
 IBFC_01  

 

ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 

E GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS  

DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE – SESACRE 
EDITAL Nº 001/2022 - SEPLAG/SESACRE 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, História e Geografia 
do Acre 10 (dez) questões, Informática Básica 10 (dez) questões, Conhecimentos Específicos  
50 (cinquenta) questões e 01 (um) tema de Redação. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da 
prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o Texto I para responder às questões de 01 
a 04. 
 

Texto I 
 A gente nunca dormiu tão mal – nem tão pouco. 

Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de 
São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a 
menos, em média, do que na década de 1990: são só 
6h30 por noite, em média. Mais de 70 milhões de 
brasileiros têm algum grau de insônia – muitos dormem 
só 4 horas por noite. 

 Por essas, as vendas de remédios pra dormir 
explodiram nos últimos anos. Só um deles, o zolpidem, 
cresceu 560% na última década – e hoje vende mais de 
11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode 
estar causando essa epidemia de insônia? É seguro 
tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre 
doenças mentais, como ansiedade e depressão, e a 
dificuldade para pegar no sono? E o que você pode 
fazer para dormir melhor? [...] 

Disponível em: https://super.abril.com.br/saude/podcast-

terapia-6-sono-por-que-nunca-dormimos-tao-mal/. Acesso em: 

16/07/2022 

 
1) O texto acima tem como tema a qualidade do 

sono dos brasileiros. A partir dele, é correto 
afirmar que:  
a) o enunciador do texto distancia-se do problema 

que é apresentado em busca de uma maior 
impessoalidade. 

b) a referência ao Instituto do Sono de São Paulo 
refuta, sutilmente, a afirmação que introduz o 
texto.  

c) a diminuição do tempo de sono ilustra a 
constatação feita na primeira frase do texto por 
meio de uma generalização.  

d) o aumento no consumo de remédios para dormir 
é apresentado como uma das causas dos 
distúrbios do sono.  

 
2) Entendendo o aspecto informativo que se pode 

atribuir ao texto, é correto afirmar que a série de 
perguntas que se encontra no último parágrafo 
possui um caráter:  
a) crítico, voltando-se, especificamente, para a 

prática indiscriminada da automedicação. 
b) retórico, convocando os leitores a refletirem 

sobre o tema e a buscarem o restante da notícia.  
c) relativista, contribuindo para a fragilização das 

ideias apresentadas anteriormente no texto.  
d) imperativo, buscando provocar uma alteração 

significativa no comportamento dos leitores e em 
seu sono. 

 
3) Em “A gente nunca dormiu tão mal – nem tão 

pouco.” (1º§), o termo destacado é uma 
conjunção que apresenta o seguinte valor 
semântico:  
a) adversativo.  
b) alternativo.  
c) aditivo.  
d) conclusivo.  

4) No período “É seguro tomar remédios para 
dormir?” (2º §), ocorrem três orações. Sobre a 
relação que há entre elas, é correto afirmar que:  
a) a segunda apresenta-se como complemento 

verbal da primeira.  
b) a segunda e a terceira são adjuntos adnominais 

da primeira.  
c) a primeira exerce a função sintática de sujeito da 

segunda.  
d) a terceira cumpre um papel adverbial em relação 

à segunda. 
 
Leia o Texto II para responder às questões de 05 
a 10. 
 

Texto II 
 “Morrer... Eu não tinha medo de morrer. Por 

minha juventude, talvez, ou algo assim... Estávamos 
rodeados pela morte, a morte estava sempre por perto, 
porém eu não pensava nela. Não falávamos a respeito. 
Ela nos rodeava e cercava bem de perto, mas eu 
sempre passava batido. Uma noite, uma companhia 
inteira veio fazer reconhecimento de combate na área 
do nosso regimento. Quando estava amanhecendo, ela 
se retirou, e começamos a escutar gemidos vindos da 
faixa neutra. Um ferido tinha ficado ali. ‘Não vá, vão 
matar você’, os soldados não me deixavam ir, ‘não vê 
que já está clareando?” 

 Não dei ouvidos e rastejei para lá. Achei o 
ferido e arrastei-o por oito horas, usando um cinto que 
amarrei na mão. Trouxe-o com vida. O comandante 
ficou sabendo e, de cabeça quente, me deu cinco dias 
de prisão pela ausência sem autorização. Mas o 
comandante substituto do regimento reagiu de outra 
forma: ‘Merece uma medalha’.  

 Aos dezenove anos recebi a Medalha por 
Bravura. Aos dezenove anos meus cabelos ficaram 
brancos. Aos dezenove anos, na última batalha, um tiro 
pegou meus dois pulmões, a segunda bala passou no 
meio de duas vértebras. Minhas pernas ficaram 
paralisadas... E fui dada como morta... 

 Aos dezenove anos... Minha neta tem essa 
idade agora. Olho para ela e não acredito. É uma 
criança! 

 Cheguei do front em casa, minha irmã me 
mostrou a notificação de óbito... Tinham me 
enterrado...” 
(Nadiéjda Vassílievna Aníssimova, enfermeira-instrutora do batalhão 

de metralhadoras, no livro A guerra não tem rosto de mulher, de 

Svetlana Aleksiévitch, 2016, p. 77-78)   

 
5) As reticências cumprem um papel expressivo 

no texto uma vez que:  
a) buscam representar a hesitação de quem 

enuncia. 
b) expressam a continuidade de elementos 

enumerados.  
c) revelam o desconhecimento acerca do que é 

descrito.  
d) apontam ambiguidades a respeito do que é 

apresentado. 

https://super.abril.com.br/saude/podcast-terapia-6-sono-por-que-nunca-dormimos-tao-mal/
https://super.abril.com.br/saude/podcast-terapia-6-sono-por-que-nunca-dormimos-tao-mal/
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6) Em “Eu não tinha medo de morrer.” (1º§), a 
estrutura destacada exerce a função sintática 
de: 
a) objeto indireto.  
b) adjunto adnominal.  
c) agente da passiva.  
d) complemento nominal.     
 

