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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo, que é parte (adaptada) 
de um texto do escritor gaúcho Moacyr Scliar, 
constante do Dicionário do viajante insólito. Em 
seguida, responda às questões 01 e 02, 
elaboradas a partir de seu conteúdo: 

 
Em relação a estilo de viajar, há 

basicamente duas formas. Aqueles que podem, 
fazem-no com vagar, conhecendo bem os 
lugares e saboreando a experiência do novo. Os 
que não podem, porque têm pouco tempo, ou 
pouco dinheiro, ou ambos, recorrem ao estilo 
“correria e ansiedade”. 

Minha primeira viagem à Europa foi assim. 
Percorremos, minha mulher e eu, um número 
assombroso de cidades, numa época em que a 
Europa podia ser feita a cinco dólares por dia. 
Em cada lugar que chegávamos era um susto: o 
número de museus, de lugares históricos, de 
pontos de interesse, enfim, era sempre muito 
maior do que imaginávamos. E chegávamos a 
nos queixar: precisava a Europa ser tão culta? 
Precisava concentrar tantas obras de arte? 
Passada essa fase inicial, iniciávamos a 
maratona, que exigia muita resistência e 
sacrifício: nossas refeições limitavam-se a 
sanduíches, as horas de sono eram 
drasticamente reduzidas. No Brasil a gente 
poderá comer e dormir, prometíamo-nos. 
 
01. Assinale a opção em que a ideia expressa 

NÃO consta, implícita ou explicitamente, do 
texto: 

 
a) A Europa é o melhor continente para se 

viajar, graças às opções que oferece na 
área cultural. 

b) Em sua primeira viagem à Europa, o 
autor do texto conheceu, de modo 
apressado, um grande número de 
cidades. 

c) Para ganhar tempo e poder conhecer o 
que a Europa oferecia, o autor e sua 
mulher comiam apressadamente. 

d) Há duas maneiras de viajar, sendo a mais 
proveitosa aquela que é feita sem pressa 
e com dinheiro. 

 
02. A palavra “drasticamente”, no penúltimo 

período do texto, de acordo com o contexto 
em que se insere, significa: 

 
a) possivelmente 
b) em vão 
c) de modo radical 
d) de maneira nenhuma 

 
 

03. Assinale a opção em que existe ERRO no 
plural do substantivo composto: 

 
a) beija-flores 
b) águas-de-colônias 
c) canetas-tinteiro 
d) pingue-pongues 

 
04. Assinale a frase escrita na voz passiva: 

 
a) Os torcedores aplaudiram o time no final 

do jogo. 
b) O silêncio era cortado pelo ruído de um 

bonde. 
c) A forte chuva e a ventania derrubaram as 

árvores. 
d) A concessionária vende um carro novo 

todos os dias. 

 
05. Assinale a frase que apresenta ERRO de 

concordância: 
 

a) Com a greve dos ônibus, todas as 
delegacias estavam alerta. 

b) Quando chegamos, era meio-dia e meia. 
c) Os desenhos de que te falei seguem 

anexo. 
d) As verduras estavam meio estragadas. 

 
06. Assinale a opção que apresenta palavra 

escrita corretamente: 
 

a) candieiro 
b) previlégio 
c) gorjeio 
d) carangueijo 

 
07. Assinale a frase corretamente pontuada: 

 
a) As ruas da cidade, ficaram alagadas com 

a chuva. 
b) Tocarei algo no violão, mas não espero 

que você goste. 
c) Essa proposta, que você faz tem alguma 

intenção oculta? 
d) Em relação à saúde, urge que se adotem, 

medidas objetivas e urgentes. 

 
08. Indique a opção em que todas as palavras 

são femininas: 
 

a) telefonema, champanha, faringe, dó 
b) tríade, alface, afã, dilema 
c) rês, estratagema, eclipse, bílis 
d) apendicite, ferrugem, cal, análise 
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09. Assinale a frase em que o termo destacado 
está empregado em sentido conotativo: 

 
a) Os meios de comunicação investem firmes 

contra o tabagismo. 
b) O século XXI prolonga, com as guerras, os 

cem anos que o antecederam. 
c) Muitos grupos sociais não aceitam os 

imigrantes com tranquilidade. 
d) Os biscoitos são tão macios que se 

dissolvem no céu da boca. 
 
