante o período de prosperidade da borracha 
naAmazônia.

E) O povoado que se transformou em Rio Branco 
recebeu o status de cidade antes da incorporação 
doAcre ao Brasil, em 1903.

“No Acre, esses processos se iniciam na década de 
70 do século passado, caracterizando não só 
mudanças na estrutura agrária e na economia do 
Estado, mas também novas formas de conflitos. 
G ru p o s  s o c ia is  e e c o n ô m ic o s  tra d ic io n a is  
(seringueiros/posseiros) se defrontaram com novos 
grupos (fazendeiros/empresários) que representam 
os processos de produção da frente pioneira 
agropecuária”. (Uso da Terra e a Gestão do Território 
no Estado doAcre. IBGE, 2009)

O texto refere-se a uma antiga e tradicional atividade 
econômica, praticada no estado do Acre, que é 
conhecida como:

A) extração da seringa.

B) piscicultura artesanal.

C) plantio extrativista.

D) pecuária de corte.

E) pecuária extensiva.

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

Leia o texto a seguir sobre o rio Acre.

O rio Acre apresenta um perfil longitudinal de 
meandros, embora possua alguns trechos de forma 
retilínea, chamados, pela população, estirões. 
Am orfom etria e morfologia das sub-microbacias, em 
particular daquelas pertencentes à área urbana, lhes 
conferem um caráter de sistema ambiental complexo, 
que se expressa nas interações entre o meio 
físico-natural e O socioeconômico. (Universidade Federal 
doAcre Grupo de Estudos e Serviços Ambientais, 2007).

De acordo com o texto, marque a alternativa correta a 
seguir:

A) Existe uma relação ambiental, mas também 
socioeconômica, entre o rio Acre e a população.

B) A atividade pecuária depende, exclusivamente, 
do RioAcre.

C) A piscicultura no rio Acre é a principal atividade 
econômica de Rio Branco.

D) O estado do Acre sofre influência, na sua 
pecuária, do rio Acre para a absorção de mão de 
obra.

E) O estado do Acre tem pouca produtividade de 
peixes devido à inutilidade do rio Acre.



Leias as informações a seguir sobre a vegetação 
acreana.

I. Tem a menor preservação de cobertura florestal.

II. Possui floresta aberta com bambu Dominante.

III. Possui floresta aberta com palmeira das áreas 
aluviais.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, apenas.

B) I e III, apenas.

C) le  II, apenas.

D) I, II e III.

E) II e III, apenas.

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

“La Guerra dei A cre”

Assim  os boliv ianos denom inam  os conflitos 
territoriais na tríplice fronteira Brasil/Bolívia/Peru que 
resultaram na anexação do atual estado do Acre ao 
Brasil no início do século XX. Porém, no estado do 
Acre é denominada:

A) Guerra de Badajós.

B) RevoluçãoAcreana.

C) Revolução Praieira.

D) Guerra dos Dois Mundos.

E) Revolução de Aycucho.

(-Atualidades )

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

No século XX, um dos mais importantes diplomatas 
brasileiros, Barão do Rio Branco, foi o responsável 
pela anexação brasileira do território que atualmente 
pertence ao estado do Acre. O ano da assinatura do 
Tratado de Petrópolis foi:

A) 1920.

B) 1900.

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

C ada  u n id a d e  da fe d e ra ç ã o  p o s s u i trê s  
representantes no senado federal. Entre os políticos 
a seguir, o que, atualmente, é senador eleito pelo 
estado do Acre é:
A) Jéssica Sales.

B) Sérgio Petecão.

C) RomeroJucá.

D) Márcio Bittar.

E) Sibá Machado.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

Apesar da importância da bacia hidrográfica do rio 
Acre, no contexto do desenvolvimento do estado, 
este rio é afluente de um outro importante rio da 
região, denominado:

A) Purus.

B) Humaitá.

C) Arara.

D) Ipixuna.

E) Tarauacá.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

A organização territorial dos municípios acreanos é 
de grande importância devido à localização do estado 
na fronteira do país. Entre os municípios a seguir, o 
que possui fronteira com o Peru é:

A) RodriguesAlves.

B) Acrelândia.

C) PortoAcre.

D) Xapuri.

E) Sena Madureira.

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

C) 1913.

D) 1910.

E) 1903.



(Questão 30 )■ (Questão 33 }■

Em 2014, foi lançado o livro “O irmão alemão” de um 
dos mais conhecidos nomes do Brasil, que, além de 
escritor, também é compositor e cantor. O autor da 
referida obra é:
A) Jô Soares.

B) Caetano Veloso.

C) Érico Veríssimo.

D) Chico Buarque.

E) João Ubaldo Ribeiro.

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

O ano de 2015 já está marcado pela profunda crise 
humanitária relacionada aos inúmeros refugiados 
que fogem dos seus países em busca de melhores 
condições de vida. O continente que mais aparece 
na grande mídia como a principal área de chegada de 
refugiados é:

A) África.

B) América Central.

C) América do Sul.

D) Oceania.

E) Europa.

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

Segundo uma série de pesquisas internacionais, 
vários problemas de saúde estão relacionados, direta 
ou indiretamente, com a questão da obesidade. 
Apesar das campanhas contra a obesidade, a 
quantidade de pessoas acima do peso vem 
aumentando, segundo pesquisa do Ministério da 
Saúde. Sobre a quantidade de pessoas acima do 
peso, a última pesquisa do Ministério da Saúde 
apontou que:

A) cerca de 90% das mulheres são consideradas 
acima do peso.

B) as mulheres de até 20 anos são a maioria das 
obesas no país.

C) Rio Branco é a capital com o maior número de 
obesos do país.

D) som ente 3% dos hom ens no Brasil são 
considerados obesos.

E) pouco mais da metade da população brasileira 
está acima do peso.

Entre os produtos a seguir, o que possuiu, no último 
ano, o maior volume de exportações a partir do
estado doAcre é

A) mamão.