7) No segundo parágrafo, o período “Não dei 
ouvidos e rastejei para lá.” possui duas orações 
que:  
a) exercem função sintática uma na outra 

simultaneamente.   
b) ligam-se, semanticamente, por uma ideia de 

oposição.  
c) expressam ações estruturadas em uma 

sequência temporal.  
d) poderiam trocar de posição sem prejuízo de 

sentido. 
 

8) A repetição, no terceiro parágrafo, da expressão 
adverbial “Aos dezenove anos” busca 
contrastar a juventude do enunciador com a 
dureza das experiências representadas. 
Considerando o contexto, tem-se, destacado, 
outro exemplo de expressão adverbial em:  
a) “Por minha juventude, talvez, ou algo assim...” 

(1º§) 
b) “Uma noite, uma companhia inteira veio fazer” 

(1º§) 
c) “usando um cinto que amarrei na mão” (2º§) 
d) “Olho para ela e não acredito.” (4º§)  
 

9) No primeiro parágrafo, um tempo verbal é 
empregado para referir-se a ações que 
apresentavam certo prolongamento e 
continuidade, que não eram apenas pontuais. 
Trata-se do:  
a) presente do Indicativo.  
b) pretérito imperfeito do Indicativo.  
c) pretérito perfeito do Indicativo.  
d) futuro do pretérito do Indicativo. 
 

10) As reações contrastantes dos comandantes 
apresentados no segundo parágrafo são 
relacionadas, no texto, por meio de um 
conectivo:  
a) aditivo. 
b) concessivo. 
c) adversativo. 
d) explicativo. 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

 
11) “Em 1493, o papa Alexandre VI expediu um 

documento chamado Bula Inter Coetera, onde 
por ele toda a América seria da Espanha. 
Portugal não aceita a “partilha” e em 1494, para 
não haver uma guerra entre as duas nações, 
elas assinam de um novo acordo, o Tratado de 
Tordesilhas” (PONTES, 2016). Assinale a 
alternativa que apresenta o país do qual o atual 
território do Acre pertencia de acordo com o 
Tratado de Tordesilhas. 
a) Portugal 
b) França 
c) Inglaterra 
d) Espanha 
 

12) Assinale a alternativa que apresenta o Tratado 
que encerrou o confronto entre Brasil e Bolívia 
pelo território do Acre que, em troca, o Brasil 
cedeu parcela do território do Mato Grosso e 
ainda pagou dois milhões de libras esterlinas. A 
Bolívia ainda requisitou a construção da 
ferrovia Madeira-Mamoré para permitir o 
escoamento da produção, especialmente 
marcada pela borracha (adaptado de PONTES, 
2016).  
a) Tratado de Madri 
b) Tratado de Petrópolis 
c) Tratado de Paris 
d) Tratado de Córdoba 
 

13) “A história do Acre está estreitamente ligada ao 
extrativismo da borracha. Até meados do 
século XIX, a região era pouco conhecida e as 
populações indígenas viviam num relativo 
isolamento do mundo ocidental. A situação se 
transformou radicalmente a partir da década de 
1870, quando milhares de ______ chegaram ao 
atual território do Acre para explorar a 
borracha” (adaptado de PIMENTA, 2015).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) pirangueiros 
b) seringueiros 
c) araçazeiros 
d) palmiteiros 
 

14) O Acre teve a primeira mulher a governar uma 
Unidade Federativa no Brasil. A governadora 
completou o mandato de Nabor Júnior após sua 
renúncia, em 1986 (TSE, 2022). Assinale a 
alternativa que apresenta a governadora do 
Acre citada no texto. 
a) Roseana Sarney 
b) Dilma Rousseff 
c) Marina Silva 
d) Iolanda Fleming 
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15) A população do Acre chegou a 906.876 
habitantes em 2021, segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). ______ continua sendo a 
cidade mais populosa, enquanto Santa Rosa do 
Purus tem a menor população do estado (G1, 
2021).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Cruzeiro do Sul 
b) Sena Madureira 
c) Tarauacá 
d) Rio Branco 
 

16) “De acordo com o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) de 
2010, Rio Branco é a capital com mais 
evangélicos no país. Com 39% da população 
sendo evangélica, o Acre possui 239.589 mil 
protestantes em todo o estado” (G1, 2014). 
Assinale a alternativa que apresenta a religião 
predominante no estado do Acre, segundo o 
Censo Demográfico de 2010. 
a) Católica Apostólica Romana 
b) Espírita 
c) Candomblé 
d) Judaísmo 
 

17) A tabela abaixo traz dados populacionais do 
município de Rio Branco, Acre. 
 

 
Fonte: NESP, 2016. 

Analise os dados e assinale a alternativa 
correta. 
a) A população do município cresceu mais de 

300% entre 1991 e 2000 
b) Ocorreu um forte êxodo urbano no município 

entre 1991 e 2010 
c) A proporção de população urbana em 2000 foi 

menor que em 1991 
d) A proporção de população feminina é menor que 

a masculina em todos os anos da série 
 

18) “Localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus, 
a área total das 35 Terras Indígenas (TI) 
correspondem a 14,56% de todo o estado do 
Acre, e as populações indígenas somam 
aproximadamente 23 mil pessoas. São 15 
povos, cujas línguas pertencem a três famílias 
linguísticas (Pano, Aruak e Arawá), mais os 
grupos de índios isolados [...]” (CPI-ACRE, 
2022). Sobre as TI localizadas no Acre, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) TI Alto Rio Purus 
b) TI Igarapé do Caucho 
c) TI Jaminawa do Rio Caeté 
d) TI Mundurucu 

