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C02 - ANALISTA LEGISLATIVO 

Turno: TARDE 

 

Tipo de Prova 

1 
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de 
prova na folha de respostas. Caso não marque o tipo de prova, a folha de 
respostas não será lida e estará automaticamente eliminado do Concurso 
Público.  

 

 

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

“Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito. É preciso 
conhecer para melhor prosseguir.”  

(Milton Nascimento) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco 

alternativas de resposta (A, B, C, D, E). 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
 

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas. 
 

Duração da prova: 3 Horas 

 

 
 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
Por motivo de segurança: 

 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

sanitários. 

 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a folha de respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 9. 

 

Home office e trabalho híbrido desencadearam casos de 
Burnout entre jovens, aponta estudo.  
 

Síndrome tem afetado principalmente a saúde menta dos 
trabalhadores da Geração Z, que têm papéis de liderança em suas 
empresas. 

 

A pandemia da Covid-19 tem afetado não somente a 
dinâmica das relações de trabalho, mas também a saúde 
mental dos profissionais que estão trabalhando a distância. 
Segundo pesquisa feita pela LHH do Grupo Adecco, 
empresa suíça de recursos humanos que atua em 60 
países, 38% das pessoas ouvidas dizem ter sofrido da 
Síndrome de Burnout ao longo do ano passado. 

O levantamento mostrou também que 32% dos 
entrevistados informaram que a saúde mental piorou 
significativamente por conta do trabalho à distância. Os 
pesquisadores entrevistaram 15 mil pessoas, em meados 
de 2021, em diversos países do mundo. 

A Síndrome de Burnout tem afetado especialmente as 
gerações mais jovens, principalmente as novas lideranças. 
Para 45% desses líderes, que fazem parte da geração da 
Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010), o trabalho remoto 
e/ou híbrido desencadeou aumento da Síndrome de 
Burnout e o deterioramento da saúde mental. 

Esse índice é de 42% entre a Geração Y (ou millennials), 
nascidos entre 1983 e 1999; 35% entre a Geração X (1961 
e 1982) e de 27% entre os chamados Baby Boomers (1945 
e 1960). 

Roberto Aylmer, médico e especialista em gestão 
estratégica de pessoas, explica que, com o home office, as 
pessoas passaram a gerenciar questões de trabalho e 
familiares no mesmo ambiente. 

“Com o aumento da pressão a partir do contexto da Covid, 
a capacidade de resistência que já estava bastante 
prejudicada se mostra insuficiente para fazer frente às 
demandas que aumentaram. Demandas de home office, 
que parecem simples, mas mudam o ambiente de 
trabalho, demandas de gerenciar famílias e 
relacionamentos, dentre outras”, destacou. 

Aylmer também chamou atenção para o cenário futuro, 
com a diminuição do home office e os efeitos a longo 
prazo depois do período pandêmico. 

“A expectativa é de que, com o fim da pandemia, o nível 
de preocupação diminua, mas os efeitos do impacto desse 
período de dois anos continuem aparecendo. O estresse 
pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo, 
depressão, ansiedade e sintomas fóbicos tendem a 
aparecer. E todos eles fazem parte de um contexto que vai 
desembocar em Burnout, se não for tratado ou gerenciado 
adequadamente”, pontuou ele, destacando que, caso 
esses quadros não sejam olhados com atenção, a 
tendência é de que a saúde mental nos próximos anos 
piore ainda mais. 

O levantamento mostrou ainda que o trabalho a distância 
tem, muitas vezes, elevado a carga de trabalho das 
pessoas, o que pode e deve contribuir para um cenário 
futuro preocupante. 40% dos entrevistados dizem ter 
produzido mais do que no período pré-pandêmico. Já 42% 
disseram que trabalharam tanto quanto, mesmo que 
estejam realizando suas tarefas a distância. Além disso, 
63% dos respondentes disseram que estão trabalhando 40 
horas ou mais por semana, e 43% afirmaram que, 
provavelmente, teriam que continuar realizando tarefas 
laborais mais de 40 horas por semana para completar toda 
a demanda exigida. 

Maiti Junqueira, gerente de Desenvolvimento de Talentos 
da LHH, disse que os líderes precisam cada vez mais olhar 
com atenção para a saúde mental dos trabalhadores e 
criar espaços para que o tema não seja tratado em 
segundo plano. 