B) goiaba.

C) limão.

D) algodão.

E) castanha.

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

Foi homologada, em 2015, pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), a construção de uma usina 
para geração de energia no estado do Acre. Essa 
usina produzirá energia a partir de fontes renováveis. 
A  usina que recebeu a referida homologação foi:

A) termoelétrica porbiomassa.

B) refinaria de petróleo.

C) termoelétrica por carvão mineral.

D) usina nuclear.

E) termoelétrica por gás natural.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

O Brasil vem sofrendo, em diversos setores, com 
a d e s v a lo r iz a ç ã o  do rea l fre n te  ao dó lar. 
A  desvalorização do real que predominou no último 
ano facilitou a seguinte área econômica:

A) importação de maquinário.

B) pagamento das dívidas contraídas em dólares.

C) exportação das commodities agrícolas.

D) compra de imóveis no exterior.

E) viagens à América do Norte.

©



( -  Informática Básica ) (Questão 39 )■

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

Um usuário do MS W indows 7, em português, deseja 
acessar o botão Dispositivos via teclado. As teclas de 
atalho para essa operação são:

A) Winkey + K

B) Winkey + P

C) W inkey + L

D) Winkey + M

E) W inkey + T

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

Um usuário de uma máquina Linux deseja fazer um 
backup dos arquivos de seu diretório principal. 
O comando do Linux usado para essa situação é o:

A) sync

B) tr

C) uniq

D) wc

E) tar

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

Um oficial da PM está utilizando o editor de textos MS 
Word 2010, em português, para escrever um relatório 
e deseja inserir uma nota de rodapé via teclado. As 
teclas de atalho para essa operação são:

A) F7

B) Ctrl + Shift + Enter

C) Alt + C trl+ F

D) Ctrl + B

E) Ctrl + O

Um computador de uma rede foi infectado por um 
programa malicioso que captura as ações relativas a 
teclado, para se obter, de forma indevida, senhas e 
informações de logins. Esse tipo de software 
malicioso é classificado como:

A) backdoor.

B) keylogger.

C) botnet.

D) phpkits.

E) intdetector.

(Questão 40 )------------------------------------------------------------

Considere uma planilha do MS Excel 2010, em 
português, dada a seguir.

L\C C D E
3 Posto Quantidade

Atual
Quantidade
Necessária

4 1o Tenente 100 200
5 Capitão 80 90
6 Major 30 60

A execução da fórmula =DESLOC(C6;-2;2) na célula 
F6 resultará no valor:

A) 30.

B) 200.

C) 60.

D) 90.

E) 100.

(Questão 41 )------------------------------------------------------------

O administrador da rede de um quartel da PM 
implementou uma técnica de regras em um firewall 
que consiste em uma política na qual os pacotes são 
descartados ou rejeitados, a menos que sejam 
especificam ente perm itidos pelo firewall. Essa 
técnica é denominada:

A) com estado.

B) lista branca.

C) shell seguro.

D) security payload.

E) keyexchange.

©



(Questão 42 )■ (Questão 45 }■

Um comandante de batalhão deseja montar uma 
apresentação para seus comandados utilizando o MS 
PowerPoint 2010. Na tarefa de montar essa 
apresentação, ele deseja inserir novos slides através 
do teclado. As teclas de atalho para essa operação
sao:

A) Alt + O

B) Ctrl + M

C) Alt + S

□) Ctrl + P

E) Ctrl +Z

(Questão 43 )-

O Secretário de Segurança do Estado doAcre deseja 
auxílio para montar uma apresentação utilizando o 
MS PowerPoint 2010. Ele deseja inserir conteúdo ou 
objetos de outros programas nessa apresentação. 
O ícone que permite acesso a essa operação é o:

A)

B) Ltl
C)

a

D) -Q

E) 4

(Questão 44 )-

Para salvar um arquivo no MS Word 2010 usando o 
teclado, deve-se utilizar as seguintes teclas de atalho:

A) Ctrl + B

B) Ctrl + A

C) Alt + Ctrl + F

□) Ctrl + E

E) Alt + Ctrl + G

Em um ambiente com sistema operacional Linux, 
quando se deseja originar uma estrutura hierárquica 
de diretórios, de modo que se crie um diretório filho, 
mesmo que o diretório pai não exista, mas também, 
ao mesmo tempo, seja criado esse inexistente 
diretório pai, deve-se utilizar o comando:

A) mkdir-p

B) chmod -h

C) rm dir-p

□) rm dir-r

E) mkdir-m

( -  Matemática )

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

Um time de futebol tem 23% de empates e 51% de 
vitórias na temporada. Qual é o seu percentual de 
derrotas nessa temporada?

A) 26%

B) 77%

C) 28%

D) 72%

E) 26%

(Questão 47 )------------------------------------------------------------

Fernanda observa um prédio a uma distância de 40 m 
(quarenta metros). A  altura do prédio é de 30 m (trinta 
metros). Qual a distância do ponto em que Fernanda 
se encontra até o topo do prédio?

A) 70 m

B) 50 m

C) V 1630

□) 10 m

E) 2V?35



O polinômio pOO =  * 9 -  4a t8 -  2 jt7 + I S x 6 +  9 x s -  
18x4 -  2 8x3 -  5 x 2 +  2 0* +  12 tem quatro raízes 
inteiras. Marque a opção cujo conjunto contém essas 
quatro raízes.

A) ! -  1 - 3  —9 -  15 , 1 , 3 , 9 . 15]
B) { - 1 , 1 , - 4 , 4 , - 1 2 , 1 2 }
c) ( - 1, - 3. - 6, - 9, 18,1,3,6,9 ,18}

D) [ - 1. - 2, 3 , 4, - 6 , 12,1 2 ,3.4 .6.12}

E) { 28.  18.  5. 4,  2 . 1 , 9 . 12  15 . 20]

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

A função do primeiro grau, f ( x )  =  5 +  0,57x ,x  >  0 , 
representa uma conta de luz cujas contribuições fixas 
somam R$ 5,00 e tem um custo que varia de acordo 
com o consumo em quilowatts (x ) .Marque a 
alternativa cujo gráfico represente esta conta de luz.