10. Assinale a frase em que o sujeito é 

indeterminado: 
 

a) Encontramos muitos animais abandonados 
nas ruas. 

b) Entraram os candidatos e os fiscais da 
prova. 

c) Durante o feriado, picharam o muro do 
terreno. 

d) Chove muito nos meses de novembro e 
dezembro. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
11. Acerca do ensino e da educação no Brasil, de 

acordo com a Constituição Federal, julgue os 
itens a seguir: 
 

I. Um dos princípios que regem o ensino é a 
garantia de padrão de qualidade. 

II. Os Estados atuarão prioritariamente na 
educação infantil e no ensino médio. 

III. O ensino é livre à iniciativa privada, sendo 
desnecessária autorização do Poder Público. 

IV. O Estado deve garantir progressiva 
universalização do ensino superior gratuito. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa I esta correta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão 

corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão 

corretas. 
d) Somente as afirmativas III e II estão 

corretas. 
 
12. Nos termos da Constituição da República, 

sobre a assistência social, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) A seguridade social compreende um conjunto 

de ações dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência, à assistência 
social, à educação e à cultura. 

b) É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular a programa de apoio à 
inclusão e promoção social até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, assegurada a aplicação desses 

recursos no pagamento de despesas com 
pessoal e encargos sociais. 

c) A assistência social tem como objetivo a 
garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso, desde que comprovem possuir 
meios de prover a própria manutenção por 
sua família. 

d) As ações governamentais na área da 
assistência social serão organizadas 
considerando a participação da população, 
por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 

 
13. Acerca do direito das crianças e dos 

adolescentes à proteção especial abrange, 
julgue os itens a seguir: 
 
I. a garantia dos direitos previdenciários e 

trabalhistas.  
II. a admissão incondicionada no mercado de 

trabalho. 
III. Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.  

IV. São penalmente imputáveis os menores 
de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão 

corretas. 
d) Somente as afirmativas I e IV estão 

corretas. 
 
14. Assinale a afirmativa correta: 

 
a) O Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas 
específicas. 

b) A adoção será assistida pelo Poder Público, 
na forma da lei, que não permitirá casos de 
sua efetivação por parte de estrangeiros. 

c) Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos 
para o exercício desse direito, permitida, 
mediante ordem judicial, formas coercitivas 
por parte de instituições oficiais. 

d) O casamento religioso não tem efeito civil. 
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15. Acerca do desporto na Constituição Federal, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) A justiça desportiva terá o prazo máximo 

de quarenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir 
decisão final. 

b) O Poder Judiciário admitirá ações 
relativas à disciplina e às competições 
desportivas ainda que antes de esgotadas 
as instâncias da justiça desportiva. 

c) É assegurada a destinação de recursos 
públicos para a promoção prioritária do 
desporto de alto rendimento. 

d) É dever do Estado, dentre outros, 
fomentar práticas desportivas não-
formais. 

 
16. Assinale a única alternativa INCORRETA: 

 
a) O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de 
educação infantil, em creche e pré-escola, 
às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

b) O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de 
educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 16 (dezesseis) anos de 
idade. 

c) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
é direito público subjetivo. 

d) O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental. 

 
17. Acerca da educação, na Constituição Federal 

assinale a alternativa correta: 
 
a) A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, 
recolhida pelos trabalhadores, na forma 
da lei. 

b) As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do 
salário-educação serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de escolas 
de educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino. 

c) Os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e 
médio. 

d) Os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas, não podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias. 

 
 
 
 

18. Acerca da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e não 
hierarquizada e constituem um sistema 
único. 

b) São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 

c) Os gestores locais do sistema único de 
saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com 
a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para 
sua atuação. 

d) É vedada a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

 
19. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Nenhum benefício que substitua o salário 

de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal 
inferior ao salário mínimo. 

b) A educação básica pública atenderá 
prioritariamente ao ensino regular. 

c) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

d) A previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação facultativa. 

 
20. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações. 

b) O plano nacional de educação terá 
duração quinquenal. 

c) O plano nacional da juventude terá 
duração decenal. 

d) O Estatuto da Juventude e o Plano 
Nacional da Juventude correspondem a 
instrumentos jurídicos distintos 
complementares. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
21. O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967, em seu art. 2º define que o 
Presidente da República e os Ministros de 
Estado exercem as atribuições de sua 
competência constitucional, legal e 
regulamentar com o auxílio dos órgãos que 
compõem a Administração Federal. A 
respeito do referido diploma legal, afirmar-
se. 

