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PROVA 
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A 

AGENTE ORIENTADOR DO 
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

I. Este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso apresente defeito de impressão ou falta de 
questão, o candidato deve solicitar ao fiscal outro caderno. 

II. Em cada questão há apenas uma alternativa correta. Marque somente uma letra como resposta. 
III. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para marcar a 

resposta, no cartão de respostas, pintando completamente o círculo correspondente à 
alternativa escolhida, seguindo o exemplo:  

IV. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

V. O Candidato só poderá deixar a sala 2 (duas) horas após o início das provas. 
VI. O Candidato somente poderá levar este caderno, 15 (quinze) minutos antes do horário 

determinado para o término das provas. 
VII. Ao término das provas, entregue o Cartão de Respostas preenchido e assinado ao Fiscal. 

 
FATORES QUE ANULAM UMA QUESTÃO EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE RESPOSTAS 

 
I. Questão sem marcar; 
II. Questão com rabisco, rasuras ou manchas; 
III. Questão com mais de uma opção assinalada. 





CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto I 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948, constitui 
o reconhecimento da igualdade humana, 
destacando que a ideia de superioridade de 
uma raça, de uma classe social, de uma cultura 
ou de uma religião, sobre todas as demais, põe 
em risco a própria sobrevivência da 
humanidade. 
(COMPARATO, F.K. Sentido Histórico da Declaração 
Universal. DHnet. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/> Acesso em: 08 dez. 2009) 
 
Leia o texto e responda às questões de 01 a 
03. 

 
QUESTÃO 01  
Sobre a compreensão do texto, é correto 
afirmar que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: 
a. trata dos direitos humanos dos Estados 

americanos. 
b. defende a ideia de superioridade da raça 

branca. 
c. completou três décadas de existência no 

ano de 2008. 
d. preconiza a igualdade dos seres 

humanos. 
e. põe em risco a própria sobrevivência da 

humanidade. 
 
QUESTÃO 02  
As palavras sublinhadas no texto são, 
respectivamente, classificadas como: 
a. Substantivo, pronome relativo, artigo, 

conjunção. 
b. adjetivo, pronome relativo, artigo, 

conjunção. 
c. Substantivo, conjunção, artigo, 

preposição. 
d. adjetivo, pronome relativo, artigo, 

preposição. 
e. adjetivo, conjunção, artigo, preposição. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03  
A vírgula em “[...] destacando que a ideia de 
superioridade de uma raça, de uma classe 
social, de uma cultura ou de uma religião[...]” foi 
usada para: 
a. separar elementos de uma enumeração. 
b. indicar a elipse do verbo. 
c. isolar o vocativo. 
d. marcar a anteposição do predicativo. 
e. isolar expressões explicativas.  
 
Texto II 
 
“Artigo XXVI 
 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A 
instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, 
e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha 
do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos”. 
(Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível 
em:http://www.onubrasil.org.br/documentos_direitoshuma
nos.php. Acesso em: 08 dez. 2009)  
 
Leia o texto e responda às questões de 04 a 
08. 
 
QUESTÃO 04  
Conforme o texto acima, assinale a alternativa 
incorreta. 
a. Todas as pessoas têm direito à instrução. 
b. A gratuidade da instrução se dará 

somente nos graus elementares e 
fundamentais. 

c. A amizade entre as nações é um dos 
objetivos promovidos pela instrução. 

d. A instrução é partícipe das atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 

e. Os pais têm o direito de escolher a 
instrução adequada a seus filhos. 



QUESTÃO 05  
Quanto à regência nominal, em "tem direito à 
instrução" e "será acessível a todos", analise as 
afirmativas. 
 

I. Nos dois casos, a preposição “a” estabelece 
relação entre o nome e seu complemento. 
II. Em "tem direito à instrução", o complemento 
nominal completa o sentido do substantivo 
"direito". 
III. Em "acessível a todos", o adjetivo 
"acessível" pede complemento nominal. 
IV. Em "acessível a todos", o substantivo 
"acessível" pede complemento nominal. 
V. A preposição “a” se faz presente apenas no 
primeiro caso.  
Com base nelas, assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I está correta.  
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Apenas I, II e III estão corretas. 
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 06  
Quanto aos verbos empregados no texto, é 
correto afirmar que estão flexionados no: 
a. presente e pretérito imperfeito do 

subjuntivo. 
b. presente do indicativo e futuro do 

subjuntivo. 
c. futuro do indicativo e futuro do subjuntivo. 
d. futuro e pretérito imperfeito do subjuntivo. 
e. presente e futuro do presente do  

indicativo. 
 