“Estes dados nos obrigam a olhar a saúde de forma 
integral (física, mental e até mesmo espiritual) e não 
somente física, como já é o habitual do mundo 
corporativo. A pandemia criou um espaço de fala para 
saúde mental e vejo isso como uma oportunidade para 
líderes e profissionais de uma maneira geral entenderem 
melhor sobre o tema e o colocarem como pauta de 
discussão. Cada um pode, além de criar consciência, criar 
novos hábitos e se autocuidarem”, destacou. 

O Burnout é um transtorno psíquico de caráter depressivo, 
com sintomas parecidos com os do estresse, da ansiedade 
e da síndrome do pânico, mas, segundo especialistas, é 
desencadeada por esgotamento profissional. Ela causa 
problemas como insônia, dificuldade de concentração, 
irritabilidade e sintomas físicos como dores pelo corpo. 

A síndrome, que foi incluída na Classificação Internacional 
de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
2019, em uma lista que entrará em vigor em 2022, se não 
tratada, pode evoluir para doenças como hipertensão, 
problemas gastrointestinais, depressão profunda, 
problemas coronarianos e alcoolismo. 

02/02/2022 - https://www.cnnbrasil.com.br 

 

 

  

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/sindrome-de-burnout/
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Questão 1 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) II e IV, apenas. 

(E) I, II e IV, apenas. 
 

Questão 2 

O objetivo persuasivo do texto é observado principalmente 
na linguagem da seguinte frase: 
 

(A) “40% dos entrevistados dizem ter produzido mais do 
que no período pré-pandêmico.” 9º§ 

(B) “O estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo 
compulsivo, depressão, ansiedade [...] tendem a 
aparecer.” 8º§ 

(C) “Os pesquisadores entrevistaram 15 mil pessoas, em 
meados de 2021, em diversos países do mundo.” 2º§ 

(D) “Ela causa problemas como insônia, dificuldade de 
concentração, irritabilidade e sintomas físicos [...].” 
12º§ 

(E) “Estes dados nos obrigam a olhar a saúde de forma 
integral (física, mental e até mesmo espiritual) [...].” 
11º§ 

 

Questão 3 

A coesão textual é responsável por estabelecer relações 
entre as partes do texto. Verifica-se o uso de conector com 
ideia de concessão no fragmento da seguinte frase: 

 

(A) “[...] mas também a saúde mental dos profissionais que 
estão trabalhando a distância.” 1º§ 

(B) “[...] mesmo que estejam realizando suas tarefas a 
distância.” 9º§ 

(C) “[...] se não for tratado ou gerenciado 
adequadamente.” 8º§ 

(D) “[...] que a saúde mental piorou significativamente por 
conta do trabalho a distância. 2º§ 

(E) “[...] mas mudam o ambiente de trabalho, demandas 
de gerenciar famílias [...].” 6º§ 

 

Questão 4 

“Cada um pode, além de criar consciência, criar novos 
hábitos e se autocuidarem.” 11º§ 

A palavra sublinhada nessa frase foi grafada sem o hífen 
conforme as regras ortográficas.  Da mesma forma, o hífen 
não deve ser empregado na seguinte combinação:  
 

(A) auto + observação. 

(B) anti + social. 

(C) pan + americano. 

(D) micro + ondas. 

(E) anti + inflacionário. 
 

Questão 5 

Considerando as várias funções sintáticas que a palavra 
“que” pode apresentar numa frase, assinale o fragmento 
em que esse termo introduz uma oração adjetiva 
explicativa. 

 

(A) “[...] disse que os líderes precisam cada vez mais olhar 
com atenção para a saúde mental [...].” 10º§ 

(B) “A expectativa é de que, com o fim da pandemia, o 
nível de preocupação diminua [...].” 8º§ 

(C) “[...] que o trabalho a distância tem, muitas vezes, 
elevado a carga de trabalho das pessoas [...].” 9º§ 

(D) “Demandas de home office, que parecem simples, mas 
mudam o ambiente de trabalho [...].” 6º§ 

(E) “[...] a tendência é de que a saúde mental nos próximos 
anos piore ainda mais.” 8º§ 

 

Analise as afirmativas a seguir. 
 

I- A maioria dos entrevistados disse que tem 
feito trabalho remoto por 40h ou mais na 
semana. 