 
I. A Administração Direta, é constitui dos 

serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da 
República e dos Ministérios; 

II. A Administração Indireta, compreende as 
seguintes categorias de entidades, 
dotadas de personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; b) Empresas Públicas; c) 
Sociedades de Economia mista; d) 
fundações públicas; 

III. A administração Direta e Indireta não 
obedecerá a planejamento que vise a 
promover o desenvolvimento econômico-
social do País e a segurança nacional; 

IV. Na Administração Federal, os serviços 
que compõem a estrutura central de 
direção devem permanecer atrelados as 
rotinas de execução e das tarefas de 
mera formalização de atos 
administrativos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão 

corretas 
b) Somente as afirmativas I e IV estão 

corretas 
c) Somente as afirmativas III e II estão 

incorretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão 

corretas 
 
22. O Decreto-Lei nº 200/1967, trouxe muitos 

avanços para a Administração Pública, 
tirando a rigidez burocrática e introduzindo o 
modelo gerencial de Administração e, para 
implementar esse modelo Gerencial definiu 
que as atividades da Administração Federal 
obedecerão aos seguintes princípios 
fundamentais: Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
a) Planejamento 
b) Centralização de Competência 
c) Coordenação 
d) Descentralização 

 

23. A Administração Pública Gerencial tem como 
principal característica: 

 
a) O aumentar os gastos públicos e diminuir 

sua produtividade. 
b) A economia e a eficiência, ou seja, é o 

“fazer mais com menos”, o que significa 
considerar o cidadão como contribuinte, 
que não quer desperdício, ao contrário, 
quer ver o recurso arrecadado ser 
aplicado eficientemente. 

c) Centralização administrativa, por meio da 
delegação de autoridade. 

d) Controle rígido, dos processos 
administrativos ao invés do controle por 
resultados. 
 

24. O Estado de Bem-Estar Social, surge com as 
crises capitalistas do inicio do século XX, 
mas desde a metade do Século XIX já 
podem ser observadas algumas iniciativas 
no sentido do Estado ter uma participação 
mais positiva nas questões sociais. Assim o 
Estado de Bem-Estar Social tem como 
característica:  

 
a) A intervenção direta nas estruturas 

públicas. 
b) A não proteção dos indivíduos. 
c) A intervenção indireta na Administração 

Pública. 
d) A caridade, por meio de doações de 

alimentação, saúde, habitação, educação. 
 

25. A Constituição Federal de 1988, trouxe 
grandes avanços para a Administração 
Pública, em especial no tocante à 
participação popular. Entretanto, muitos 
analistas afirmam que a Constituição de 
1988 foi responsável por uma tendência ao 
enrijecimento burocrático. Quanto a essa 
discussão assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) A transferência maciça de atribuições e 

recursos a Estados e Municípios, organização 
de carreiras rígidas e adoção de modelos 
gerenciais privados, representando um 
burocratização excessiva. 

b) A generalização do procedimento licitatório 
também para os entes descentralizados, não 
obstante a exclusão, em relação aos 
mesmos, da regra do concurso público, 
possibilitando a burocratização acentuada.  

c) A subordinação dos entes descentralizados 
às mesmas regras de controle formal 
utilizadas na Administração direta, 
representam um em enrijecimento nos 
processo administrativos. 

d) A ênfase no planejamento central, aplicação 
de tetos remuneratórios e obrigatoriedade 
de isonomia salarial, nos cargos públicos, 
dificultando o gerenciamento mais eficiente  
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26. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 
Estado de 1995, elaborado no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, 
instituiu-se novos modelos organizacionais 
visando à modernização da gestão da 
administração pública. Quanto a essa 
características modernizadora do Aparelho de 
Estado assinale a alternativa CORRETA 

 
a) Empresas públicas e privadas. 
b) Empresas de economia mista e empresas 

públicas. 
c) agências executivas e agências reguladoras. 
d) Agências reguladoras e empresas privadas. 