QUESTÃO 07  
Em relação ao emprego da crase em “Todo ser 
humano tem direito à instrução”, é correto 
afirmar.  
a. Há crase porque ocorre a combinação da 

preposição “a” com o artigo definido “a”. 
b. A crase é facultativa. 
c. Há crase porque ocorre a contração da 

preposição “a” com o artigo definido “a”. 
d. Há crase porque se faz deferência à 

pessoa humana. 
e. Ocorre crase porque se tem apenas a 

presença do artigo “a”. 
 
QUESTÃO 08  
Imagine que você tenha um de seus direitos 
violados e vai redigir um documento ao juiz de 
sua comarca.  

Quanto à linguagem a ser utilizada, analise as 
afirmativas. 
 

I. A forma de tratamento adequada é “Vossa 
Excelência” e a abreviatura é “V.Exª”. 
II. O nível de linguagem é caracterizado pela 
formalidade e pelo uso da norma padrão. 
III. É obrigatório o uso do vocativo “Prezado 
Juiz”. 
IV. O emprego do pronome possessivo 
adequado é: “Aguardo a sua resposta”. 
V. O emprego do pronome possessivo 
adequado é: “Aguardo a vossa resposta”. 
 
Com base nelas, assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I e II estão corretas. 
b. Apenas I e IV estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas.  
d. Apenas I, II e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas. 
 
 
Texto III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(http://rasuralivre.blogspot.com/2007_04_01archive.html) 
 
Leia o texto e responda às questões de 09 a 
11. 
 
QUESTÃO 09  
Considerando-se os elementos verbais e não 
verbais da charge, é correto afirmar que o 
autor:  
a. defende o aborto. 
b. valoriza a covardia de quem comete o 

aborto. 
c. ironiza o significado de “direito à vida”. 
d. destaca a obrigação moral de não matar 

antes do nascimento. 
e. valoriza o direito da criança correr. 
 
 



QUESTÃO 10  
Quanto ao enunciado “Temos a obrigação 
moral de, pelo menos, dar a chance deles 
correrem”, analise as afirmativas. 
 

I. Pode-se substituir a expressão “pelo menos” 
por “às vezes”, sem prejuízo da significação. 
II. O vocábulo “deles” refere-se a “crianças”. 
III. O vocábulo “chance” significa 
“oportunidade”. 
IV. A expressão verbal “correrem” concorda 
com o substantivo “chance”. 
V. A expressão verbal “Temos” concorda com o 
sujeito “a obrigação moral”. 
 
Com base nelas, assinale a alternativa correta. 
a. Apenas II e III estão corretas. 
b. Apenas I e II estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas.  
d. Apenas IV e V estão corretas. 
e. Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 11  
Os vocábulos “covardia” e “terrorismo” são 
formados pelo processo de: 
a. recomposição. 
b. hibridismo. 
c. aglutinação. 
d. justaposição. 
e. sufixação.  
 
Texto IV 
 
[...] Jamais, em tempo algum, o brasileiro 
escreveu tanto. E se comunicou tanto. E leu 
tanto. E amou tanto. 
No caso do amor ali nascido, a feitura, o peso, 
a cor, a idade ou a nacionalidade não 
importam. O que é mais importante é o texto. O 
texto é a causa do amor. 
Quando comecei a escrever um livro pela 
Internet, muitos colegas jornalistas me 
entrevistavam (sempre a mim e ao João 
Ubaldo) perguntando qual era o futuro da 
literatura pela Internet. 
Há quatro meses atrás eu não sabia responder 
a essa pergunta. Hoje eu sei e tenho certeza do 
que penso: 
– Essa geração vai dar muitos e muitos 
escritores para o Brasil. E muita gente vai se 
apaixonar pelo texto e no texto. 
Existe coisa melhor para um escritor do que 
concluir uma crônica com isso?  

(PRATA, Mário. Amor só de letras. O Estado de São 
Paulo. 20 set. 2000) 
 
Leia o texto e responda às questões 12 e 13. 
 