II- Um dos motivos apontados como causa da 
síndrome de Burnout é a ansiedade.   

III- A síndrome de Burnout se reflete em 
irritabilidade, depressão e ausências no 
trabalho, entre outras atitudes.  

IV- A Geração Z (ou millennials), que tem 
papéis de liderança, é a mais atingida pela 
síndrome de Burnout.  

 

De acordo com o texto, está(ão) CORRETA(S) a(s) 
afirmativa(s): 
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Questão 6 

“A expectativa é de que, com o fim da pandemia, o nível 
de preocupação diminua, mas os efeitos do impacto desse 
período de dois anos continuem aparecendo.” 8º§ 

As duas formas verbais sublinhadas nessa frase não estão 
conjugadas: 

 

(A) no mesmo modo. 

(B) no mesmo tempo. 

(C) no mesmo número. 

(D) na mesma pessoa. 

(E) na mesma voz. 
 

Questão 7 

“[...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente às demandas que 
aumentaram.” 6º§ 

No que se refere ao uso do sinal indicativo de crase, a 
alternativa que contém uma adaptação correta do período 
acima, ainda que haja alguma alteração de sentido, é: 

 

(A) [...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente a demandas que 
aumentaram. 

(B) [...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente à projetos que 
aumentaram. 

(C) [...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente à essas demandas que 
aumentaram. 

(D) [...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente à demandas que 
aumentaram. 

(E) [...] que já estava bastante prejudicada se mostra 
insuficiente para fazer frente à qualquer demanda. 

 

Questão 8 

O vocábulo empregado no texto que não apresenta 
desinência de gênero é: 

 

(A) pesquisador. 

(B) pandêmico. 

(C) obsessivo. 

(D) profunda. 

(E) jovens. 
 

Questão 9 

“Roberto Aylmer, médico e especialista em gestão 
estratégica de pessoas, explica que [...].” 5º§ 

As vírgulas empregadas nesse período separam: 

 

(A) oração intercalada. 

(B) sujeito. 

(C) aposto. 

(D) vocativo. 

(E) termo deslocado.   
 

Questão 10 

Indique a alternativa cuja frase apresenta concordância 
verbal conforme a norma culta. 

 

(A) Precisam-se de profissionais para o trabalho remoto. 

(B) Devem fazer dois anos que ele trata da síndrome de 
Burnout. 

(C) Sempre houveram problemas de esgotamento 
profissional. 

(D) A maior parte dos entrevistados trabalha mais de 40 h 
semanais em home office. 

(E) Aqui não se pratica malabarismos para cumprimento 
de metas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO  

Questão 11 

A proposição lógica equivalente à afirmação " Se Lucas é 
cabeleireiro, então não trabalha aos domingos" é: 

 

(A) Lucas não é cabeleireiro e trabalha aos domingos. 

(B) Lucas é cabeleireiro e trabalha aos domingos. 

(C) Lucas é cabeleireiro ou não trabalha aos domingos. 

(D) Lucas não é cabeleireiro ou não trabalha aos domingos. 

(E) Lucas é cabeleireiro mas trabalha aos domingos. 
 

Questão 12 

Funções exponenciais possuem a característica de 
expressar acentuadas variações em períodos curtos. A 
produção de uma editora pode ser representada pela 
expressão 𝑓(𝑥) = 400 + 100,2𝑥, onde x representa o 
número de meses a partir de certa data e f(x) a quantidade 
produzida em milhares de exemplares. Sendo assim, qual 
será a produção atingida após 20 meses? 

 

(A) 10.400 exemplares. 

(B) 12.000 exemplares. 

(C) 12.500 exemplares. 

(D) 8.235 exemplares. 

(E) 7.600 exemplares. 
 

Questão 13 

João fez as seguintes afirmações: 
 

 3,14 é irracional 

 π é racional 

 0,666... é irracional 

 √−4 é irracional 
 

Sobre o número de acertos das afirmações feitas por João 
é possível afirmar que: 

 

(A) Ele acertou uma afirmação. 

(B) Ele acertou duas afirmações. 

(C) Ele acertou três afirmações. 

(D) Ele acertou quatro afirmações. 

(E) Ele não acertou nenhuma afirmação. 
 