A)

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

D)

4 - 
3 - 
2 - 
1 - -  *

■ 9 - 8 - 7 - Í - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  * * 1 2 3 
- 2 - -  

- 3 - -



(Questão 50 )■ (Questão 53 }■

Qual é a área do hexágono regular inscrito em uma 
circunferência de comprimento An m l

A) 12V3 m

B) 6 m 2
C) 12 m 2

□) 6V3 7712

E) 3 l i  m 2

(Questão 51 )-

Fábio Hugo iniciou uma coleção de figurinhas de um 
determinado álbum. Toda semana ele consegue 
adicionar a sua coleção 20 novas figurinhas. Se 
na primeira semana ele tinha 20 figurinhas, e 

representa em que semana está a coleção, qual o 
termo geral para saber quantas figurinhas ele terá em 
qualqueroutra semana?

A) a n =  10 +  20 / i

B) 1 n , , n _ i )  nr»o.n =  1 9 H  —  2 0

C) au = 20 T 2Qn2

D )  %n =  2 0  +  (n -  1 1 2 0

E) an «  20 + (n  2)19

(Questão 52 )------------------------

Em um triângulo retângulo o cateto oposto ao ângulo 
de 30° mede 4. Quanto vale o cateto adjacente e a 
hipotenusa, respectivamente?

A) 4  / 3  e 8

B) 6 e 3-/2

C) 2 rre 5

D) 4 e 9

E> 7 5 t t  7 e ___
2

Qual o raio da circunferência circunscrita no cubo cuja 
aresta tem comprimento 4?

A) 2

B) 16

C) 1

D) 4^2

E) 2 a/ 3

(Questão 54 )------------------------------------------------------------

Fabiana foi à feira e solicitou dois orçamentos a um 
determinado feirante. O feirante forneceu os dois. No 
primeiro ele disse que dois quilos de banana mais um 
quilo de maçã custam R$ 9,00.No segundo, um quilo 
de banana mais dois quilos de maçã custam 
R$ 12,00. Quanto custa um quilo de banana e um 
quilo de maçã, respectivamente.

A) R$ 1,50 e R$4,00.

B) R$ 2,75 e R$8,20.

C) R$ 1,20 e R$2,00.

D) R$ 3,00 e R$9,00.

E) R$ 2,00 e R$5,00.

(Questão 55 )------------------------------------------------------------

Qual a família de retas paralelas à reta que passa 
pelos pontos ( x x, y t )  =  (1 ,2) e ( x 2,y 2) =  (3 ,3 )1

A) y  - l x =  c c =  co n s ta n te  a rb itrá ria .

y  +  - x  =  c. c =  co ns ta n te  a rb itrá ria
y  2

c) y 2x =  c, c =  constante arbitrária.

y  — — x — c. c — constante arbitrária.
X  2 ’

y  +  2x -  c, c =  c o n s ta n te  a rb itrá ria .



c CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ) (Questão 57 )■

(-  Direitos Humanos )

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

Quanto ao direito de petição junto à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos é INCORRETO
afirmar que:

A) é prescindível o esgotamento das medidas 
internas para solução do litígio quando, na 
legislação interna de um Estado, não houver 
previsão do devido processo legal para a 
proteção do direito ou direitos que se alegue 
tenham sido violados.

B) para que uma petição ou comunicação seja 
admitida pela Comissão, é necessário que 
tenham sido interpostos e esgotados todos os 
recursos da jurisdição interna.

C) a demora injustificada no julgamento de recurso 
interposto no âmbito interno não obsta a 
admissão de petição sobre o mesmo caso pela 
Comissão.

D) o direito de petição pode ser exercido a qualquer 
tempo, não havendo fixação de prazo limite para 
tanto.

E) os Estados e a Comissão Interamericana podem 
submeter um caso à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, o que não é possível em se 
tratando de pessoas ou grupo de pessoas.

Observe as afirmativas a seguir e assinale a correta.

A) O movimento internacional dos direitos humanos 
flexibiliza as noções de soberania nacional e de 
jurisdição doméstica, consagrando um patamar 
internacional mínimo de proteção dos direitos 
humanos ao qual os Estados devem se adequar.

B) O cosmopolitanismo é uma modalidade de 
“globalização de cima para baixo” .

C) Para os adeptos do universalismo importa, 
precipuamente, o respeito à coletividade, sendo 
o indivíduo percebido apenas como parte 
integrante da sociedade em que se encontra 
inserido.

D) A partir da Declaração de Viena, adotada em 
2 5 / 0 6 / 1  9 9 3 ,  e s t a b e l e c e u - s e  q u e  a 
universalidade dos direitos humanos deve ser 
e n r iq u e c id a  p e la  d iv e rs id a d e  c u ltu ra l,  
diversidade esta que pode ser invocada para 
abrandamento desses direitos, dependendo das 
particularidades nacionais e regionais de cada 
Estado.

E) Um relativismo cultural fraco compreende a ideia 
de que a cultura é a principal fonte de validade de 
um direito ou regra moral.



(Questão 58 )■ (Questão 59 }■

Quanto ao processo de incorporação de tratado ou
convenção internacional pelo direito brasileiro,
assinale a alternativa correta.

A) Quando aprovado pelo Congresso Nacional, em 
dois turnos, por dois quintos dos votos dos 
respectivos m em bros, será equiva lente  à 
emenda constitucional.

B) Se aprovado, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, e versar 
sobre direitos humanos, será equivalente à 
emenda constitucional.

C) Versando sobre direitos humanos, basta a 
aprovação em cada Casa do Congresso 
Nacional, em turno único, por maioria simples 
dos votos dos respectivos membros, para que 
alcance o status de emenda constitucional.