QUESTÃO 12  
A crônica de Mário Prata versa sobre a 
satisfação do autor em verificar que as pessoas 
têm escrito, se comunicado, lido e amado 
muito! Este comportamento refere-se:  
a. à liberdade de ir e vir. 
b. ao amor que o texto produz. 
c. às dificuldades da literatura na internet. 
d. às entrevistas com jornalistas famosos. 
e. ao acesso aos mais variados jogos. 
 
QUESTÃO 13  
Em “Essa geração vai dar muitos e muitos 
escritores para o Brasil”, as expressões 
sublinhadas exercem a função de: 
a. objeto direto – adjunto adverbial de lugar. 
b. objeto direto – objeto indireto. 
c. predicativo – objeto indireto. 
d. sujeito – objeto direto. 
e. objeto indireto – adjunto adverbial de 

lugar. 
 
QUESTÃO 14  
Analise os itens apresentados, a seguir, de 
acordo com os tipos e gêneros textuais. 
 

I. “Secretária faz balanço positivo das ações 
sociais em MT”. 
II. “Venha para a Vivo e aproveite a maior e 
melhor cobertura 3G do Brasil”. 
III. “Apresentamos, nesta edição da revista, um 
breve mosaico das iniciativas premiadas, que 
utilizam as tecnologias de informação e 
comunicação como ferramentas para acelerar a 
inclusão social país afora”.  
IV. “Excelentíssimo Juiz, 
Encaminhamos à V.Exª os documentos 
relativos ao processo nº 297/12 para inclusão 
nos autos”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação correta dos gêneros textuais. 
a. Anúncio, propaganda, editorial, ofício.  
b. Propaganda, anúncio, ofício, editorial. 
c. Anúncio, artigo de divulgação científica, 

ofício, editorial. 
d. Propaganda, carta, anúncio, editorial. 
e. Propaganda, carta, anúncio, ofício.  
 



QUESTÃO 15  
Observe o gráfico abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Relatório Nacional de Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(2007), publicado pela Presidência da 
República, registra os casos de malária, na 
Amazônia Legal, de 1999 a 2006.  
 
Qual das alternativas abaixo indica uma leitura 
correta do gráfico. 
 
a. A incidência da doença caiu de 1999 a 

2002, quando foram registrados menos de 
100.000 casos. 

b. A maior incidência da doença ocorreu em 
2005. 

c. A menor incidência da doença ocorreu em 
2004. 

d. A intensidade de transmissão da doença 
aumentou de 2003 a 2005, mas voltou a 
cair em 2006. 

e. A intensidade da doença foi a mesma em 
2001 e 2005. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
QUESTÃO 16  
Os bandeirantes paulistas conquistaram e 
povoaram o território de Mato Grosso: 
a. no século XV. 
b. entre  1492 e 1718. 
c. entre  1492 e 1790. 
d. entre  1673 e 1682. 
e. no final do século XX. 
 
 
 

QUESTÃO 17  
 A lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 
1977, determinou o desmembramento do 
estado de Mato Grosso em duas unidades 
federativas.  
Assinale a alternativa correta que apresenta 
uma das razões oficiais para o ato citado. 
a. As constantes manifestações dos 

trabalhadores rurais ligados ao Movimento 
dos Sem Terra (MST), que exigiam a 
imediata reforma agrária, preocupavam os 
fazendeiros no extremo norte do Estado.  

b. O fortalecimento da aliança entre o 
empresariado e a classe produtora de 
grãos. 

c. As constantes invasões pelas 
comunidades indígenas às fazendas 
situadas nas proximidades do Parque 
Nacional do Xingu, gerando tensão 
permanente com os colonos da região.  

d. Intensificação da violenta disputa entre os 
grupos oligárquicos pelo controle da vida 
política local. 

e. A reorganização do espaço geográfico era 
fundamental, a fim de possibilitar melhor 
administração e exploração econômica, 
pois o Estado apresentava uma extensa 
área e grande diversidade ecológica e 
econômica. 

 
QUESTÃO 18  
O processo de colonização do estado de Mato 
Grosso se fortaleceu a partir: 
a. da regulamentação da posse da terra. 
b. da implantação de rodovias e ferrovias no 

Estado. 
c. da década de 1970, com a implantação 

dos projetos oficiais de colonização. 
d. do plano de metas, a fim de possibilitar 

melhor administração e exploração 
econômica. 

e. da proposta de desenvolvimento 
sustentável e equidade social. 