19) “As atividades produtivas geradas e 
desenvolvidas nas Reservas Extrativistas 
(RESEX), considerando o perfil, estão 
intrinsecamente focadas para uma economia 
voltada à sustentabilidade da população 
tradicional ali residente, que, se bem 
organizada e trabalhada de forma coletiva, tem 
um cardápio de várias possibilidades que a 
floresta oferece: sementes florestais, óleos de 
copaíba e andiroba, manejo florestal 
comunitário, produção de mel a partir de 
abelhas nativas, látex e castanha [...]” (ICMBIO, 
2022). Assinale a alternativa associada com 
uma RESEX localizada no Acre, de maneira 
correta.  
a) RESEX Chico Mendes 
b) RESEX Baixo Juruá 
c) RESEX Rio Xingu 
d) RESEX de Canavieiras 
 

20) Localizada no Acre, a ______ está em uma 
região montanhosa, com a presença de 
planícies aluviais e planalto tabular. Esse é 
considerado o local de maior biodiversidade da 
Amazônia. A maior parte da área é coberta por 
floresta tropical aberta (onde há palmeiras e 
bambus), mas também há uma cobertura de 
floresta aluvial densa e aberta (periodicamente 
inundada) (IPHAN, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Serra da Mantiqueira 
b) Serra da Capivara 
c) Serra do Divisor  
d) Serra do Cipó 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 
21) Leia a frase abaixo referente a temática 

"Internet e Aplicativos": 
 
"_____ é um termo que corresponde à ação de 
transferir dados de um computador remoto para um 
computador local"  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Cookies   c)  Hashtag 
b) Download  d)  Emoji 
 

22) Quanto as características comuns aos 
principais navegadores (browsers), analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta de cima para baixo. 
(  ) Os itens favoritos dos usuários não são 

sincronizados. 
(  ) Não armazenam o histórico dos sites 

navegados. 
(  ) Possibilitam recarregar (refresh) a página atual. 
 
a) V - F - F   c)  F - V - V 
b) V - V - F   d)  F - F - V 
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23) O editor de apresentação Microsoft Office 
PowerPoint permite incluir vários tipos 
diferentes de extensões de arquivos de imagem 
tais como: 
(1) GIF 
(2) PPT 
(3) PNG 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem todos 
 

24) Relacione os principais aplicativos do Pacote 
Microsoft Office da coluna da esquerda com a 
respectiva funcionalidade da coluna da direita. 
 

(1) OneNote (A) Aplicativo de banco de 
dados. 

(2) Access (B) Programa para enviar e 
receber emails. 

(3) Outlook (C) Programa de anotações de 
forma livre. 

 
a) 1C - 2A - 3B  c)  1B - 2A - 3C 
b) 1B - 2C - 3A  d)  1A - 2B - 3C 
 

25) Dada a definição técnica abaixo: 
 
"elemento de uma rede, sendo baseado em software 
ou em hardware, que controla o tráfego de entrada e 
saída de informação, através da análise dos pacotes 
de dados, e assim determinando se eles podem 
passar ou não, baseando-se em uma série de regras".  
 
Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica corretamente o elemento descrito na 
definição. 
a) Firewall 
b) Backup 
c) Antivírus 
d) Criptografia 
 

26) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =MÉDIA(B1:C2)*A2-A1 
 

 A B C 

1 5 1 2 

2 6 4 3 

 
a) 5 (cinco) 
b) 7 (sete) 
c) 10 (dez) 
d) 55 (cinquenta e cinco) 

27) Quanto a temática "Correios Eletrônicos", 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a 

um grupo pré-definido de pessoas. 
II. Existe a possibilidade de incluir arquivos, 

imagens e/ou vídeos anexados à mensagem. 
III. As mensagens podem ser arquivadas, 

permitindo fazer consultas posteriores. 
 
Sobre as afirmativas: 
a) I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

28) No Sistema Operacional Windows 10 para 
personalizar a imagem de tela de bloqueio deve-
se selecionar a seguinte sequência: 
a) Iniciar > Personalização > Configurações > Tela 

de bloqueio 
b) Iniciar > Configurações > Personalização > Tela 

de bloqueio 
c) Configurações > Personalização > Iniciar > Tela 

de bloqueio 
d) Personalização > Iniciar > Configurações > Tela 

de bloqueio 
 

29) Na grande maioria de computadores, com o 
Windows, o teclado possui uma tecla específica 
caracterizada com as seguintes letras: "PrtScr", 
ou algo muito semelhante. A principal finalidade 
desta tecla de atalho é a de: 
a) gravar em um arquivo todas as posições das 

telas abertas em um computador  
b) imprimir diretamente para uma impressora o que 

estiver na tela do computador 
c) testar a qualidade de impressão imprimindo uma 

folha de teste especial 
d) capturar uma imagem de toda a tela e a copiar 

para a Área de Transferência 
 

30) Quanto ao editor de texto Word, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(1) Inexiste a possibilidade de se gravar, em PDF, 

um arquivo do Word. 
(2) É possível salvar um arquivo do Word com uma 

senha de proteção. 
 
a) As duas afirmativas são verdadeiras 
b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa 
c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa 
d) As duas afirmativas são falsas  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Acerca das disposições da Resolução nº 

453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Como Subsistema da Seguridade Social, o 

Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros. 

(  ) Não há, nos Conselhos de Saúde, participação 
das entidades representativas dos 
trabalhadores da área da saúde.  