 
27. Assinale a opção que identifica 

CORRETAMENTE os contornos da nova 
administração pública brasileira a partir da 
implementação do Plano Diretor de Reforma do 
Aparelho do Estado. 

 
a) Seus principais objetivos são a diminuição 

dos gastos públicos e o aumento da 
produtividade, por meio da descentralização 
administrativa. 

b) Seus objetivos não são apenas a questões 
de ordem administrativa, mas social e 
política, empregando-se, inclusive, parte do 
proletariado na Administração Pública sem 
concurso público. 

c) Agrega setores dinâmicos da sociedade, que 
faz pressão, devido ao limitado leque de 
ocupações do mercado brasileiro. 

d) Tem como objetivos cooptar potenciais 
opositores oriundos de setores médios 
urbanos e das alas dos grande propriedade 
rural. 
 

28. Assinale a alternativa CORRETA. 
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado, tem como objetivos fundamentais.  

 
a) Procura criar condições para a construção do 

Estado em base burocráticas e racionais. 
b) Criar condições para a reconstrução do 

Estado baseada em conceitos atuais de 
administração voltados para morosidade, 
sem se preocupar com o controle dos 
resultados. 

c) Criar condições para a reconstrução da 
administração pública moderna e iluministas, 
contribuindo para uma administração pública 
“burocrática” e eficiente. 

d) Criar condições para a reconstrução da 
administração pública em bases modernas e 
racionais, baseada em conceitos atuais de 
administração e eficiência. 
 
 
 
 
 

29. Em consonância com o art. 37 da Constituição 
Federal de 1988, a administração pública 
direta e indireta de quaisquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência e também aos 
seguintes: 

 
I. Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei; 

II. A investidura em cargo ou emprego público 
não depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei. 

III. O prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período; 

IV. Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Somente a afirmativa I está incorreta e as 

alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta e as 

alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente a afirmativa III está incorreta e as 

alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmativa IV está incorreta e as 

alternativas I, II e III estão corretas. 
 
30. A Constituição de 1988 no seu artigo 37, XIX, 

define que somente por lei específica poderá 
ser criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação. Sobre as características 
das sociedades de economia mista podemos 
afirmar. 

 
a) As Sociedades de economia mista dependem 

de autorização legislativa, são criadas por lei 
e tem personalidade jurídica pública. 

b) As Sociedades de economia mista dependem 
de autorização legislativa, tem personalidade 
jurídica privada. 

c) As Sociedades de economia mista são criadas 
por lei, tem personalidade jurídica pública e 
não tem capacidade de autoadministração. 

d) As Sociedades de economia mista, são 
pessoas jurídicas de direito privado, 
autorizada por lei. 
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31. De acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de 
1990 em seu art. 7º A criança e o adolescente 
têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. Sobre políticas 
públicas de proteção à criança e o adolescente, 
serão implementadas pelo poder público, 
EXCETO 

 
a) Os estabelecimentos de atendimento à 

saúde deverão proporcionar condições para 
a permanência em tempo integral de um 
dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais. 

c) O poder público, as instituições e os 
empregadores não tem a responsabilidade 
de propiciar condições adequadas ao 
aleitamento materno, muito menos de filhos 
de mães submetidas a medida privativa de 
liberdade. 

d) O Sistema Único de Saúde promoverá 
programas de assistência médica e 
odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a 
população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e 
alunos. 
 

32. A Constituição de 1988, ficou conhecida como 
a Constituição cidadã por priorizar a 
participação popular na gestão da coisa 
pública, esse espírito de engajamento social 
trouxe profundos reflexos nas áreas de 
assistência social e de políticas públicas 
voltadas à população infanto-juvenil. A eleição 
dos Conselheiros Tutelares esta diretamente 
ligada a essa nova roupagem da Administração 
Pública brasileira. Todas estão corretas, 
EXCETO. 

 
a) É dever da família, mas não da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

b) O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas 
específicas. 

c) Obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
quando da aplicação de qualquer medida 
privativa da liberdade. 

d) O Poder Público, através de assistência 
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma 
de guarda, de criança ou adolescente órfão 
ou abandonado. 
 

33. Em conformidade com o art. 131 da Lei 
8.069/90 de 13 de julho de 1990, Conselho 
Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, definidos nesta Lei. O art. 
133 destaca os requisitos exigidos para um 
cidadão se candidata a membro do Conselho 
Tutelar de seu Município. Todos estão corretas, 
EXCETO.  

 
a) Ser brasileiro nato. 
b) reconhecida idoneidade moral. 
c) idade superior a vinte e um anos. 
d) residir no município. 