 
QUESTÃO 19  
Sobre as eleições em Mato Grosso, durante a 
Primeira República (1889-1930), assinale a 
alternativa correta. 
a. As eleições eram acompanhadas pelo 

Tribunal Regional Eleitoral, o que impedia 
fraude. 

b. A força do movimento operário garantiu a 
eleição de candidatos, representando as 



diferentes categorias de trabalhadores. 
c. O voto no Estado era controlado pelos 

coronéis, geralmente proprietários de 
terra. 

d. As eleições transcorriam em perfeita 
ordem, garantindo a independência do 
voto. 

e. A ausência de violência durante as 
eleições permitia a livre manifestação do 
eleitor durante o pleito. 

 
QUESTÃO 20  
O estado de Mato Grosso, localizado na região 
centro-oeste, faz limites com os estados de:  
a. MS, SP, PA, SC, MA. 
b. PR, MS, RS, GO. 
c. MS, GO,TO, PA, AM, RO. 
d. AC, PA, MS, BA, RR, AP. 
e. GO, PA, AC,TO, MS. 
 
QUESTÃO 21  
A modernização da agricultura no estado de 
Mato Grosso se dá através da relação entre 
mecanização e apropriação do relevo em áreas 
de cerrado. É característica dessa relação: 
a. a destruição das veredas destinadas às 

policultura. 
b. o desenvolvimento da monocultura em 

vastas áreas de topografia plana. 
c. a drenagem dos solos hidromorfizados 

para atividade pecuária. 
d. o uso de solos em áreas de declividade 

acentuada para rotação de cultura. 
e. a compactação dos solos e a preservação 

ambiental. 
 
QUESTÃO 22  
Considerando as características climáticas do 
estado de Mato Grosso, é correto afirmar que o 
clima é: 
a. equatorial úmido. 
b. subtropical úmido. 
c. litorâneo com ventos alísios. 
d. tropical seco-úmido. 
e. equatorial semi-árido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

QUESTÃO 23  
Com relação aos princípios a serem obedecidos 
pela Administração Pública, um exige 
resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento às necessidades da 
comunidade e de seus membros. 
Este verdadeiro dever da boa administração 
constitui o princípio da: 
a. impessoalidade. 
b. moralidade. 
c. eficiência. 
d. publicidade. 
e. legalidade. 
 
QUESTÃO 24  
Sobre o provimento de cargo no serviço 
público, assinale a alternativa correta. 
a. Provimento é o ato pelo qual se efetua a 

ascensão do titular do cargo público. 
b. Provimento originário é o que se faz 

através da nomeação, que pressupõe a 
inexistência de vinculação entre a 
situação de serviço anterior do nomeado e 
o preenchimento do cargo. 

c. Provimento por derivação vertical é a 
passagem de um cargo para outro, com 
elevação hierárquica, mesmo que em 
outra carreira. 

d. Provimento sem elevação funcional, mas 
com elevação hierárquica e de grau, é 
denominado de transferência. 

e. Provimento derivado é o que se faz 
através da nomeação, que pressupõe a 
inexistência de vinculação entre a 
situação de serviço anterior do nomeado e 
o preenchimento do cargo. 

 
QUESTÃO 25  
No tocante ao servidor público, compreende-se 
reversão como: 
a. a recondução do servidor ao mesmo 

cargo de que fora demitido, com o 
pagamento integral dos vencimentos e 
vantagens do tempo em que esteve 
afastado, uma vez reconhecida a 
ilegalidade da demissão em decisão 
judicial ou administrativa. 

b. o ato administrativo através do qual o 
servidor é destituído do cargo, emprego 
ou função. 

c. o retorno do inativo ao serviço, em face de 



cessação dos motivos que autorizaram a 
aposentadoria por invalidez. 

d. o retorno obrigatório à atividade do 
servidor em disponibilidade, em cargo de 
atribuições e remuneração compatíveis 
com o anteriormente ocupado. 

e. a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica. 