(  ) As entidades, movimentos e instituições eleitas 
no Conselho de Saúde terão os conselheiros 
indicados, por escrito, conforme processos 
estabelecidos pelas respectivas entidades, 
movimentos e instituições e de acordo com a 
sua organização, com a recomendação de que 
ocorra renovação de seus representantes. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

32) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, conforme dispõe 
a Constituição Federal de 1988. Acerca do 
assunto, assinale a alternativa que não 
apresenta uma diretriz do sistema único. 
a) Participação da comunidade 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

c) Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo 

d) Equidade na forma de participação no custeio 
 

33) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, também 
conhecida como Lei Orgânica da Saúde, analise 
as afirmativas abaixo. 
I. Os municípios poderão constituir consórcios 

para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 

II. Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única, e os 
respectivos atos constitutivos disporão sobre 
sua observância.  

III. Nos níveis federal, estadual e municipal, o 
Sistema Único de Saúde (SUS), poderá 
organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas 
para a cobertura total das ações de saúde. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 

34) As Comissões Intergestores Bipartite e 
Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, quanto 
aos aspectos operacionais do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Sobre o assunto, assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente um 
objetivo da atuação das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite. 
a) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 

intermunicipal, a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de saúde, 
principalmente no tocante à sua governança 
institucional e à integração das ações e serviços 
dos entes federados 

b) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, 
distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federados  

c) Definir áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios 

d) Decidir sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em conformidade com a 
definição da política consubstanciada em planos 
de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde 

 
35) A Resolução nº 553/2017 do Conselho Nacional 

de Saúde dispõe sobre a carta dos direitos e 
deveres da pessoa usuária da saúde. De acordo 
com as disposições da supracitada resolução, 
assinale a alternativa correta. 
a) Nos serviços de saúde não haverá igual 

visibilidade aos direitos e deveres das pessoas 
usuárias e das pessoas que trabalham no 
serviço de saúde 

b) Os serviços de saúde serão organizados 
segundo a demanda da população e limitados 
por produção ou quantidades de atendimento 
pré-determinados 

c) A Rede de Serviços do Sistema Único de Saúde 
(SUS) utilizará as tecnologias disponíveis para 
facilitar o agendamento de procedimentos nos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade 

d) A lista de espera de média e alta complexidade 
não precisa considerar a agilidade e 
transparência 
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36) De acordo com o disposto na Lei nº 13.709/2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados), assinale a 
alternativa que apresenta incorretamente uma 
hipótese em que será possível o tratamento de 
dados pessoais sensíveis, sem fornecimento 
do consentimento do titular. 
a) Na hipótese em que for indispensável para 

proteção da vida ou da incolumidade física do 
titular ou de terceiro 

b) Na hipótese em que for indispensável para 
realização de estudos por órgão de pesquisa, 
dispensada, via de regra, a anonimização dos 
dados pessoais sensíveis 

c) Na hipótese em que for indispensável para 
tratamento compartilhado de dados necessários à 
execução, pela administração pública, de políticas 
públicas previstas em leis ou regulamentos 

d) Na hipótese em que for indispensável para 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória 
pelo controlador 

 
37) A Resolução nº 36/2013 da Diretoria Colegiada 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
institui ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde. De acordo com a 
mencionada resolução, assinale a definição de 
gestão de risco. 
a) Conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o 
comprometimento com a gestão da saúde e da 
segurança, substituindo a culpa e a punição pela 
oportunidade de aprender com as falhas e 
melhorar a atenção à saúde  

b) Componentes da garantia da qualidade que 
asseguram que os serviços são ofertados com 
padrões de qualidade adequados 

c) Aplicação sistêmica e contínua de políticas, 
procedimentos, condutas e recursos na 
identificação, análise, avaliação, comunicação e 
controle de riscos e eventos adversos que 
afetam a segurança, a saúde humana, a 
integridade profissional, o meio ambiente e a 
imagem institucional 

d) Totalidade das ações sistemáticas necessárias 
para garantir que os serviços prestados estejam 
dentro dos padrões de qualidade exigidos para 
os fins a que se propõem 

 
38) No que diz respeito às definições da Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 
13.709/2018), assinale a alternativa que 
apresenta a definição de bloqueio. 
a) Utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis no momento do tratamento, por meio 
dos quais um dado perde a possibilidade de 
associação, direta ou indireta, a um indivíduo 

b) Transferência de dados pessoais para país 
estrangeiro ou organismo internacional do qual o 
país seja membro 

c) Exclusão de dado ou de conjunto de dados 
armazenados em banco de dados, 
independentemente do procedimento empregado 

d) Suspensão temporária de qualquer operação de 
tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou 
do banco de dados 

39) Acerca das disposições do Decreto nº 
7.508/2011 sobre regiões de saúde, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 

interestaduais, compostas por Municípios 
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos 
Estados em articulação com os Municípios. 

 
(  ) A instituição de Regiões de Saúde situadas em 

áreas de fronteira com outros países deverá 
respeitar as normas que regem as relações 
internacionais. 

 
(  ) As Regiões de Saúde serão referência para as 

transferências de recursos entre os entes 
federativos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

40) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 
8.080/90 para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. Acerca das disposições do 
mencionado decreto, assinale a alternativa que 
apresenta a definição de rede de atenção à 
saúde. 
a) Instâncias de pactuação consensual entre os 

entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do Sistema único de 
Saúde  

b) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no Sistema Único de Saúde  

c) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

d) Serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de 
agravo ou de situação laboral, necessita de 
atendimento especial 
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41) Conhecer as técnicas de administração é fator 
essencial para um bom administrador. Assinale 
a alternativa correta que contenha as técnicas 
administrativas. 
a) Planejamento, Organização, Direção e 

Recursos humanos 
b) Planejamento, Organização, Direção e Controle 
c) Planejamento, Organização, Direção e 