D) Se aprovado, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, e versar sobre 
direitos humanos, será equivalente à norma 
constitucional originária.

E) Será equivalente à emenda constitucional se 
aprovado, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por dois terços dos 
votos dos respectivos membros.

A respeito da aplicação da lei, analisada à luz do
Direito Internacional Humanitário, é correto afirmar
que:

A) tortura significa qualquer ato por meio do qual 
uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou 
mentais, são acidentalmente causados a uma 
pessoa com os fins de obter dela ou de uma 
terceira pessoa informações ou confissões.

B) o termo “detenção” designa a condição das 
pessoas p rivadas da sua libe rdade  em 
conseqüência de condenação pela prática de 
uma infração.

C) o genocídio não será considerado crime político 
para efeitos de extradição.

D) nenhuma circunstância, salvo em caso de 
guerra, poderá ser invocada para justificar um 
desaparecimento forçado.

E) os responsáveis pela aplicação da lei devem 
identificar-se como tal e fazer uma advertência 
clara da sua intenção de utilizarem armas de 
fogo, deixando um prazo suficiente para que o 
aviso possa ser respeitado, ainda que essa 
providência, tendo em conta as circunstâncias do 
caso, se revele desnecessária.



Acerca da proteção dos grupos vulneráveis no âmbito
dos direitos humanos é INCORRETO afirmar que:

A) não configura discrim inação racial medida 
tomada por Estado Parte com o único objetivo de 
assegurar progresso adequado de certos grupos 
raciais ou étnicos, mesmo que fundada na 
exclusão de direitos e liberdades fundamentais 
de outros grupos.

B) as ações relativas às crianças, levadas a efeito 
por institu ições púb licas ou privadas de 
b e m -e s ta r so c ia l, tr ib u n a is , a u to rid a d e s  
administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o interesse maior 
da criança.

C) criança é todo ser humano que ainda não tenha 
completado 18 anos de idade ou que, de acordo 
com a lei aplicável à criança em determinado 
país, ainda não tenha alcançado a maioridade.

D) não é possível a expulsão de um refugiado que se 
e n c o n tre  re g u la rm e n te  no te r r itó r io  de 
determinado Estado Parte, salvo por motivos de 
segurança nacional ou de ordem pública.

E) entende-se por violência contra a mulher toda 
violência, física, sexual e psicológica, que seja 
perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus 
agentes, onde querque ocorra.

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

( -  Noções de Direito e Legislação Especial )

(Questão 61 )------------------------------------------------------------

Para as teorias de administração contemporâneas, a 
efetivação do desenvolvimento sustentável exige 
ações complexas e conjuntas dos diversos atores 
sociais, públicos e privados. A constituição dessa 
articulação, por meio de conexões entre os agentes, 
corresponde ao conceito de:

A) governabilidade.

B) cultura organizacional.

C) hierarquia.

D) rede.

E) accountability.

O conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício 
da função administrativa denomina-se:

A) Governo.

B) Administração Pública.

C) Poder Executivo.

D) Soberania.

E) Estado.

(Questão 63 )------------------------------------------------------------

Integra a Administração Pública Indireta como 
pessoa jurídica de direito privado a:

A) agência reguladora.

B) fundação pública.

C) empresa pública.

D) autarquia.

E) associação pública.

(Questão 64 )------------------------------------------------------------

Quanto aos poderes da Administração Pública, a 
restrição do uso e gozo da liberdade e também da 
propriedade, em favor do in teresse coletivo, 
caracteriza o poder:

A) hierárquico.

B) de polícia.

C) disciplinar.

D) constituinte.

E) regulamentar.

(Questão 65 )------------------------------------------------------------

Pode ser anulado mas não revogado, porque não 
possui juízo de mérito administrativo. A afirmação 
refere-se ao(à):

A) licença para servidor tra tar de interesses 
particulares.

B) autorização de uso.

C) decreto expropriatório.

D) outorga de permissão.

E) aposentadoria compulsória.

(Questão 62 )------------------------------------------------------------

@



(Questão 66 )■ (Questão 69 }■

“De acordo com sua formulação, a Constituição de 
um país é, em essência, a soma dos fatores reais de 
poder que regem a sociedade. Em outras palavras, o 
conjunto de forças políticas, econômicas e sociais, 
atuando dialeticamente, estabelece uma realidade, 
um sistema de poder: esta é a Constituição real, 
efetiva do Estado.”
(BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. 5a Edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 103)

O conceito mencionado no trecho acima, associado a 
Ferdinand Lassalle, refere-se a uma das concepções 
sobre Constituição. Tal concepção é:

A) normativa.

B) política.

C) gradativa.

D) sociológica.

E) hierárquica.

(Questão 67 )------------------------------------------------------------

Por não ser submetido a restrições prescritas pelo 
direito positivo, afirma-se que o poder constituinte 
originário é:

A) circunstancial.

B) decorrente.

C) ilimitado.

D) autocrático.

E) condicionado.

(Questão 68 )------------------------------------------------------------

Considere que um acusado, preso provisoriamente, 
teve negada a concessão de liberdade provisória com 
fiança em hipótese em que a lei expressamente a 
autoriza. Neste caso, o remédio constitucional 
cabível é o:

A) habeasdata.

B) ação popular.

C) mandado de segurança.

D) habeas corpus.

E) mandado de injunção.

O recurso extraordinário é o recurso cabível para 
impugnar decisões oriundas de causas decididas em 
única ou última instância, quando a decisão recorrida 
contrariar dispositivo da Constitu ição Federal, 
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 
federal, ju lgar válida lei ou ato de governo local 
contestado em face desta Constituição ou ju lgar 
válida lei local contestada em face de lei federal.

O julgam ento de tal recurso compete ao:

A) Tribunal Federal de Recursos.

B) Supremo Tribunal Federal.

C) SuperiorTribunal de Justiça.

D) Tribunal Regional Federal.