 
QUESTÃO 26  
Quanto às competências estabelecidas na 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 
a. No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

b. A competência da União para legislar 
sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

c. Não existindo lei federal sobre normas 
gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena para 
atender suas peculiaridades. 

d. A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual no que lhe for contrário. 

e. A Constituição Federal não prevê as 
normas de Direito Tributário como 
pertencendo ao âmbito da legislação 
concorrente. 

 
QUESTÃO 27  
Nos últimos dois anos do período presidencial, 
vagando os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, será tomada que tipo 
de providência? 
a. Far-se-á nova eleição direta, noventa dias 

depois de aberta a última vaga. 
b. Serão sucessivamente chamados, ao 

exercício da Presidência, o Presidente do 
Senado Federal, o Presidente da Câmara 
dos Deputados e o do Supremo Tribunal 
Federal. 

c. Será chamado, ao exercício da 
Presidência, o Ministro da Justiça, que 
convocará eleição indireta. 

d. Far-se-á nova eleição direta, cento e vinte 
dias após a abertura da última vaga. 

e. A eleição, para ambos os cargos, será 
feita trinta dias depois da abertura da 
última vaga pelo Congresso Nacional. 

QUESTÃO 28  
No que se refere à organização do Estado 
Federal Brasileiro, a Constituição Federal 
estabelece que compete privativamente à União 
legislar, entre outras matérias, sobre:  
a. os sistemas de consórcios e sorteios. 
b. as juntas comerciais. 
c. a educação, cultura, ensino e desporto. 
d. os procedimentos em matéria processual. 
e. a assistência jurídica e defensoria pública. 
 
QUESTÃO 29  
O mandado de injunção é conferido aos 
indivíduos para que os referidos: 
a. se defendam de atos ilegais ou praticados 

com abuso de poder, cabendo contra atos 
discricionários e vinculados. 

b. possam suprir uma omissão de Poder 
Público, no intuito de viabilizar o exercício 
de um direito ou prerrogativa prevista na 
Constituição Federal. 

c. tenham acesso às informações que o 
Poder Público ou entidades de caráter 
público possuam a seu respeito. 

d. obtenham as garantias relacionadas à 
liberdade de locomoção, ainda ou 
afetadas apenas de modo reflexo, indireto 
ou oblíquo. 

e. tenham condições de dar notícia de fatos 
ilegais ou abusivos ao Poder Público, para 
que estes providenciem as medidas 
adequadas. 

 
QUESTÃO 30  
Compete concorrentemente à União, Estados e 
Distrito Federal: 
a. legislar sobre a proteção ao patrimônio 

turístico e paisagístico. 
b. fomentar a produção agropecuária. 
c. proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas. 
d. instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico. 

e. promover, no que couber adequado 
ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle de uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. 

 
 
 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31  
Quanto às medidas sócio-educativas previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
correto afirmar que: 
a. na medida de prestação de serviços 

comunitários, as tarefas atribuídas ao 
adolescente devem ser cumpridas numa 
jornada máxima de 5 (cinco) horas 
semanais, por um período não excedente 
a 6 (seis ) meses. 

b. o orientador, no caso em que se aplique a 
liberdade assistida, supervisiona a 
frequência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, mas não lhe compete 
diligenciar no sentido da 
profissionalização e da inserção do 
adolescente no mercado de trabalho. 

c. a medida de semi-liberdade tem o prazo 
máximo determinado em 6 (seis) meses, 
que pode ser prorrogada mediante 
decisão fundamentada. 

d. a internação constitui medida privativa de 
liberdade, não comportando prazo 
determinado, devendo sua manutenção 
ser reavaliada mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada 6 (seis) 
meses. 

e. a medida de internação pode ser aplicada 
no caso de descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente 
imposta, sendo que, nesse caso, o prazo 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 
QUESTÃO 32  
Com relação às medidas aplicáveis às crianças 
e aos adolescentes, é correto afirmar que: 
a. as medidas de proteção são aplicáveis 

quando os direitos da criança forem 
ameaçados ou violados em razão da sua 
própria conduta. 

b. as medidas de proteção não podem ser 
aplicadas cumulativamente. 

c. o abrigo em entidade é uma medida sócio-
educativa que deve atender aos princípios 
da brevidade e da excepcionalidade. 

d. as medidas de proteção podem ser 
aplicadas às crianças, mas não podem ser 
aos adolescentes. 

e. as medidas sócio-educativas visam à 
proteção da sociedade e a punição do 
adolescente infrator.  