Recursos materiais 
d) Planejamento, Organização, Direção e 

Avaliação 
 

42) A administração que tem como propósito 
aumentar a eficiência operacional, mudando a 
forma de realizar a produção. Preocupando-se 
com a racionalização do trabalho. Foi um 
grande marco para o desenvolvimento da 
administração. Em 1776, ao publicar A riqueza 
das Nações, Adam Smith já fazia algumas 
referências à vantagem da divisão do trabalho, 
mas sem comprovação científica. Esta 
descrição refere-se a ênfase de uma teoria de 
administração. Assinale a alternativa correta 
sobre ela. 
a) Ênfase nas pessoas 
b) Ênfase na estrutura 
c) Ênfase no ambiente 
d) Ênfase nas tarefas 
 

43) Manter estoques gera custos ______ para as 
empresas e, portanto, o ideal seria não manter 
produtos em estoque e ______ o nível de 
estoque dos produtos evitando desperdícios.  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  
a) necessários / minimizar 
b) elevados / maximizar 
c) elevados / minimizar 
d) reduzidos / minimizar 
 

44) A comunicação não sexista transforma o texto 
em um ato de cuidado, de respeito e de 
cidadania, sem privilegiar umas em detrimento 
de outras. Com esse intuito a Resolução CNJ n° 
376/2021 determinou o uso obrigatório da 
______ na comunicação social e institucional 
em todos os ramos e unidades do Poder 
Judiciário nacional.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) conjugação verbal 
b) comunicação não violenta 
c) flexão de gênero 
d) linguagem inclusiva 

45) Na redação oficial, assinale a alternativa que 
apresenta quando é correto utilizar documentos 
do tipo ofício.  
a) Para declarar a existência de uma situação 

administrativa ou jurídica ou comprovar a 
ocorrência de algum fato ou direito, vinculados 
ao órgão/setor que a expediu 

b) Para registrar de forma sucinta e fidedigna as 
ocorrências e as decisões tomadas em reunião, 
sessão, assembleia, etc 

c) Quando a Administração precisa afirmar a 
existência de um fato ou de uma situação que 
consta em processos, procedimentos, livros, 
despachos, etc 

d) Em correspondência elaborada por autoridade 
pública para tratar de assunto administrativo ou 
oficial. Também é usado para tratar de questões 
internas entre unidades de um mesmo órgão 

 
46) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Autarquias são entidades com administração 

Indireta. 
(  ) Órgãos integrantes da Governadoria são da 

administração indireta. 
(  ) Órgãos Autônomos são de administração 

indireta. 
(  ) Empresa Pública – entidade de personalidade 

jurídica de direito privado, criada por lei 
específica, com capital público, para realizar 
atividades de interesse da Administração. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) V - V - F - V 
c) V - V - F - F 
d) V - V - V - F 
 

47) De acordo com a Tabela de Temporalidade de 
documento de arquivo, assinale a alternativa 
que apresenta quanto tempo um documento de 
compra na fase intermediária deve ficar 
arquivado.  
a) Dois anos 
b) Vinte e quatro meses 
c) Cinco anos 
d) Doze meses 
 

48) As empresas devem ficar atentos ao prazo 
mínimo para a guarda de documentos. Os 
comprovantes de qualquer pagamento efetuado 
à Previdência Social, por exemplo, devem 
permanecer arquivados por pelo menos ______ 
e, em plena era digital, em papel. Descarte de 
documentos antes da hora implica em 
prejuízos.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 10 anos 
b) 5 anos 
c) 30 anos 
d) 2 anos 
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49) Sobre os documentos vigentes que são 
consultados com frequência, assinale a 
alternativa que apresenta qual a fase do ciclo 
vital dos documentos. 
a) Fase permanente 
b) Fase setoriais 
c) Fase intermediário 
d) Fase corrente 
 

50) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
É necessário que a instituição que deseja adotar 
a digitalização dos seus no âmbito da aplicação 
regulamentada pelo Decreto n° 10.278/2020, 
precisa possuir, minimamente: 
(  ) Plano de Classificação de Documento 

Arquivísticos (PCDA) e Tabela de 
Temporalidade de Documentos Arquivísticos 
(TTDA). 

(  ) Regras de acesso e procedimentos de 
tratamento de informações com restrição de 
acesso. 

(  ) Sistema informatizado que atenda a requisitos 
arquivísticos de gestão de documentos. 

(  ) Repositório digital confiável que permita a 
manutenção/preservação do representante 
digital desde sua captura pelo sistema 
informatizado de gestão, pelo tempo necessário. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - V - F 
c) V - V - F - F 
d) V - V - V - F 
 

51) Sobre o que é documento digital, assinale a 
alternativa correta. 
a) É um documento produzido (elaborado ou 

recebido), no curso de uma atividade prática, 
como instrumento ou resultado de tal atividade, 
e retido para ação ou referência 

b) É um documento digital reconhecido e tratado 
como um documento arquivístico 

c) São todos os documentos que se apresentam 
em suporte, formato e codificação diferentes dos 
digitais 

d) É a informação registrada, codificada em dígitos 
binários, acessível e interpretável por meio de 
sistema computacional 

 
52) Assinale a alternativa que apresenta as três 

fases que a Gestão Documental é dividida. 
a) Corrente, intermediária e permanente 
b) Valor, acesso e localização 
c) Produção, utilização e destinação 
d) Identificação, utilização e destino 
 

53) Assinale a alternativa que apresenta as fases do 
processo administrativo. 
a) Autuação, tramitação e arquivamento 
b) Corrente, intermediária e permanente 
c) Protocolo, tramitação e destino 
d) Produção, utilização e destinação 

54) São espécies de agentes públicos, exceto: 
a) Agentes Políticos 
b) Agentes Administrativos 
c) Agentes Delegados 
d) Agentes Externos 
 

55) Podemos afirmar que a autenticidade de um 
documento é/são: 
a) cada documento de arquivo que assume um lugar 