E) Conselho da Justiça Federal.

(Questão 70 )------------------------------------------------------------

Segundo os critérios de aplicação da lei penal no
tempo:

A) se uma lei penal promover a abolição de um 
crime, a conduta descrim inalizada passa a ser 
típica.

B) lei penal posterior pode vir a alterar efeitos de 
condenação penal transitada em julgado.

C) a lei mais severa anterior tem efeitos ultrativos 
caso tipifique crime hediondo.

D) a regra da irretroatividade da lei penal não 
comporta exceção em razão de sua relevância.

E) a lei penal segue a regra da retroatividade de 
seus efeitos em razão da relevância do interesse 
coletivo.

(Questão 71 )------------------------------------------------------------

Exclui a culpabilidade e a pena, sem excluir, porém, a
existência do crime, o(a):

A) estrito cumprimento do dever legal.

B) legítima defesa.

C) estado de necessidade.

D) exercício regular de direito.

E) incapacidade psíquica.



Quanto ao crime de furto, havendo equívoco do 
agente, que subtrai coisa alheia pensando ser sua:

A) consuma-se o crime, apesar da ausência do dolo 
específico.

B) exclui-se o dolo por haver erro de tipo.

C) exclui-se a tipicidade porfurto de uso.

D) co nsu m a -se  o c rim e  com c ircu n s tâ n c ia  
atenuante.

E) exclui-se a punibilidade, embora o fato seja típico 
e reprovável.

(Questão 73 )------------------------------------------------------------

Segundo a regra geral, estando o réu preso 
preventivamente, o inquérito policial deverá ser 
concluído em 10(dez) dias, contando-se o termo 
inicial do prazo a partir:

A) da data de ciência do investigado acerca da 
capitulação do crime no inquérito.

B) da data da ciência do inquérito pelo Ministério 
Público.

C) do dia em que se executou a ordem de prisão.

D) da data de ciência da autoridade judicial acerca 
da instauração do inquérito.

E) do dia da instauração do inquérito  pela
autoridade policial.

(Questão 74 )------------------------------------------------------------

O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela 
dom iciliar caso o agente seja:

A) mulher em qualquer período de gestação,
mesmo inexistindo risco.

B) pessoa maior de 80 anos.

C) responsável por cuidado de menor de até
12 anos.

D) portador de qualquer enfermidade.

E) m enorde 18anos.

(Questão 72 )------------------------------------------------------------

Segundo o art. 30 do Código Penal M ilitar
(Decreto-Lei n° 1.001/1969), pune-se a tentativa
com a pena correspondente ao crime, diminuída de:

A) um sexto, não podendo o juiz aplicar redução ou 
ampliação de tal cominação.

B) um a dois terços, podendo o juiz, no caso de 
excepcional gravidade, aplicar a pena do crime 
consumado.

C) um quarto, não podendo o ju iz aplicar redução ou 
ampliação de tal cominação.

D) metade, não podendo o juiz aplicar a pena do 
crime consumado.

E) um sexto a um quinto, podendo o juiz, no caso de 
excepcional gravidade, aplicar a pena do crime 
consumado.

(Questão 76 )------------------------------------------------------------

A reabilitação criminal, conforme Código Penal Militar
(Decreto-Lei n° 1.001/1969):

A) caso seja negada, não pode ser novamente 
requerida senão após o decurso de cinco anos.

B) poderá ser revogada se o reabilitado for 
c o n d e n a d o , p o r d e c is ã o  d e f in it iv a ,  ao 
cumprimento de pena privativa da liberdade.

C) a p ó s  s u a  a v e r b a ç ã o ,  d e t e r m i n a r á  
impossibilidade absoluta de comunicação dos 
antecedentes criminais.

D) poderá ser requerida decorridos três anos do dia 
em que for extinta a pena principal.

E) não alcança penas superiores a cinco anos 
impostas por sentença definitiva.

(Questão 75 )------------------------------------------------------------

(Questão 77 )------------------------------------------------------------

Constitui medida de segurança patrimonial no âmbito 
do Direito Penal Militar:

A) internação em manicôm iojudiciário.

B) cassação de licença para direção de veículos 
motorizados.

C) interdição de estabelecimento ou sede de 
associação.

D) cassação de direitos políticos.

E) proibição de freqüentar determinados lugares.



Tratando-se de inquérito penal militar:

A) o encarregado do inquérito poderá manter 
incomunicável o indiciado que estiver legalmente 
preso por cinco dias no máximo.

B) a testemunha não será inquirida por mais de três 
horas consecutivas, sendo-lhe facultado o 
descanso de meia hora durante esse período.

C) o indiciado poderá ficar detido, durante as 
investigações policiais até o prazo improrrogável 
de trinta dias.

D) o procedimento deverá term inar em vinte dias, se 
o indiciado estiver preso, contado esse prazo a 
partir do dia em que se executar a ordem de 
prisão.

E) as testemunhas e o indiciado, exceto caso de 
urgência inadiável, devem ser ouvidos durante o 
dia, em período que medeie entre as oito e as 
dezessete horas.

(Questão 78 )------------------------------------------------------------

(Questão 79 )------------------------------------------------------------

Sentença proferida em sede de Juizado Especial 
Criminal poderá ser impugnada via:

A) recurso inominado.

B) reclamação.

C) recurso em sentido estrito.

D) apelação.

E) embargo infringente.

(Questão 80 )------------------------------------------------------------

C ons ide rando  o E sta tu to  da C riança  e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/1990), a medida de 
internação antes da sentença deverá ser imperiosa e 
sua imposição fundamentada, demonstrando-se 
indícios suficientes de autoria e materialidade. 
Tal medida, contudo, não poderá ultrapassar o prazo 
máximo de quantos dias?

A) 10

B) 60

- Legislação da Polícia Militar do Estado do 
Acre

V.______________________________________________________________________________________ y

(Questão 81 )------------------------------------------------------------

Acerca da Organização do Estado, nos moldes da
Constituição do Estado do Acre, assinale a assertiva
correta.