 
34. A Constituição Federal de 1988, garantiu a 

participação popular nas políticas públicas 
conduzidas pelo Estado, isso contribuiu para o 
estabelecimento de intensa relação entre o 
Estado e a sociedade, produzindo resultados 
muito positivos para a Administração Pública 
como é o caso da criação dos conselhos 
tutelares previsto pela lei 8.069/1990. Sobre a 
competência para atuação do Conselho Tutelar 
aplica-se a regra do art. 147 da referida Lei.  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
I.  pelo domicilio eleitoral dos pais ou 

responsável; 
II. pelo lugar onde se encontre a criança ou 

adolescente, à falta dos pais ou 
responsável; 

III. Nos casos de ato infracional, será 
competente a autoridade do lugar da ação 
ou omissão, observadas as regras de 
conexão, continência e prevenção; 

IV. A execução das medidas poderá ser 
delegada à autoridade competente da 
residência dos pais ou responsável, ou do 
local onde sediar-se a entidade que abrigar 
a criança ou adolescente; 

V. Em caso de infração cometida através de 
transmissão simultânea de rádio ou 
televisão, que atinja mais de uma comarca, 
será competente, para aplicação da 
penalidade, a autoridade judiciária do local 
da sede municipal da emissora ou rede. 

 
 



PROCESSO ELEITORAL CONSELHEIRO TUTELAR 2012/2015_2 PROVA ESCRITA 
 

Comissão Permanente de Concursos – COMVEST/UFAM 7 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Somente as afirmativas I e IV estão 
corretas 

b) Somente as afirmativas III e V estão 
incorretas 

c) Somente as afirmativas I e V estão 
incorretas 

d) Somente as afirmativas II  e III estão 
corretas 
 

35. O Conselho Tutelar tem como atribuição de 
suas funções providenciar a medida 
estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as previstas no art. 101, de I a VI 
para o adolescente autor de ato infracional, 
as afirmativa seguintes fazem parte das 
atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO. 

 
a) Assessorar o Poder Executivo local na 

elaboração da proposta orçamentária 
para planos e programas de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente. 

b) Não tem competência para promover a 
execução de suas decisões, podendo para 
tanto: a) requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança. 

c) representar ao Ministério Público para 
efeito das ações de perda ou suspensão 
do poder familiar, após esgotadas as 
possibilidades de manutenção da criança 
ou do adolescente junto à família natural. 

d) As decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas pela autoridade 
judiciária a pedido de quem tenha 
legítimo interesse. 

 
INFORMÁTICA 

 
36. Sobre a utilização da ferramenta pincel, no 

Word 2007, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Sua função é copiar a formatação de um 
local e aplicá-la em outro. 

b) Quando a ferramenta pincel é 
selecionada, o cursor do mouse vira um 
pincel. 

c) A ferramenta pincel pertence a um grupo 
chamado “Área de Transferência” 

d) Clicando uma vez no ícone que chama a 
ferramenta, é possível aplicar a mesma 
formatação a várias locais do documento, 
clicando em várias partes diferentes dele, 
não consecutivas. 

 
37. Sobre a utilização de cabeçalho, no Word 

2007, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Existem vários formatos prontos para 
utilização. 

b) Cada seção poderá possuir um. 
c) É possível inserir uma imagem nele. 
d) É possível inserir apenas um em cada 

documento. 
 
38. Os estilos possíveis de fonte, no Word 2007, 

são: 
 

a) Normal, Itálico, Negrito e Negrito Itálico. 
b) Normal, Itálico, Negrito. 
c) Itálico, Negrito e Negrito Itálico. 
d) Itálico, Negrito. 

 
39. Sobre a ferramenta “Ortografia e 

Gramática”, do Word 2007, podemos afirmar 
que: 

 
a) Se o Sistema Operacional utilizado estiver 

em português, o Word permitirá somente 
o uso do dicionário em português. 

b) Para verificar as sugestões de palavras 
erradas, é preciso clicar no ícone da 
ferramenta, que abrirá uma janela 
contendo todas as sugestões de correção. 

c) A tecla de atalho, para ativar a 
ferramenta, é a tecla de função “F1” do 
teclado. 

d) É possível selecionar o idioma do 
dicionário que será utilizado. 