único no conjunto documental ao qual pertence 
b) a capacidade de se provar que um documento é o 

que diz ser, está ligada a criação, tramitação, uso 
e guarda 

c) documentos acumulados de modo natural no 
curso das ações de maneira contínua, em função 
dos seus objetivos 

d) documentos com relação natural de 
interdependência em relação aos documentos do 
seu conjunto 

 
56) Quanto a natureza, os documentos de arquivo 

podem ser classificados como: 
a) textual e digital 
b) naturalidade e organicidade 
c) sigilosos e ostensivos 
d) suporte e informação 
  

57) Prioridade no atendimento as repartições 
públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos estão obrigadas a dispensar 
atendimento prioritário, por meio de serviços 
individualizados que assegurem tratamento 
diferenciado e atendimento imediato às 
pessoas: (Lei Federal n° 10.048, de 8/11/2000). 
Sobre a que está relacionada a lei, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Com deficiência 
b) Os idosos com idade igual ou superior a 65 anos 
c) Os obesos 
d) As gestantes e as lactantes 
 

58) É necessário garantir a segurança e o sigilo das 
informações constantes de processos e 
documentos eliminados, em relação a este 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Instituir procedimentos para o descarte de processos 

e demais documentos passíveis de eliminação. 
(  ) Descartar os resíduos oriundos da fragmentação nas 

lixeiras próprias para Papel e/ou Lixo Seco, para que 
sejam recolhidos e destinados ao Programa de 
Coleta Seletiva Solidária. 

(  ) Providenciar a fragmentação, por meio de 
equipamento próprio, dos processos e documentos 
passíveis de eliminação. 

(  ) É imprescindível a presença dos membros das 
Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - 
CADS de cada Órgão e Entidade, no ato da 
fragmentação dos processos e documentos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V 
b) V - V - V - F 
c) V - V - V - V 
d) F - V - V - F 
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59) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
 
No Código Penal, art. 305 diz: Destruir, suprimir 
ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, 
ou em prejuízo alheio, documento público ou 
particular verdadeiro, de que não podia dispor 
poderá ter uma pena de ______. 
a) reclusão de dois a dez anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é particular 

b) reclusão de dois a dez anos, e multa, se o 
documento é público, e reclusão, de três a cinco 
anos, e multa, se o documento é particular 

c) reclusão de um a seis anos, e multa, se o 
documento é público, e reclusão, de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular 

d) reclusão de dois a seis anos, e multa, se o 
documento é público, e reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é particular 

 
60) Segundo o art. 29 da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) Lei nº 12.527, de 2012. Os 
documentos em posse do Poder Público podem 
ter seu acesso restrito a depender do grau de 
sigilo. Assinale a alternativa incorreta sobre os 
prazos de restrição. 
a) Ultrassecretos (25 anos) 
b) Secretos (15 anos) 
c) Informações pessoais relativas à intimidade, 

vida privada, honra e imagem terão acesso 
restrito pelo prazo de 100 (cem anos), a contar 
da sua data de produção 

d) Reservados (10 anos) 
 

61) De acordo com o inciso V do Art. 37, da 
constituição federal, as funções de confiança 
podem ser ocupadas apenas: 
a) por qualquer pessoa, reservado um limite 

mínimo previsto em lei que só pode ser atribuído 
aos servidores de carreira 

b) exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo 

c) por agentes honoríficos 
d) por servidores contratados por tempo 

determinado 
 

62) O ADCT (Ato das Disposições Constitucionais) 
é a parte transitória da Constituição Federal 
(CF/88). Sobre qual é a finalidade do ADCT, 
assinale a alternativa correta. 
a) Englobar as normas constitucionais que 

possuem máximo valor normativo 
b) Judicialização das coisas 
c) Regulamentar a transição entre Constituições 
d) Expressar a ideologia do Poder Constituinte 

Originário 

63) A estabilidade como o direito de permanência 
no serviço público, destinado aos servidores 
detentores de cargo de provimento efetivo. As 
regras sobre a estabilidade estão disciplinadas 
no art. 41 da Constituição Federal,  com a 
redação dada pela Emenda Constitucional.  
Assinale a alternativa que apresenta qual o 
tempo necessário de efetivo exercício para 
aquisição da estabilidade. 
a) Um ano 
b) Dois anos 
c) Três anos 
d) Cinco anos 
 

64) O servidor efetivo e estável não possui uma 
garantia contra qualquer forma de demissão. A 
Constituição Federal (CF) apresenta hipóteses 
em que o servidor estável poderá perder o 
cargo de forma não voluntária. Sobre isso, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiros (V) ou Falso (F). 
(  ) Sentença judicial transitada em julgado. 
(  ) Processo administrativo com ampla defesa. 
(  ) Insuficiência de desempenho, verificada 

mediante avaliação periódica, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 

(  ) Excesso de despesa com pessoal, nos termos 
do art. 169, §4º. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - V - F - F 
c) V - F - V - F 
d) F - V - V - F 
 

65) Em relação à Administração Pública, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. O servidor público que ocupa um cargo na 

Administração quer dizer que ela passou pelo 
processo de aprovação de um concurso público. 

II. No cargo efetivo o servidor será convidado a 
funções de direção, assessoramento ou chefia a 
critério da Administração. 

III. O emprego público vai ser ocupado por um 
servidor celetista ou denominado também como 
empregado público, ou seja, seguirá as normas 
e preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

IV. Função pública se refere às atividades 
empregadas pelos agentes públicos. São os 
servidores contratados de forma temporária, de 
acordo com o art. 37, inciso IX da CF/88. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As proposições I, II e III estão incorretas 
b) A proposição II está incorreta 
c) Todas as proposições estão corretas 
d) Todas as proposições estão incorretas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_constitucional
https://www.infoescola.com/direito/servidor-publico/
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66) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F), sobre quais 
servidores públicos são excluídos da 
possibilidade de aquisição de estabilidade. 
(  ) Os servidores nomeados sem concurso público 

e que na data da promulgação da Constituição 
Federal de 1988 não contavam com pelo menos 
cinco anos de serviço público. 