Questão 14 

A intensidade do som, em decibéis, pode ser definida 
como: 
 

𝐷𝑏 = 10 log
𝐼

𝐼0

 

 

Onde I é a intensidade do som e 𝐼0  é a intensidade padrão. 
Considere uma onda de intensidade sonora igual a 

10−5W/m². Sabendo que 𝐼0 equivale a aproximadamente 
10−12 W/m², qual o valor da intensidade do som em 
decibéis? 

 

(A) 80. 

(B) 78. 

(C) 70. 

(D) 40. 

(E) 56. 
 

Questão 15 

Dados os conjuntos: 

𝐴 = {11,14,18,33}, 

𝐵 = {𝑥: 𝑥 é 𝑝𝑎𝑟} e 

𝐶 = {𝑥: 𝑥 é 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 3}. 

É possível afirmar que: 

 

(A) 33 ∈ 𝐴 ∩ 𝐶 

(B) 45 ∈ 𝐴 ∩ 𝐶 

(C) 33 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 

(D) 18 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 

(E) 15 ∈ 𝐵 ∩ 𝐶 
 

Questão 16 

A negação da afirmação "Luciana gosta de sair ou Pedro 
não gosta de viajar de avião" é: 

 

(A) Luciana gosta de sair mas Pedro gosta de viajar de 
avião. 

(B) Luciana não gosta de sair e Pedro gosta de viajar de 
avião. 

(C) Luciana não gosta de sair ou Pedro gosta de viajar de 
avião. 

(D) Luciana não gosta de sair então Pedro não gosta de 
viajar de avião. 

(E) Luciana gosta de sair quando Pedro gosta de viajar de 
avião. 

 



Câmara Municipal de Acrelândia - AC  IBADE 

 

Analista Legislativo  Tipo  1 – Página 6 

 

Questão 17 

Um homem possui um pingente cujo formato é um 
triângulo equilátero de lado medindo 1 cm. Ele deseja 
partir esse pingente "ao meio" de modo que sua namorada 
fique com metade e ele com a outra metade. Então, ele 
decide traçar uma altura imaginaria e realizar uma quebra, 
um corte, em cima dessa altura. Dessa forma, qual a 
medida, em cm, da altura encontrada para que o corte seja 
feito? 

 

(A) 
√3

2
 

(B) √3 

(C) 
3

2
 

(D) 
√2

2
 

(E) 
1

2
 

 

Questão 18 

Um time de basquete possui cinco jogadores, sendo um 
armador, um ala-armador, um ala, um ala pivô e um pivô. 
Em uma partida serão realizados exames antidoping 
escolhendo, aleatoriamente, dois atletas em quadra, 
independentemente de seu time. Qual a probabilidade de 
se escolher um pivô e um armador? 

 

(A) 
2

10
 

(B) 
4

25
 

(C) 
4

10
 

(D) 
2

25
 

(E) 
1

25
 

 

Questão 19 

Na segunda fase de um processo licitatório a modalidade 1 
possui um prazo máximo de 20 dias, a modalidade 2 de 40 
dias, a modalidade 3 de 50 dias e a modalidade 4 de 70 
dias. Qual a diferença entre média aritmética dos prazos 
máximos das modalidades e a mediana desse conjunto de 
valores? 

 

(A) 0 

(B) 45 

(C) 180 

(D) 70 

(E) 25 
 

Questão 20 

Certa sequência é determinada calculando-se o dobro do 
número anterior acrescido de um número primo distinto. 
Por exemplo, supondo que o primeiro termo seja X, então 
o segundo termo será o dobro de X acrescido do primeiro 
primo existente, o terceiro termo será o dobro do segundo 
acrescido do segundo primo existente, e assim 
sucessivamente. Logo, qual o valor do 5º termo sabendo 
que o primeiro termo dessa sequência é 4? 

 

(A) 51 

(B) 107 

(C) 109 

(D) 46 

(E) 225 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 21 

“O ______________ cria uma série de canais exclusivos em 
que os dados do dispositivo de origem são recebidos 
somente pelo dispositivo.”  

A lacuna deve ser preenchida por: 

 

(A) hub. 

(B) Modem. 

(C) roteador. 

(D) switch. 

(E) repetidor. 
 