 
40. Sobre as ferramentas do Word 2007, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

a) Ao usar a ferramenta “Colar” é possível 
colar um texto sem a formatação original, 
ou seja, sem formatação. 

b) A ferramenta “Limpar Formatação” limpa 
toda a formatação e deixa o texto sem 
formatação. 

c) A ferramenta “Limpar Formatação” desfaz 
a ultima formatação executada pelo 
usuário. 

d) A ferramenta Zoom permite visualizar o 
texto em vários formatos, tais como: 
duas páginas, página inteira e várias 
páginas. 

 
41. Sobre as ferramentas do Power Point 2007, 

é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Para alterar layout de um slide, devemos 
utilizar a ferramenta “Tema”. 

b) Podemos alterar a ordem de sequencia de 
visualização dos slides, apenas clicando 
no slide e arrastando ele para uma nova 
posição dentro da sequencia. 

c)  É possível inserir um cabeçalho e rodapé 
no slide. 

d) Podemos alterar a orientação do slide 
para Retrato ou Paisagem. 
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42. Fazer o backup de um arquivo significa: 
 

a) Fazer uma cópia de segurança do arquivo 
em outro dispositivo de armazenamento 
para que possa ser restaurado em caso 
de perda do original por apagamento 
acidental ou pela corrupção do arquivo. 

b) Fazer a limpeza do arquivo infectado por 
vírus ou worms. 

c) Corrigir áreas defeituosas do arquivo 
corrompido. 

d) Compactar o arquivo de forma que 
diminua seu tamanho. 

 
Lalá é uma estudante que pretende manter 

o controle de todos seus gastos no MS Excel 
2007. Ela digitou e formatou uma planilha, 
faltando ainda usar as fórmulas para calcular 
seus gastos. 
 

Dada a planilha abaixo, responda as três 
questões a seguir sobre a utilização do Excel 
2007. 
 
 

 
 
 
43. Para calcular o Total Gasto, com 

alimentação, Lalá poderá utilizar as seguinte 
fórmula: 

 
a) =SOMA(D4;D7) 
b) =SOMA(B4:C4;B5:C5;B6:C6;B7:C7) 
c) =SOMA(B4*C4;B5*C5;B6*C6;B7*C7) 
d) =SOMA(C4*D4;C5*D5;C6*D6;C7*D7) 

 
 

44. Agora ela pretende saber quanto gastou em 
média com combustível, por dia, em Reais e 
em quantidade de Litros. Para calcular essas 
informações, Lalá poderá utilizar as 
seguintes fórmulas:  
Obs: Considere o mês com 30 dias 

 
a) Para a média em Real: 

=(SOMA(B12*C12;B13*C13):30)  
Para a média de Litros : 
=(SOMA(B12;B13):30) 

 

b) Para a média em Real: 
(SOMA(B12*C12;B13*C13)/30)  
Para a média de Litros: 
(SOMA(B12;B13)/30) 

 

c) Para a média em Real: 
=(B12*C12+B13*C13)/30)  
Para a média de Litros: 
=(B12+B13)/30) 
 

d) Para a média em Real: 
=(SOMA(B12*C12;B13*C13)/30)  
Para a média de Litros : 
=(SOMA(B12;B13)/30) 
 

45. Seu trabalho atual, lhe reembolsa em 30% 
do total gasto com roupas e acessórios. Qual 
a fórmula ela deverá usar para calcular esse 
valor? 

 
a) =SOMA(B18:B21)*30% 
b) =SOMA(B18:B21)*(30/1000) 
c) =SOMA(B18;B19;B21)*(30/100) 
d) =SOMA(B18;B19;B21)*30% 

 
ESTATUTO DA CRICANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
 
46. Assinale a opção CORRETA sobre as normas 

constantes do ECA: 
 

a) O Conselho Tutelar é Órgão jurisdicional. 
b) O Conselho Tutelar é Órgão 

independente. 
c) O Conselho Tutelar é Órgão político.  
d) O Conselho Tutelar é Órgão permanente. 