(  ) Os empregados públicos que foram nomeados 
após a Emenda Constitucional nº 19/98. 

(  ) Os servidores de entes governamentais de 
direito privado, os empregados das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, razão 
que permite a sua dispensa independente de 
motivação. 

(  ) Os servidores nomeados sem concurso público 
e que na data da promulgação da Constituição 
Federal de 1988 contavam com pelo menos 
cinco anos de serviço público. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - F 
b) V - F - V - F 
c) F - F - V - V 
d) V - V - F - F 
 

67) De acordo com o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) - Súmula: 266, diz que o diploma ou 
habilitação legal para exercer o cargo deve ser 
exigido em um momento. Assinale a alternativa 
correta sobre ele. 
a) Deve ser exigida na posse do cargo público 
b) Deve ser exigida na inscrição para o concurso 

público 
c) Deve ser exigida após a posse do cargo público 
d) Deve ser exigida antes de realizar a inscrição 

para o concurso público 
 

68) A expedição de um diploma em uma escola ou 
universidade pública é considerado um: 
a) contrato administrativo 
b) ato Administrativo 
c) ato judicial 
d) ato legislativo 
 

69) Sobre elementos do ato administrativo, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Objeto lícito. 
(  ) Sujeito competente ou Competência. 
(  ) Forma. 
(  ) Finalidade. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) F - F - V - V 
c) F - V - V - V 
d) V - F - V - F 

70) A centralização é quando as atividades são 
desempenhadas pelos órgãos e agentes de um 
único ente federativo. Nesta assertiva é correto 
afirmar que estamos descrevendo a: 
a) Administração indireta 
b) Administração direta 
c) Administração pública indireta 
d) Administração cientifica 
 

71) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre quais 
exemplos de ato administrativo. 
(  ) Nomeação de aprovados num concurso público. 
(  ) Concessão de licença ambiental. 
(  ) Aplicação de uma multa pela vigilância sanitária. 
(  ) Autorização de uso de bem público. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - V - V - V 
c) F - F - F - F 
d) F - F - V - F 
 

72) Os atos administrativos são imperativos, se 
impõem aos destinatários independentemente 
de concordarem ou não com ele, criando-lhes 
obrigações. Esse não é um atributo comum a 
todos os atos. Com base na assertiva, assinale 
a alternativa que contenha atos administrativos 
que tenham o atributo da imperatividade. 
a) Autorização, permissão 
b) Previsão legal, urgência 
c) Certidão, parecer 
d) Normativos, punitivos 
 

73) Os Poderes Administrativos são instrumentos 
que a Administração Pública dispõe para 
consecução do interesse público. Assinale a 
alternativa que descreve o poder vinculado. 
a) Este poder permite uma margem de liberdade 

ao administrador que exercerá um juízo de valor 
de acordo com critérios de conveniência e 
oportunidade 

b) Trata-se do dever da Administração de 
obedecer a lei em uma situação concreta em 
que ela só possui esta opção (a Administração 
fica inteiramente presa ao enunciado da lei) 

c) Através deste poder a Administração pode 
expedir atos normativos. Portanto, o poder que 
a Administração Pública tem para editar atos 
normativos é o poder normativo ou 
regulamentar, e os atos normativos advêm do 
Poder Executivo (Administração Pública) 

d) Compreende a prerrogativa que tem a 
Administração para coordenar, controlar, 
ordenar e corrigir as atividades administrativas 
dos órgãos e agentes no seu âmbito interno 
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74) O poder disciplinar é o poder atribuído a 
administração pública para aplicar sanções 
administrativas aos seus agentes pela prática 
de infrações de caráter funcional. O poder 
disciplinar abrange somente sanções 
administrativas, como por exemplo: 
a) escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e 

rever a atuação de seus agentes 
b) os regulamentos, as instruções, as portarias 
c) advertência, a multa, a suspensão 
d) as resoluções, os regimentos, avocar 

atribuições 
 

75) Assinale a alternativa que apresenta qual 
princípio da administração pública torna efetivo 
o estado democrático, uma vez que traz 
limitações ao administrador público, impondo-
lhe a estrita observância a norma legal, 
norteando sua atuação, de maneira que reprime 
abusos e autoritarismos, objetivando o 
atendimento da coletividade. 
a) Princípio da Legalidade 
b) Princípio da Impessoalidade 
c) Princípio da Moralidade 
d) Princípio da Publicidade 
 

76) O nepotismo é uma conduta repugnante que 
contraria a moral comum. Observa-se, contudo, 
que além de atingir o senso comum de justiça, 
tal prática afeta um princípio maior da 
Constituição Federal, ou seja, o princípio da:  
a) Impessoalidade 
b) Legalidade 
c) Moralidade 
d) Publicidade 
 

77) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
 
Entre as diferenças da Lei da Improbidade 
Administrativa e da Lei Anticorrupção, 
evidencia-se que ______. 
a) constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração 
pública e a lei anticorrupção frustrar a licitude de 
concurso público 

b) a Lei anticorrupção trata da responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas 
(empresas) pela prática de atos de corrupção 
contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e atende ao pacto internacional 
firmado pelo Brasil. A improbidade administrativa 
atenta contra os princípios da administração 

c) a configuração da Lei anticorrupção depende da 
presença de, pelo menos, um agente público 
como autor, coautor ou partícipe, já a do ato de 
improbidade não exige a presença de agente 
público como autor, coautor ou partícipe 

d) a configuração do ato de improbidade depende da 
presença de, pelo menos, um agente público 
como autor, coautor ou partícipe, já a Lei 
Anticorrupção não exige a presença de agente 
público como autor, coautor ou partícipe 