Questão 22 

O modelo TCP/IP funciona em camadas, sendo elas: 
aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Dessa 
maneira, assinale a alternativa que apresente um 
protocolo presente na camada de aplicação. 

 

(A) IMAP4. 

(B) TCP. 

(C) IP. 

(D) Ethernet. 

(E) POP3. 
 

Questão 23 

São exemplos de vulnerabilidade, EXCETO: 

 

(A) uso de senhas previsíveis. 

(B) software sem patches. 

(C) execução de aplicativos com contas de sistema local, e 
permissões de usuários acima do necessário. 

(D) transporte de dados com criptografia. 

(E) utilização incorreta de firewalls e roteadores. 
 

Questão 24 

O Windows 7 foi lançado em 22 de julho de 2009, 
contendo 6 edições. Sobre a edição Starter, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Foi projetada para os chamados países em 
desenvolvimento como Brasil, China, Colômbia, 
Filipinas, Índia, México e vários outros. Ela traz 
melhorias nos gráficos, mesmo não contando com a 
inclusão do Aero e a opção de compartilhamento de 
conexão de Internet. 

(B) Permite executar apenas três programas ao mesmo 
tempo, não traz a interface “Aero” e não possui 
versões em 64 bits, apenas 32 bits. Além disso, o 
usuário não pode alterar o papel de parede e o estilo 
visual. 

(C) É a mais completa para os usuários domésticos. Entre 
as funções adicionais estão a interface Aero Glass, a 
Touch Windows, que permite o uso da tela Touch 
Screen (tela sensível ao toque) quando o hardware 
possui esta opção, e o Aero Background, que realiza a 
troca do papel de parede automaticamente em um 
intervalo de tempo pré-determinado. 

(D) Fornece recursos como Encrypting File System, modo 
de apresentação, políticas de restrição de software e o 
Modo Windows XP. 

(E) Nesta edição o sistema de segurança e as ferramentas 
de criptografia de dados são aprimorados para 
assegurar o sigilo de informações importantes. 

 

Questão 25 

No programa LibreOffice Writer, qual função é designada a 
opção “Colar Especial”, que se encontra no Menu Editar? 

 

(A) Inserir o conteúdo da área de transferência num 
arquivo, permitindo, ao usuário, especificar um 
formato para os dados inseridos. Esse comando é 
muito útil quando se quer copiar apenas um texto da 
Internet e não a sua formatação. 

(B) Copiar um conteúdo, ou seja, a parte do texto copiada 
é enviada para área de transferência e pode ser 
copiada em outro local do texto ou até mesmo num 
arquivo trabalhado em um outro programa. 

(C) Selecionar palavra ou texto desejado, eliminando-o. 

(D) Reverter o último comando ou a última entrada 
digitada. 

(E) Procurar textos ou formatos no documento atual. 
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Questão 26 

São requisitos para instalação e execução do Windows 7, 
EXCETO: 

 

(A) Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 GHz 
ou superior. 

(B) 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits). 

(C) 16 GB (32 bits) ou 20 GB (64 bits) de espaço em disco 
disponível. 

(D) Dispositivo gráfico DirectX 9 com driver WDDM 1.0 ou 
superior. 

(E) Tela com resolução mínima de 800x600 pixels. 
 

Questão 27 

Analise a imagem abaixo e responda. 

 
Em qual guia do MS-Excel encontra-se o ícone acima? 

 

(A) Fórmulas. 

(B) Dados. 

(C) Layout da Página. 

(D) Inserir. 

(E) Página Inicial. 
 

Questão 28 

“As chamadas ____________, interligam computadores 
presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode 
acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou 
dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de 
informações e recursos entre os dispositivos 
participantes.”  

Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE a 
lacuna acima. 

 

(A) LAN´s. 

(B) MAN´s. 

(C) WAN´s. 

(D) SAN´s. 

(E) PAN´s. 
 

Questão 29 

Analise e responda. 

I- Google. 
II- Ask. 
III- Yahoo! 
IV- Mozilla Firefox. 
V- Safari. 

São exemplos de sites de busca, apenas: 

 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II, IV e V. 

(D) III e V. 

(E) I. 
 

Questão 30 

Ransoware é malware que: 

 

(A) abre uma porta de acesso não autorizado pelo 
proprietário do sistema para que o invasor retorne para 
o computador invadido. 