 
47. Assinale a opção CORRETA a respeito do 

Ministério Público, considerando as normas 
do ECA: 

 
a) Cabe ao Ministério Público conceder a 

remissão exclusiva do processo.  
b) Cabe ao Ministério Público conceder a 

remissão extintiva do processo.   
c) Cabe ao Ministério Público conceder a 

remissão suspensiva do processo. 
d) Cabe ao Ministério Público cumular a 

remissão exclusiva do processo com 
medida socioeducativa de internação.  
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48. Assinale a opção CORRETA a respeito da 
colocação de adolescente em regime de 
semiliberdade: 
 
a) A semiliberdade pode ser aplicada 

cumulativamente com a remissão 
exclusiva do processo. 

b) A semiliberdade pode ser determinada 
como forma de passagem ao meio aberto. 

c) A semiliberdade pode ser aplicada 
cumulativamente com a remissão 
extintiva do processo. 

d) A semiliberdade pode ser aplicada 
cumulativamente com a remissão 
suspensiva do processo. 

 
49. Assinale a opção CORRETA a respeito das 

medidas de proteção: 
 
a) As medidas de proteção são imponíveis 

apenas de modo isolado. 
b) As medidas de proteção são imponíveis 

apenas de forma cumulada. 
c) As medidas de proteção são sucedâneos 

recursais das medidas socioeducativas. 
d) As medidas de proteção são suscetíveis 

de substituição, não importando o tempo 
para tanto. 

 
50. Assinale a opção INCORRETA a respeito 

das previsões do ECA sobre a política de 
atendimento dos direitos de crianças e de 
adolescentes: 
 
a) A política de atendimento far-se-á através 

de conjunto isolado de medidas 
governamentais e não governamentais, 
incluindo ações sob a responsabilidade da 
União Federal e, de forma escalonada, 
ações dos Estados Federados e dos 
Municípios, bem como do Distrito Federal. 

b) São linhas da política de atendimento dos 
direitos de crianças e de adolescentes a 
assistência social em caráter supletivo e o 
serviço de identificação e de localização 
de pais ou adolescentes que estejam 
desaparecidos. 

c) Constitui diretriz da política de 
atendimento dos direitos de crianças e de 
adolescentes o processo de 
municipalização do próprio atendimento. 

d) A política de atendimento deverá atentar 
para a articulação das ações dos diversos 
níveis de governo dentro da estrutura do 
Estado brasileiro, consoante, 
evidentemente, as exigências do pacto 
federativo, exatamente como delineado 
na Constituição da República.  

 

51. Assinale a opção CORRETA a respeito das 
normas do ECA: 

 
a) Em caso de suspeita de maus-tratos, 

haverá facultativa comunicação ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade. 

b) Em caso de confirmação de maus-tratos, 
haverá onerosa comunicação ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade. 

c) Em caso de suspeita de maus-tratos, 
haverá obrigatória comunicação ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade. 

d) Em caso de confirmação de maus-tratos, 
haverá facultativa comunicação ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade. 

 
52. Assinale a opção INCORRETA a respeito 

das normas do ECA: 

 
a) A admoestação verbal, feita em 

audiência, é a medida socioeducativa 
mais amena dentre as elencadas no rol 
do artigo 112.  

b) Tentativa de crime não é considerada ato 
infracional. 

c) O prazo máximo de duração da 
internação provisória é de quarenta e 
cinco dias. 

d) A contravenção penal, exatamente como 
o delito, é considerada ato infracional. 

 
53. Assinale a opção INCORRETA sobre a 

Justiça da Infância e da Juventude: 

 
a) Cabe à Justiça da Infância e da Juventude 

decidir os processos em que se pede a 
adoção de criança ou de adolescente. 

b) Cabe à Justiça da Infância e da Juventude 
decidir sobre a existência, ou não, de ato 
infracional praticado por adolescente. 

c) Cabe à Justiça da Infância e da Juventude 
conceder a remissão como forma de se 
extinguir o processo. 

d) Cabe à Justiça da Infância e da Juventude 
promover o inquérito civil e a ação civil 
pública. 
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54. Assinale a opção INCORRETA sobre o 
procedimento de apuração da prática de ato 
infracional atribuído a adolescente: 
 
a) Em caso de flagrante pela prática de 

estupro, a Autoridade Policial deverá, 
além de outras providências, lavrar o 
auto de apreensão, documentando-se o 
próprio flagrante, ouvindo-se as 
testemunhas, bem como o adolescente 
supostamente infrator. 

b) Em caso de flagrante pela prática de 
calúnia, a Autoridade Policial, no lugar do 
auto de apreensão, pode limitar-se a 
lavrar boletim de ocorrência 
circunstanciado. 

c) Em caso de flagrante pela prática de ato 
infracional, o adolescente supostamente 
infrator será, desde logo, encaminhado ao 
Delegado de Polícia. 

d) Adolescente supostamente infrator que 
tenha sido apreendido por força de ordem 
judicial será, desde logo, encaminhado ao 
Delegado de Polícia. 