78) A Lei 14.133/21 trouxe diversas mudanças no 
processo licitatório, tornando essa compra ou 
contratação de bens e serviços bem mais 
rápida. Em relação as novas mudanças desta 
Lei, assinale a alternativa incorreta. 
a) Queda de algumas modalidades de licitação 

(carta convite e tomada de preços) 
b) Os processos licitatórios serão feitos por meios 

eletrônicos (online), mas não é uma regra 
c) Adição de outras modalidades de licitação 

(diálogo competitivo) 
d) Tem validade para a Administração Pública, 

federal, estadual, municipal e distrital em todos 
os órgãos 

 
79) O levantamento dos equipamentos e materiais 

permanentemente em uso junto aos seus 
consignatários, com a finalidade de constatar 
os aspectos quantitativos e qualitativos desses, 
é de competência do: 
a) departamento de administração ou unidade 

equivalente promover previamente 
b) órgão fiscalizador 
c) consignatário 
d) departamento de compras 
 

80) Todo servidor público poderá ser chamado à 
responsabilidade pelo desaparecimento do 
material que lhe for confiado, para guarda ou 
uso, bem como pelo dano que, dolosa ou 
culposamente, causar a qualquer material, 
esteja ou não sob sua guarda. Com base nesta 
afirmativa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O servidor público poderá sofrer pena de arcar 

com as despesas de recuperação do material 
b) O servidor público poderá sofrer pena de 

substituir o material por outro com as mesmas 
características 

c) O servidor público poderá sofrer pena de 
indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de 
mercado 

d) Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, 
função ou emprego, não deve passar a 
responsabilidade do material sob sua guarda a 
outrem 



 
 

12 IBFC_01  

PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 
 

Texto I 
Indígenas lançam campanha contra estereótipos para o Dia do Índio:  

'Não precisamos de outras pessoas para nos definirem' 
Denílson Baniwa e Katu Mirim militam nas redes sociais sobre a causa e falam como são os indígenas em 

2019; artista visual criou camiseta com referência a Star Wars em tupi. 
 

 
 
 Em 2018, o artista visual Denílson Baniwa, 35 anos, escreveu um poema sobre os estereótipos sobre indígenas 
usados nas escolas no Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril. Juntamente com a página Visibilidade Indígena, 
ele começou uma campanha espontânea contra atitudes como pintura facial em crianças “com canetinhas hidrocor” e 
cocares de papel. 
 “Muitas vezes algumas pessoas não reconhecem os índios como eles são atualmente, porque acham que 
somos como foi reproduzido nas escolas e na televisão: um índio nu, vivendo na natureza. E isso não é mais realidade. 
Meu poema foi para falar sobre isso, de olhar para o índio de 2019 e não mais para o de 1500”, diz Denilson [...] 
 “É uma cena clássica quando o Luke Skywalker reconhece Darth Vader como pai. Escrevi em tupi ‘Luke, eu 
sou teu pai’. Meu trabalho tem uma coisa voltada para a antropofagia, então eu pego signos modernos da arte e 
transformo de maneira antropofágica”, explica. 
 Indígena da etnia Baniwa e nascido no Amazonas, Denilson diz que o “índio hoje é uma pessoa que vive no 
mundo atual, se apropriou da tecnologia e busca equipamentos para defender sua cultura”: 
 Até a década de 70, 80, os índios eram vistos como pessoas que precisavam de tutela e não tinham capacidade 
de se defender. E hoje buscamos falar isso: que estamos vivos, que temos poder de voz, temos conhecimento e somos 
capazes de decidir sobre nossa própria existência no mundo sem precisar de outras pessoas para nos definirem ou 
falarem por nós, diz Denilson Baniwa. [...] 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/19/indigenas-lancam-campanha-contra-estereotipos-para-o-dia-do-indio-nao-

precisamos-de-outras-pessoas-para-nos-definirem.ghtml. Acesso em 25/07/2022 

 

Texto II 
 “Pensando sobre o lugar dos Povos Originários na história, tendo em vista a construção de sua invisibilidade 
enquanto sujeitos históricos e considerando o nosso protagonismo pulsante, defendemos o quanto é necessário que a 
história da(o) originária(o) seja por ela/ele escrita. Nosso lugar é na História, na Literatura, nas Ciências, na Geografia, 
na Biologia, nas Artes, na Poesia. Há uma lacuna, relacionada ao registro escrito por indígenas, que estamos prontas 
(e prontos) a preencher. Consolidou-se uma perversa hierarquia científica no campo da História, atribuindo, direta ou 
indiretamente, aos Povos Originários (e também às mulheres), a invisibilidade, um lugar de inferioridade e passividade.” 
 

(Aline Rochedo Pachamama, na obra Literatura indígena brasileira contemporânea- autoria, autonomia, ativismo, 2020, p.26)  

  
 Em espaços diversos, os indígenas vêm contribuindo para a percepção de um país mais plural. Não são poucas 
as contribuições que, na literatura, na música, na educação e em tantas outras frentes reivindicam respeito às 
subjetividades dos povos indígenas. Nesse sentido, considerando as ideias apresentadas pelos textos I e II motivadores 
e sua visão de mundo, escreva, em registro formal da Língua, um texto dissertativo-argumentativo, que contenha entre 
20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema: “Os efeitos, na sociedade brasileira, dos estereótipos acerca dos 
indígenas”.  
 

 

  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/19/indigenas-lancam-campanha-contra-estereotipos-para-o-dia-do-indio-nao-precisamos-de-outras-pessoas-para-nos-definirem.ghtml.%20Acesso%20em%2025/07/2022
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/19/indigenas-lancam-campanha-contra-estereotipos-para-o-dia-do-indio-nao-precisamos-de-outras-pessoas-para-nos-definirem.ghtml.%20Acesso%20em%2025/07/2022
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Transcreva a redação de mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas. 
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