QUESTÃO 33  
Com relação à lei 8069/1990, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, é correto afirmar 
que: 
a. este diploma legal restringe-se ao menor 

em situação irregular. 
b. este diploma legal contempla a doutrina 

da proteção integral. 
c. para efeito desta lei, criança é a pessoa 

até 12 (doze) anos completos e,  
adolescente é a pessoa de 13 (treze) anos 
completos até 18 (dezoito) anos 
incompletos. 

d. para efeito desta lei, considera-se a idade 
do adolescente à data da apuração do ato 
infracional.                                                                                         

e. para efeito desta lei, a remissão implica 
necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade do 
adolescente. 

 
QUESTÃO 34  
É incorreto afirmar que o SINASE, Sistema 
Nacional de Atendimento Sócio-educativo: 
a. é uma política pública social de 

implementação do atendimento às 
medidas sócio-educativas que não 
estejam previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

b. valoriza a importância de fortalecer a 
aplicação das medidas em meio aberto, 
em detrimento das medidas privativas de 
liberdade. 

c. especifica a competência dos vários entes 
federativos para o atendimento sócio-
educativo no país. 

d. prevê a municipalização das medidas 
sócio-educativas, atendendo ao princípio 
da descentralização. 

e. delineia os parâmetros de ação e gestão 
das medidas sócio-educativas, desde o 
atendimento inicial até as características 
arquitetônicas das unidades de provação 
de liberdade. 

 
QUESTÃO 35  
Analise as afirmativas abaixo, quanto a sua 
veracidade. 
I. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
(SEDH) atua na articulação e na 
implementação de políticas públicas voltadas 
para a promoção dos direitos humanos. 
II. Compete à SEDH exercer as funções de 



ouvidoria geral da cidadania. 
III. São funções da SEDH: articular iniciativas e 
apoiar projetos voltados para a promoção dos 
direitos humanos em âmbito nacional, tanto por 
organismos governamentais como por 
organizações da sociedade. 
IV. Compete à SEDH prestar assessoria direta 
e imediata à Presidência da República na 
formulação de políticas e diretrizes voltada à 
promoção das minorias. 
Com base nelas, assinale a alternativa correta: 
a. Apenas I e II estão corretas. 
b. Apenas I e IV estão corretas. 
c. Apenas I, II e III estão corretas. 
d. Apenas I e III estão corretas. 
e. Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 36  
Quanto aos crimes contra a vida, é correto 
afirmar que: 
a. o agente que comete homicídio sob 

domínio de forte emoção, logo a seguir da 
injusta provocação, tem sua pena 
aumentada em até ⅓ (um terço). 

b. no homicídio culposo a pena é aumentada 
de ½  (um meio) se o crime resulta da 
inobservância de regra técnica de 
profissão, arte ou ofício. 

c. na hipótese de homicídio doloso, o juiz 
poderá deixar de aplicar a pena, se as 
consequências da infração atingem o 
próprio agente de forma tão grave que a 
sanção penal se torne desnecessária. 

d. o nosso ordenamento jurídico classifica o 
homicídio cometido para assegurar a 
execução de outro crime como homicídio 
privilegiado. 

e. é considerado crime hediondo o homicídio 
quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio, ainda que cometido 
por um só agente. 

 
QUESTÃO 37  
Em se tratando dos crimes contra honra, é 
correto afirmar que: 
a. caluniar alguém é imputar-lhe fato 

ofensivo a sua reputação. 
b. difamar alguém é ofender a sua dignidade 

ou decoro. 
c. injuriar alguém é imputar-lhe, falsamente, 

fato definido como crime. 
 
 

d. não constituem injúria ou difamação 
punível a ofensa realizada em juízo, na 
discussão da causa, pela parte ou seu 
procurador. 

e. as penas cominadas à calúnia, difamação 
e injúria são aumentadas se a pessoa 
ofendida é maior de 50 (cinquenta) anos. 