A) As terras devolutas não pertencentes à União 
pertencem ao Estado do Acre.

B) A organização político-administrativa do Estado 
do Acre é a estabelecida nesta Constituição e nas 
resoluções que vierem a ser adotadas.

C) São Poderes do Estado, interdependentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.

D) A cidade de Rio Branco é a capital do Estado do 
Acre, não podendo o Governador decretar sua 
transferência.

E) Os bens móveis e imóveis pertencentes ao 
Estado não poderão ser doados, permutados, 
cedidos, aforados ou alienados, senão em 
virtude de decreto governamental específico.

(Questão 82 )------------------------------------------------------------

No âmbito da Competência do Estado do Acre,
é correto afirmar:

A) Compete ao Estado, isoladamente, legislar sobre 
todas as matérias previstas na Constituição 
Federal.

B) O Estado promoverá, juntam ente com os 
Municípios, na forma da lei, a defesa do 
consumidor.

C) Compete ao Estado, juntamente com a União, 
legislar sobre todas as matérias previstas na 
Constituição Federal.

D) Inexistindo lei federal sobre m atérias de 
competência concorrente, o Estado não poderá 
exercer a competência legislativa para atender 
as suas peculiaridades.

E) O Estado promoverá, na forma de resolução, a 
defesa do consumidor.

C) 15

D) 30

E) 45



(Questão 83 )■ (Questão 85 }■

Acerca da Administração Pública, de acordo com a
Constituição Estadual do Acre, assinale a assertiva
correta.

A) Somente por resolução específica poderão ser 
c ria d as  em presa  p úb lica , soc ie da d e  de 
economia mista, autarquia e fundação pública.

B) Os v e n c im e n to s  dos ca rg o s  ig u a is  ou 
assemelhados do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo, na forma da lei.

C) O prazo de validade do concurso público será de 
três anos, prorrogável por igual período.

D) Os cargos em comissão e as funções de 
confiança serão exercidos, preferencialmente, 
por servidores ocupantes de cargo de carreira 
técnica ou profissional, nos casos e condições 
previstos em lei.

E) É facultada a vinculação de vencimentos ou 
vantagens de qualquer natureza para efeito de 
remuneração de pessoal do Serviço Público.

(Questão 84 )------------------------------------------------------------

Acerca dos servidores públicos civis, de acordo com a
Constituição Estadual doAcre, é correto afirmar:

A) O tempo de serviço prestado à iniciativa privada 
será computado única e exclusivamente para 
efeito de aposentadoria por tempo de serviço.

B) O servidor fará jus ao adicional por tempo de 
serviço, correspondente a dez por cento do 
vencimento ou salário do respectivo emprego de 
cargo de carreira, até o máximo de trinta e cinco 
porcento, não cumulativamente.

C) O funcionário, após quatro anos de efetivo 
serviço público, poderá obter licença, sem 
vencimentos ou remuneração, por prazo não 
superior a dois anos, para tratar de assuntos 
particulares.

D) São estáveis, após quatro anos de efetivo 
exercício, os servidores nomeados em virtude de 
concurso público.

E) É facultada a participação de servidores públicos 
no produto da arrecadação de tributos e multas, 
inclusive dívida ativa.

Acerca dos Servidores Públicos e Militares, de acordo
com o texto expresso da Constituição Estadual do
Acre, pode-se afirmar:

A) A Polícia Militar eo  Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado doAcre terão por comandantes oficiais de 
carreira destas corporações, que gozarão das 
prerrogativas de Governador de Estado.

B) São servidores públicos militares estaduais os 
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros M ilitardo Estado.

C) O servidor público militar, embora em efetivo 
exercício, pode estar filiado a partidos políticos, 
na forma da lei.

D) Aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado são facultados a 
sindicalização e greve.

E) As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado são 
conferidas pelo Vice-Governador do Estado.

(Questão 86 )------------------------------------------------------------

De acordo com o Estatuto dos Militares do Estado do
Acre, assinale a assertiva correta.

A) Aos pensionistas dos m ilitares do Estado 
aplica-se o fixado em decreto governamental 
específico.

B) Os militares estaduais de carreira são os que, no 
desempenho voluntário e temporário do serviço 
militar estadual, têm vitaliciedade assegurada ou 
presumida.

C) A Polícia Militar, além das atribuições definidas 
em leis específicas, é responsável, pela polícia 
ostensiva e judiciária.

D) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros M ilitardo 
Estado do Acre, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam -se ao G overnador e 
Secretários do Estado doAcre.

E) Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Acre, em razão 
da destinação constitucional das corporações e 
em decorrência das leis vigentes, constituem 
uma categoria especial de servidores públicos 
militares.



(Questão 87 )■ (Questão 89 }■

Assinale a assertiva que traz as condições e
requisitos exigidos do candidato à matrícula nos
estabelecimentos de ensino militar estadual.

A) Ter no máximo quarenta anos de idade.

B) Possuir nível fundamental de escolaridade.

C) Possuir estatura mínima de 1,50 m para 
candidatos do sexo masculino e 1,45 m para 
candidatas do sexo feminino.

D) Não exercer, nem ter exercido, atividades 
prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.

E) Ser brasileiro nato, vedado ao naturalizado.

(Questão 88 )------------------------------------------------------------

Acerca do Comando e Subordinação do militar
estadual, nos moldes do Estatuto dos Militares do
Estado do Acre, assinale a assertiva correta.

A) Subordinação é a soma de autoridade, deveres e 
responsabilidades de que o m ilitar estadual é 
investido legalmente, quando conduz homens ou 
dirige uma organização militarestadual.

B) A subordinação, embora afete a dignidade 
p e s s o a l do m il i ta r  e s ta d u a l,  d e c o rre , 
exclusivamente, da estrutura hierarquizada da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

C) O 16o comando é vinculado ao grau hierárquico e 
constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo 
exercício o militar estadual se define e se 
caracteriza como chefe.