 
55. Assinale a opção CORRETA: 

 
a) As decisões tomadas pelo Conselho 

Tutelar podem ser revistas pelo Poder 
Judiciário, não sendo, portanto, 
definitivas. 

b) Será estadual a lei disciplinadora da 
remuneração dos Membros do Conselho 
Tutelar. 

c) A remuneração dos Membros do Conselho 
Tutelar será efetiva. 

d) O Poder Judiciário serve para ataviar as 
atribuições do Conselho Tutelar. 

 
56. Assinale a opção INCORRETA: 

 
a) Internação em estabelecimento 

educacional é espécie do gênero medida 
socioeducativa. 

b) Adoção é forma de colocação de criança 
ou de adolescente em família substituta. 

c) É o Ministério Público o autor da ação 
socioeducativa. 

d) Prestação de serviços à comunidade é 
espécie do gênero medida de proteção.  

 
57. Assinale a opção CORRETA: 

 
a) Aplicam-se medidas de proteção em 

benefício de criança ou de adolescente 
sempre que os direitos reconhecidos no 
ECA forem violados por fatos ou eventos 
naturais. 

b) As medidas de proteção jamais podem 
ser impostas como medidas 

socioeducativas, vez que tal 
procedimento implica dupla punição. 

c) Aplicam-se medidas de proteção em 
benefício de criança ou de adolescente 
sempre que os direitos reconhecidos no 
ECA forem violados por ação ou omissão 
da sociedade. 

d) A omissão dos pais ou a falta de um 
responsável não é causa para a aplicação 
de medida protetiva. 

 
58. Assinale a opção CORRETA sobre as normas 

constantes do ECA: 
 
a) A medida socioeducativa de liberdade 

assistida não inclui, no correspondente 
programa de atendimento, a prole do 
adolescente infrator. 

b) Adolescente acometido de neurastenia 
será submetido a tratamento individual e 
especializado, em local adequado às suas 
condições. 

c) As medidas de proteção não serão 
acompanhadas da regularização do 
registro civil. 

d) A privação do direito de liberdade de 
criança ou de adolescente independerá de 
apreensão em flagrante de ato infracional 
ou de ordem expedida pela Autoridade 
Judiciária competente. 

 
59. Assinale a opção INCORRETA a respeito 

das normas do ECA: 
 
a) A ação socioeducativa pública pode 

ensejar a aplicação do regime de 
semiliberdade. 

b) A ação socioeducativa pública, iniciada 
pelo Conselho Tutelar, é constituída, 
basicamente, de duas audiências: a 
audiência de apresentação e a audiência 
em continuação. 

c) A ação socioeducativa pública pode 
concluir pela não ocorrência de ato 
infracional. 

d) A ação socioeducativa pública pode 
comportar a remissão extintiva ou a 
remissão suspensiva do respectivo 
processo. 

 
60. Assinale a opção CORRETA a respeito do 

Conselho Tutelar: 
 
a) Não será de oito o número de seus 

Membros. 
b) O funcionamento do Conselho Tutelar não 

será definido por lei municipal. 
c) Será de cinco anos o tempo de mandato 

dos Membros do Conselho Tutelar. 
d) Os Membros do Conselho Tutelar, em 

nenhuma hipótese, serão remunerados. 
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QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 
Questão 01: Qual é a medida socioeducativa mais severa prevista no ECA? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Rascunho) 
 

Questão 02: Qual é o prazo máximo de cumprimento da prestação de serviços à 
comunidade? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Rascunho) 
 

Questão 03: Dentro do processo apuratório da prática de ato infracional atribuído a 
adolescente, a quem cabe presidir a audiência em continuação? 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Rascunho) 
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Questão 04: Quais as hipóteses de remissão previstas no ECA? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(Rascunho) 
 