(B) tem como objetivo esconder um invasor ou código 
malicioso no computador invadido, ocultando 
processos e arquivos em algumas partes do sistema, 
para remover evidências de sua existência. 

(C) tem a intenção de bloquear o acesso do usuário a 
determinados arquivos ou todo o computador, 
exigindo pagamento para desbloquear este acesso. 

(D) registra tudo o que o usuário digita no teclado.  

(E) Exibe grande quantidade de anúncios sem o 
consentimento do usuário, deixando o computador 
vulnerável para invasão de outros malwares. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

Questão 31 

A ocupação do território que hoje forma o estado do Acre 
teve início com: 

 

(A) a ocupação dos rios Purus e Juruá. 

(B) o ciclo econômico da borracha. 

(C) o ciclo da madeira. 

(D) a atividade agrícola. 

(E) a pecuária extensiva. 
 

Questão 32 

O Tratado de Petrópolis assinado em 1903 estabeleceu: 

 

(A) o Acre como Estado independente. 

(B) o Acre como Estado dependente da Bolívia. 

(C) o Acre como território brasileiro. 

(D) o Acre como território boliviano. 

(E) a Constituição Acreana. 
 

Questão 33 

Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico 
Mendes, foi um seringueiro, sindicalista, ativista político 
brasileiro que morreu defendendo: 

 

(A) a incorporação política do Acre ao Brasil. 

(B) os povos indígenas do Vale do Javari. 

(C) a mineração regulamentada. 

(D) a floresta amazônica e seus povos. 

(E) a monocultura. 
 

Questão 34 

Considerado como um importante rio na vida econômica 
do estado do Acre: 

 

(A) São Francisco. 

(B) Purus. 

(C) Jequitinhonha. 

(D) Madeira. 

(E) Parnaíba. 
 

Questão 35 

Sobre o estado do Acre é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O clima predominante é o subtropical de altitude. 

(B) O relevo predominante são os planaltos. 

(C) Faz fronteira com Bolívia e Equador. 

(D) A principal cobertura vegetal é a Floresta Amazônica. 

(E) É considerado o 15° maior estado do Brasil,  dividido              
em 32 municípios. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 36 

A Administração Pública deve, no exercício de suas 
atividades, atuar de acordo com a lei e com as finalidades 
previstas, expressas ou implicitamente, no Direito. A 
administração pública somente poderá fazer o que lhe é 
permitido por lei. O período anterior faz clara alusão ao 
princípio da administração pública: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Tipicidade. 

(C) Moralidade. 

(D) Competência. 

(E) Juridicidade. 
 

Questão 37 

A Constituição Federal de 1988 define que a administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
obedecerá a determinados princípios, expressos por ela. 
Nesse sentido, é CORRETO afirmar ser alguns dos 
princípios da administração pública. 

 

(A) Motivo e Objeto. 

(B) Tipicidade e moralidade. 

(C) Legalidade e Presunção de veracidade. 

(D) Impessoalidade e eficiência. 

(E) Finalidade e competência. 
 

Questão 38 

Ao dizer que os atos administrativos podem ser 
executados pela própria Administração Pública de forma 
direta, independendo de autorização dos demais poderes, 
estamos fazendo alusão à característica: 

 

(A) tipicidade. 

(B) autoexecutoriedade. 

(C) legalidade. 

(D) imperatividade. 

(E) legitimidade. 
 

Questão 39 

Em conformidade com o disposto pela Lei nº 14.133de 
2021, que define normas sobre licitações e contratos 
administrativos, é INCORRETO afirmar que a referida   lei 
pode ser aplicada a: 

 

(A) locação. 

(B) alienação e concessão de direito real de uso de bens. 

(C) compra, salvo aquelas por encomenda. 

(D) concessão e permissão de uso de bens públicos. 

(E) obras e serviços de arquitetura e engenharia. 
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Questão 40 

À luz da Lei de licitações e contratos administrativos nº 
14.133 de 2021, é CORRETO afirmar que serão 
consideradas obras, serviços e fornecimentos de grande 
vulto, desde que o valor estimado ultrapasse a marca de: 

 

(A) duzentos milhões de reais. 

(B) um milhão de reais. 

(C) um bilhão de reais. 

(D) quinhentos milhões de reais. 

(E) dez milhões de reais. 
 