 
QUESTÃO 38  
Quanto aos crimes contra a liberdade individual, 
é correto afirmar que: 
a. o ordenamento jurídico brasileiro não 

prevê a modalidade qualificada para o 
delito de sequestro e cárcere privado. 

b. no crime de redução à condição análoga à 
de escravo, a pena é aumentada da 
metade, se o crime é cometido contra 
criança ou adolescente. 

c. a pena é de detenção para o sequestro 
praticado para fins libidinosos. 

d. o artigo 149 do Código Penal, que tipifica 
a redução à condição análoga à de 
escravo, não tem aplicabilidade em nosso 
país, visto que a escravidão foi abolida em 
1888. 

e. o crime de sequestro e cárcere privado 
encontra-se no rol daqueles considerados 
crime  de ímpeto. 

 
QUESTÃO 39  
Quanto ao crime de furto, é correto afirmar 
que: 
a. a pena é diminuída se o furto é praticado 

durante o repouso noturno, visto que a 
vítima não presencia. 

b. é privilegiado o furto com a utilização de 
chave falsa. 

c. se o criminoso é primário e é de pequeno 
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir 
a pena de reclusão pela  de  detenção. 

d. incorre nas penas de reclusão de 1 (um) a 
6 (seis)  anos e multa, aquele que subtrai 
veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado. 

e. o delito de furto pode ser praticado tanto 
dolosamente quanto culposamente. 

 
QUESTÃO 40  
Em se tratando dos crimes contra os costumes, 
é correto afirmar que: 
a. o conceito legal de estupro restringe-se à 

violência ou grave ameaça para a prática  
da conjunção carnal. 



b. manter estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual deixou de ser crime 
com a Lei 12.015/2009, visto ser costume 
aceito pela sociedade, principalmente, na 
região norte do país. 

c. a Lei 12.015/2009 trouxe importante 
avanço ao prever que quem utilizar meios 
eletrônicos, inclusive salas de bate-papo 
da internet, para corromper ou facilitar a 
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, 
incorre nas penas de reclusão de 1 (um) a 
4 (quatro) anos. 

d. a Lei 12.015/2009 criou a figura do 
estupro de vulnerável, onde quem tiver 
conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 18 (dezoito) anos 
ou com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, 
incorrerá numa pena maior do que aquela 
prevista no estupro de pessoa não 
vulnerável. 

e. no crime de estupro de vulnerável  
procede-se mediante ação penal pública, 
condicionada a representação. 

 
QUESTÃO 41  
Em se tratando de crime de receptação, 
assinale a alternativa incorreta. 
a. A receptação é crime culposo, não sendo 

prevista a forma dolosa. 
b. A receptação é crime comum, tanto em 

relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito 
passivo. 

c. A receptação pode, excepcionalmente, ser 
praticada via omissão imprópria, na 
hipótese de o agente gozar do status de 
garantidor. 

d. A receptação é crime instantâneo no que 
diz respeito às condutas de adquirir e 
receber. 

e. A receptação é crime permanente 
enquanto o agente estiver transportando, 
conduzindo ou ocultando a coisa. 

 
QUESTÃO 42  
Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, é correto afirmar que o remédio 
constitucional cabível para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constantes de registros 
ou banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público é: 

a. mandado de segurança individual. 
b. mandado de segurança coletivo. 
c. habeas corpus. 
d. habeas data. 
e. mandado de injunção. 
 
QUESTÃO 43  
Em se tratando do regime de penas, a 
Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, que 
trata dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, prevê: 
a. a proibição irrestrita da pena de morte. 
b. a autorização de penas perpétuas. 
c. a extradição do brasileiro nato para o 

cumprimento de pena no exterior. 
d. a extradição do estrangeiro para 

cumprimento de pena por crime político. 
e. a pena de prestação social alternativa. 
 
QUESTÃO 44  
Sobre a Constituição Federal, artigo 6º e 
seguintes que tratam dos Direitos Sociais, é 
correto afirmar que: 
a. garante a mesma remuneração para o 

trabalho noturno e diurno. 
b. prevê a participação nos lucros, ou 

resultados, de forma vinculada à 
remuneração. 

c. prevê o seguro contra acidentes de 
trabalho a cargo do empregado, sem 
excluir a indenização devida pelo 
empregador. 

d. garante proteção do mercado de trabalho 
da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei. 

e. garante salário-família pago em razão do 
dependente a qualquer trabalhador 
brasileiro. 

