
 

 

PROVA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

QUESTÕES DE ATUALIDADES E ÉTICA 

PROVA –  COR AMARELA 
 

Atualidades 

21- A disputa territorial que ocorreu em 2018 na América Latina foi entre a Bolívia e o 

Chile. A Bolívia reivindicava a saída para o mar, e o Chile negava esta possibilidade. 
Quando provocado, o Tribunal de Haia decidiu que o Chile não é obrigado a negociar 

qualquer tipo de concessão territorial com a Bolívia.  

Gabarito: Letra C 

 

22- Considerada uma das primeiras manifestações da intitulada “Primavera Árabe”, a 

Revolução de Jasmim ocorreu na Tunísia.  

Gabarito: Letra D 

 

23- Uma das mais importantes obras do Modernismo, e que completou, em 2018, 90 

anos do lançamento, foi Macunaíma, escrita por Mário de Andrade.  

Gabarito: Letra D.  

 

24- Vamos analisar cada um dos itens propostos.  

Item I: Correto. O termo “BREXIT”, assim como afirma o item, é uma junção das 

palavras “BR” (iniciais de Grã-Bretanha) e “Exit”, que significa saída.  

Item II: Errado. No primeiro plebiscito realizado, a população votou pela saída do 

Reino Unido da União Europeia. No entanto, ao contrário do que afirma a questão, o 
percentual não foi esmagador. Ao todo, 51,9% dos eleitores votaram pela saída do 

bloco, ao passo que 48,1 optaram pela permanência.  

Item III: Correto. David Cameron, que era primeiro-ministro e um dos maiores 
incentivadores da permanência do Reino Unido na União Europeia, renunciou ao cargo 

após o resultado do plebiscito.  

Gabarito: Letra B 

 

25- A independência da Catalunha foi aprovada pela população após referendo 

realizado em 2017. No entanto, o procedimento foi bastante contestado, haja vista que 

menos da metade do eleitorado da região compareceu à votação.  

Após a realização do referendo, o Governo Espanhol, ainda que inicialmente tenha 
cogitado declarar a independência da Catalunha, ajuizou uma ação direta de 

inconstitucionalidade tendo por base a Constituição Espanhola de 1978. 

Atualmente, a Catalunha não é independente, mas os separatistas não desistiram da 



 

ideia. Recentemente, o presidente do governo regional da Catalunha, Quim 

Torra, afirmou que a população deveria estar disposta até mesmo a uma guerra. 

Gabarito: Letra A 

  

26- No ano de 2018, o filme que foi agraciado com o prêmio do Oscar de Melhor Filme 

foi “A Forma da Água”, do diretor Guillermo Del Touro.  

Gabarito: Letra C 

 

27- Vamos analisar os itens propostos: 

Item I: Correto. Assim como afirma o item, as eleições de 2018 foram 

acompanhadas pela Missão Eleitoral da OEA. Importante mencionar que está foi a 

primeira missão da OEA destinada a tal finalidade. 

Item II: Correto. A responsável pela realização da missão destinada a acompanhar a 
forma como o voto eletrônico se desenvolvia no Brasil foi a Presidente da Costa Rica, 

Laura Chinchilla. 

Item III: Errado. Ainda que esta tenha sido a primeira missão desta natureza 
promovida pela OEA, o erro do item está em afirmar sobre o “ineditismo do voto no 

Brasil”. Como é sabido, as eleições brasileiras são realizadas, há tempos, de forma 

eletrônica. 

Gabarito: Letra A 

 

 

28- Dentre as alternativas apresentadas, a única que está INCORRETA é a Letra E. 

Ao contrário do que afirmado, uma das características do papado de Francisco é 
justamente o de ter visitado países de baixa representatividade, ainda que em 

momentos relativamente conturbados. No caso de Bangladesh, a visita ocorreu no final 

de novembro de 2017. 

Gabarito: Letra E 

 

29- A questão elenca, de forma correta, características do mosquito Aedes Aegypti. 

Dentre as alternativas, a única que está INCORRETA é a Letra C. Diferente do que 

afirmado, é a fêmea do mosquito (e não o macho) quem se alimenta do sangue.  

Gabarito: Letra C 

 

30- A substância que causou bastante polêmica ao ser anunciada como provável 
responsável pela cura do câncer foi a fosfoetanolamina. Tanto é que a USP determinou 

a suspensão da distribuição do medicamento, ainda que houvessem diversas decisões 
judiciais autorizando a distribuição, mesmo que sem aprovação do órgão responsável, 

a ANVISA. 

Gabarito: Letra B 



 

 

 

Ética 

59 – Vamos analisar cada uma das alternativas apresentadas: 

Letra A: Correta. A alternativa exige o conhecimento das disposições do artigo 4º, I, 

do Decreto 6.029, de seguinte teor: 

 

Art. 4o  À CEP compete: 

I - atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros 

de Estado em matéria de ética pública; 

 

Letra B: Correta. No caso, estamos diante de uma importante regra deontológica, 

conforme previsão do Decreto 1.171: 

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que 
compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de 

longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, 
não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas 

principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 

 

Letra C: Correta. Estamos diante, na alternativa, de dois diferentes deveres a serem 

observados pelos servidores, conforme determinação do Decreto 1.171: 

 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os 

métodos mais adequados à sua organização e distribuição; 

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da 

função; 

 

Letra D: Errada. Como regra geral, temos a vedação à participação do servidor 
público federal em sociedades privadas. Excepcionalmente, no entanto, a Lei 8.112 

estabelece a possibilidade do servidor exercer o comércio na qualidade de acionista, 

cotista ou comanditário. 

 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 

 

Letra E: Correta. Aqui, a banca exigiu o conhecimento de um dever previsto na Lei 



 

8.112 para todos os servidores federais. 

 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

Gabarito: Letra D 
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