D) Os cabos e soldados são, essencialmente, 
executores do serviço militar estadual, não 
poderão ser designados como instrutores, dentro 
de sua especialização.

E) Os praças auxiliam  e com plem entam  as 
atividades dos oficiais, quer no adestramento e 
no emprego dos meios, na administração, na 
execução de atividades peculiares à Polícia 
Militar/Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com a Lei n° 1.236/1997, que trata da
Remuneração do Pessoal da Polícia Militar do Estado
do Acre, é correto afirmar que o:

A) soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes 
ao posto ou à graduação do policial militar da 
ativa.

B) soldo é a soma dos vencimentos e indenizações 
inerentes ao posto ou à graduação do policial 
m ilitarda ativa.

C) policial militar no exercício de cargo ou comissão 
cujo desempenho seja privativo do posto ou 
graduação superio r ao seu, percebe um 
acréscimo de cinqüenta por cento em seu soldo.

D) policial militar, considerado desaparecido ou 
extraviado em caso de calamidade pública, em 
viagem, no desempenho de qualquer serviço ou 
operação policial militar, terá o soldo suspenso.

E) soldo do policial militar é redutível, nos casos 
especificamente previstos em lei.

(Questão 90 )------------------------------------------------------------

Acerca das gratificações dos policiais militares, 
conforme a Lei n° 1.236/1997, assinale a assertiva 
correta.

A) A gratificação de tempo de serviço é devida ao 
policial militar por triênio de tempo de efetivo 
serviço prestado.

B) A gratificação de atividade integral e exclusiva é 
devida ao policial militar no montante de sessenta 
porcento.

C) O direito à gratificação começa no dia seguinte 
em que o policial militar completar cada triênio, 
computado na forma da legislação vigente e 
reconhecido mediante publicação em boletim da 
corporação.

D) Ao policial militar que possuir mais de um curso 
de fo rm ação , som ente  será a tribu ída  a 
gratificação de maior valor percentual.

E) A gratificação de instrução será devida, por aula, 
aos policiais militares e civis que exerçam o 
magistério na Polícia Militar, durante a realização 
de cursos ou estágios policiais militares, no valor 
correspondente a cinco por cento da base de 
cálculo do posto de coronel PM.



(Questão 91 )■ (Questão 93 }■

Acerca das indenizações dos policiais militares,
conforme a Lei n° 1.236/1997, assinale a assertiva
correta.

A) Indenização é o quantitativo em dinheiro, após a 
devida tributação, devido ao policial m ilitar para 
ressarcim ento de despesas impostas pelo 
exercício de sua atividade.

B) A ajuda de custo, preferencialmente, será paga 
ao final da viagem do servidor militar.

C) As indenizações compreendem diárias, ajudas 
de custo, auxílio-alimentação e auxílio-moradia.

D) A ajuda de custo é a indenização para custeio de 
despesas de viagem, mudança e instalação, 
exceto as de transporte, paga adiantadamente 
ao policial militar salvo interesse do mesmo em 
recebê-la no destino.

E) Aos alunos, dos cursos de formação, realizados 
fora do Estado, e dos cursos de aperfeiçoamento, 
realizados dentro do Estado, será atribuída 
trimestralmente, uma bolsa de estudo no valor de 
setenta e cinco Unidades de Padrão Fiscal -  
UPF.

(Questão 92 )------------------------------------------------------------

De acordo com a Lei n° 656/1978, que versa sobre o
Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Acre,
assinale a assertiva correta.

A) Aos membros do Conselho de Disciplina é lícito 
inquirir o acusado e as testemunhas sobre o 
objeto da acusação para o esclarecimento dos 
fatos.

B) Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo 
ele, após o interrogatório, prazo de 10 (dez) dias 
para oferecer suas razões por escrito.

C) O Conselho de Disciplina funciona sempre com a 
maioria absoluta de seus membros, em local 
onde a autoridade nomeante julgue melhor 
indicado, para a apuração do fato.

D) O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
nomeação, para a conclusão de seus trabalhos 
inclusive remessa do relatório.

E) O acusado deve estar presente a todas as 
sessões do Conselho de Disciplina, inclusive à 
sessão secreta de deliberação do relatório.

Ainda de acordo com a Lei n° 656/1978, que versa
sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do
Acre, assinale a assertiva correta.

A) O Conselho de Disciplina não se aplica ao 
aspirante a oficial PM e às demais carreiras da 
Polícia Militar do Acre, reformados ou na reserva 
remunerada.

B) O Conselho de Disciplina é composto de 05 
(cinco) oficiais da corporação a que pertença a 
praça a ser julgada.

C) A nomeação do Conselho de Disciplina, por 
deliberação própria ou por ordem superior, é da 
competência do Governador do Estado doAcre.

D) O oficial que formulou a acusação, embora não 
recom endáve l, pode even tua l in teg ra r o 
Conselho de Disciplina.

E) O membro mais antigo do Conselho de 
Disciplina, no mínimo um oficial intermediário, é o 
presidente do Conselho.

(Questão 94 )------------------------------------------------------------

De acordo com a Lei n° 657/1978, que versa sobre o
Conselho de Justificação da Polícia Militar do Acre,
assinale a assertiva correta.

A) O Conselho de Justificação não se aplica ao 
oficial da reserva remunerada ou reformado.

B) O Conselho de Justificação funciona sempre com 
a maioria absoluta de seus membros, em local 
onde a autoridade nomeante julgue melhor 
indicado para apuração do fato.

C) O Conselho de Justificação é destinado a julgar, 
através de processo especial, a incapacidade do 
oficial da Polícia M ilitardo Acre para permanecer 
na ativa.

D) O justificante deve estar presente a todas as 
sessões do Conselho de Justificação, inclusive à 
sessão secreta de deliberação do relatório.

E) Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo 
ele, após o interrogatório, o prazo de 10 (dez) 
dias para oferecer suas razões por escrito.



(Questão 95 )■ (Questão 97 }■

Quando recebidos os autos do processo do Conselho 
de Justificação, o Governador do Estado, dentro do 
prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu 
julgam ento e neste caso, justificando os motivos de 
seu despacho, pode determinar:

A) a remessa do processo ao Secretário de Estado 
competente, se considerado crime a razão pela 
qual o oficial foi considerado culpado.

B) a aplicação da pena criminal, se considerada 
contravenção ou transgressão disciplinar a razão 
pela qual o oficial foi culpado.

C) a adoção das providências necessárias à 
transferência para a reserva não remunerada, se 
o oficial for considerado não habilitado para o 
acesso em caráter definitivo.

D) a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre.

E) a remessa do processo à Polícia Civil do Estado 
do Acre.

(Questão 96 )------------------------------------------------------------

Segundo o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 
do Acre, previsto no Decreto n° 286/1984, é 
circunstância atenuante da transgressão disciplinar 
ter:
A) cometido a transgressão em legítima defesa, 

própria ou de outrem.

B) havido motivo de força maior, plenamente 
comprovado e justificado.

C) o t r a n s g r e s s o r  p r o c u r a d o  d i m i n u i r  as 
conseqüências da transgressão, antes da 
punição, reparando danos.

D) sido cometida a transgressão na prática de ação 
meritória, no interesse do serviço ou da ordem 
pública.

E) sido cometida a transgressão em obediência à 
ordem superior.

Acerca das punições disciplinares, nos moldes do 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Acre, 
previsto no Decreto n° 286/1984, assinale a assertiva 
correta.
A) A repreensão, por ser verbal, não deve constar 

das alterações do punido, devendo, entretanto, 
ser registrada em sua ficha disciplinar.

B) A detenção consiste no confinamento do punido 
em local próprio e designado para tal.

C) A punição deve ter em vista o benefício 
sancionador ao punido e à coletividade a que ele 
pertence.

D) Os policiais militares dos diferentes círculos de 
oficiais e praças estabelecidos no Estatuto dos 
Policiais militares não poderão ficar presos no 
mesmo compartimento.

E) Em casos especiais, a critério da autoridade que 
aplicou a punição, o oficial ou aspirante a oficial 
pode te r sua res idênc ia  com o local de 
comprimento da prisão, quando esta não for 
superior a 24 horas.

(Questão 98 )------------------------------------------------------------

De acordo com o Decreto n° 1.053, de 17 de agosto 
de 1999 -  Regulamento de Ética Profissional dos 
Militares da Polícia Militar e dos Militares e do Corpo 
de Bombeiros Militares do Estado do Acre -  assinale 
a assertiva correta.

A) Ao militar estadual é proibido o exercício 
cumulativo de cargos ou empregos públicos, 
inclusive os casos ressalvados na Constituição 
Federal.

B) É obrigação de todo militar estadual cumprir e 
fazer cumprir os deveres éticos.

C) A inobservânc ia  ou fa lta  de exação no 
cumprimento dos deveres especificados em 
legislação e regulamentos, poderá acarretar ao 
militar estadual responsabilidade de ordem 
criminal e administrativa, excetuando-se a esfera 
cível.

D) É vedado também, aos militares estaduais, da 
ativa, o comparecimento e a participação, 
fardado, em quaisquer manifestações político- 
partidárias, ainda que em serviço.

E) Ha v e n d o  c o n c u r s o  de c r i me  mi l i t ar  e 
transgressão disciplinar, da mesma natureza, a 
apuração de responsabilidade criminal militar 
sobrestará o procedimento disciplinar.



(Questão 99 )■

Acerca dos valores militares, previstos no Decreto n° 
1.053, de 17 de agosto de 1999, que se trata do 
Regulamento de Ética Profissional dos Militares da 
Polícia Militar e dos Militares e do Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado do Acre, assinale a 
assertiva correta.

A) Constância se dá pelo exercício da profissão com 
entusiasmo e perfeição.

B) Civismo é revelado no amor e dedicação à Pátria.

C) H onestidade  é rep resen tada  a través  da 
probidade, tanto no exercício da função pública 
quanto na vida particular.

D) Lealdade significa o exato cumprimento do dever 
e essencial à preservação da ordem pública.

E) Disciplina é traduzida no respeito e valorização 
dos postos e graduações.

(Questão 10Ò)------------------------------------------------------------

De acordo com as pensões policiais-militares da
Polícia M ilitar do Acre, nos m oldes da Lei
Complementar de 04 de 1981, assinale a assertiva
correta.
A) A contribuição para a pensão policial militar será 

igual a três dias de soldo do contribuinte.

B) A contribuição obrigatória e facultativa, na 
inatividade, será igual à metade da contribuição 
do policial militar da ativa, com o mesmo posto ou 
graduação.

C) São contribuintes facultativos da pensão policial 
militar, mediante desconto mensal em folha de 
pagamento, todos os policiais militares da ativa.

D) Os oficiais demitidos a pedido poderão continuar 
como contribuintes da pensão policial militar, 
desde que o requeiram e se obriguem ao 
pagamento da respectiva contribuição, a partir da 
data em que forem demitidos.

E) Se o policial militar contribuir para a pensão do 
posto ou graduação imediatamente superior, 
desde  que e x is ten te  na C o rpo ração , a 
contribuição será igual a quatro dias de soldo 
desse posto ou dessa graduação.



c DISCURSIVA

(  Q uestão 01 ) -----------------------------------------------------------------------

De acordo com os Poderes Administrativos, segundo 
o entendimento uníssono dos doutrinadores, discorra 
sobre o tema, abordando os seguintes tópicos:

A) Conceito e fundamento do Poderde Polícia;
B) Possibilidade de Delegação do Poder de Polícia 

aos particulares;
C) D iferenças entre Polícias Adm in istrativa e 

Judiciária.