 
QUESTÃO 45  
Quanto aos Direitos Sociais previstos na 
Constituição Federal, é correto afirmar: 
a. nas empresas de mais de 100 (cem) 

empregados é prevista a eleição de um 
representante destes, com a finalidade 
exclusiva de promover-lhes o 
entendimento direto com os 
empregadores. 

b. é garantida a participação dos 
trabalhadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses 
profissionais sejam objetos de discussão.  
 



c. é obrigatória a filiação dos empregados 
aos sindicatos. 

d. é permitida a criação de mais de uma 
organização sindical representativa de 
certa categoria profissional, na mesma 
base territorial. 

e. é autorizada a dispensa do empregado 
sindicalizado, mesmo após o registro da 
candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical. 

 
QUESTÃO 46  
Considerando que saber relacionar-se é uma 
arte, o funcionário público deve desenvolver 
suas atividades de maneira empática.  
Desta forma, é correto afirmar. 
a. Deve-se evitar olhar nos olhos do cidadão 

a que se atende para evitar envolvimento. 
b. É necessário ter sensibilidade para se 

colocar no lugar do outro e saber a forma 
correta de agir perante as circunstâncias. 

c. Em qualquer ocasião devem-se evitar 
diálogos a fim de não perder tempo. 

d. Quando receber uma ligação e não puder 
atender no momento, deve-se esperar que 
a pessoa ligue novamente. 

e. Elogiar a pessoa pelo trabalho 
interessante que realiza, torna-a 
arrogante. 

 
QUESTÃO 47  
Para que ocorra o bom entendimento das 
informações entre duas pessoas, é correto 
afirmar que: 
a. em relação às informações desagradáveis 

e críticas, o funcionário deve demonstrar 
desinteresse e, na primeira oportunidade, 
interromper a pessoa. 

b. o funcionário deve usar gírias e termos 
técnicos no meio profissional para garantir 
o significado exato das informações. 

c. para transmitir uma mensagem deve-se 
estar atento à tonalidade e altura da voz, à 
receptividade de quem ouve e à 
linguagem que será utilizada. 

d. o importante na comunicação é receber a 
mensagem, sendo desnecessário o 
retorno. 

e. deve-se compartilhar informações 
inoportunas com os envolvidos no 
trabalho. 

 
 

QUESTÃO 48  
Pelo atendimento telefônico transmite-se tanto 
a imagem profissional quanto a eficácia e o 
bom atendimento da instituição.  
Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
a. Deve-se responder as dúvidas mais 

comuns das pessoas como se estivesse 
respondendo pela primeira vez. 

b. Deve-se ser gentil no atendimento, 
usando expressões como “coração”, 
“querido(a)” ou “meu bem”. 

c. O funcionário deve fazer com que o 
tratamento seja distante, impessoal, 
evitando envolvimento. 

d. Deve-se evitar conflitos, demonstrando 
indiferença e apatia. 

e. Ao deparar-se com alguém irritado e 
agressivo ao telefone, deve-se utilizar tom 
de superioridade. 

 
QUESTÃO 49  
Nas relações de trabalho é necessário que se 
tenha uma forma de agir, capaz de enfrentar 
adequadamente os desafios que surgem no 
dia-a-dia. 
Com relação à afirmação, assinale a alternativa 
correta. 
a. Nas atividades que o funcionário público 

realiza junto à comunidade, é importante 
que se tenha apenas competência na sua 
área técnica específica. 

b. Pelas atividades que o funcionário público 
realiza, deve priorizar o status, 
remuneração e estabilidade em 
detrimento da identificação com o 
trabalho. 

c. O funcionário público deve ter ânimo 
permanente, disposição para o trabalho e 
interesse para aprender. 

d. Deve-se evitar ouvir os problemas dos 
funcionários e interessar-se por eles. 

e. A persistência, a seriedade, a assiduidade 
e a pontualidade são fatores que 
interferem, indiretamente, no desempenho 
das atividades do funcionário público. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 50  
São deveres do funcionário público para a 
realização das suas atribuições:  
a. desempenhar suas funções nos lugares e 

horários, valendo-se da própria 
autonomia. 

b. cumprir a jornada de trabalho de acordo 
com as suas possibilidades. 

c. respeitar, se possível, as normas e 
orientações superiores. 

d. tratar os colegas de trabalho e o público 
em geral da maneira que lhe convier. 

e. conservar e zelar pelo patrimônio público. 



 