Questão 41 

Em conformidade com a Lei 14.133 de 2021, que 
estabelece a Lei de licitação e contratos, é CORRETO 
afirmar ser uma das modalidades de licitações, expressas 
pela Lei. 

 

(A) Menor preço. 

(B) Maior desconto. 

(C) Maior retorno econômico. 

(D) Diálogo competitivo. 

(E) Melhor técnica ou conteúdo artístico. 
 

Questão 42 

Em consonância com a Lei de Licitações 14.133 de 2021, 
em que pese o julgamento das licitações, é INCORRETO 
afirmar que serão desclassificadas as propostas que: 

 

(A) contiverem vícios insanáveis. 

(B) não obedecerem às especificações técnicas 
pormenorizadas no edital. 

(C) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem 
acima do orçamento estimado para a contratação. 

(D) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando 
exigido pela Administração. 

(E) apresentarem qualquer desconformidade com 
quaisquer outras exigências do edital. 

 

Questão 43 

Ao dizer que a tipicidade define que o ato administrativo 
deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei 
como aptas a produzir determinados efeitos, em que pese 
o ato administrativo, estamos fazendo alusão a um(a): 

 

(A) requisito. 

(B) elemento. 

(C) princípio. 

(D) característica. 

(E) diretriz. 
 

Questão 44 

Os atos administrativos são unilaterais e dependem 
somente da vontade da administração pública ou dos 
particulares que exerçam tais prerrogativas públicas. Nesse 
sentido, é CORRETO afirmar ser um dos elementos do ato 
administrativo. 

 

(A) Legitimidade. 

(B) Forma. 

(C) Autoexecutoriedade. 

(D) Eficiência. 

(E) Veracidade. 
 

Questão 45 

Na classificação dos atos administrativos, em que pese seu 
regramento, são aqueles praticados de acordo com a 
vontade da lei, que estabelece as condições e o momento 
da sua realização. É CORRETO afirmar que o período 
refere-se aos atos: 

 

(A) vinculados. 

(B) gerais. 

(C) externos. 

(D) de império. 

(E) de gestão. 
 

Questão 46 

Quanto à formação do ato administrativo, é ato que nasce 
da manifestação de vontade de mais de um órgão ou 
agente administrativo. É CORRETO afirmar que o período 
anterior se refere ao ato: 

 

(A) simples. 

(B) composto. 

(C) complexo. 

(D) múltiplo. 

(E) misto. 
 

Questão 47 

Finanças públicas podem ser entendidas como a captação, 
a gestão e a execução de recursos pelo Estado para 
financiamento de suas atividades. Nesse sentido, é 
CORRETO afirmar que o imposto sobre produtos 
industrializados são de competência: 

 

(A) da União. 

(B) dos Estados. 

(C) dos Municípios. 

(D) da União e dos Estados. 

(E) dos Estados e dos Municípios. 
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Questão 48 

Analise as assertivas e responda. 

Em que pese as finanças públicas, à luz do Código 
Tributário Nacional, é CORRETO afirmar que será vedado 
aos entes federados cobrar imposto uns dos outros se 
tratando, entre as assertivas dispostas, de imposto sobre: 
 

I – O patrimônio. 

II – A renda. 

III – Os serviços. 

 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) I e III. 

(E) II. 
 

Questão 49 

Em que pese a competência, no ato administrativo, é 
INCORRETO afirmar ser uma de suas características.  

 

(A) Exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos. 

(B) Intransferível. Vale lembrar que a delegação permitida 
pela lei não transfere a competência, mas sim a 
execução temporária do ato. 

(C) Imodificável pela vontade do agente. 

(D) Imprescritível, já que o não exercício da competência 
gera a sua extinção. 

(E) É um elemento sempre vinculado. 
 

Questão 50 

Em conformidade com o Decreto nº 1.171 de 94 que 
aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, é INCORRETO afirmar ser 
um dos deveres fundamentais do servidor público. 

 

(A) Manter-se atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce 
suas funções.  

(B) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as 
instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou 
função, tanto quanto possível, com critério, segurança 
e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. 

(C) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito. 

(D) Exercer com estrita moderação as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos. 

(E) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, salvo se não ir contra nenhuma das 
formalidades legais e não cometer qualquer violação 
expressa por lei. 

 


