
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital n

o
 01/2005 
 

OFICIAL JUDICIÁRIO 
COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Código 202 

 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa, Noções de Di-

reito e Atos de Ofício.  
 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste ca-

derno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção. 

. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No período previsto para a realização deste conjunto de provas, está 

incluído o tempo necessário à transcrição das respostas para a Folha de 

Respostas. 

DURAÇÃO TOTAL DAS PROVAS: QUATRO HORAS 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

. Preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspon-

dente à resposta solicitada em cada questão. 

. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não 

será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas. 

. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

  CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 

F U N D E PF U N D E P Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
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A T E N Ç Ã O 
 

 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

 

 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, 

ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha  cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas , assim distribuídas:    

18 (dezoito) questões de Língua Portuguesa,  20 (vinte) ques-

tões de Noções de Direito e 22 (vinte e duas) questões de Atos 

de Ofício. 

 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao aplicador 

de provas, para que ele tome as providências necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Língua Portuguesa 
 
 

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 18 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-

mente todo o texto antes de responder a elas. 
 

ANIMAIS 
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Aos criminosos, que matam, estupram, esfolam e atropelam inocentes, a popu-

lação se acostumou a chamar de animais. Está certa essa denominação? No latim 

não era não. “Animalis” quer dizer tudo que tem vida, que respira, é animado. [...] 

Com o tempo, não sei quando isso veio a ocorrer, animal virou sinônimo de 

bicho, domesticado ou não. Mas ainda restaram algumas referências aos humanos 

nas expressões animal superior, racional ou político. Aos cachorros, gatos, bois, on-

ças e leões restou a qualificação de irracionais. Será merecida? 

O mesmo ocorre com a palavra selvagem, que vem de selva. Os índios (que 

não eram das Índias e, sim, os primeiros habitantes desta terra, os primeiros brasilei-

ros) e os outros seres que habitam as florestas e matas são conhecidos por essa de-

nominação negativa, que significa feroz, cruel, atroz, bárbaro, desapiedado, malva-

do, mau, perverso. 

O conhecimento da cultura e dos costumes das tribos brasileiras sobreviventes 

ao massacre secular desmentem esses preconceitos. A sociedade dos primeiros bra-

sileiros é exemplo de convivência social, de respeito aos semelhantes, de amor às 

crianças e afeto aos idosos. Das maldades da civilização, moderna e antiga, eles não 

sabem nada. Na visão dos ditos civilizados (e civilizado é simplesmente o habitante 

da cidade e nada mais), eles são inocentes ou feras. 

Inocentes eles são, a origem da palavra confirma, por não conhecerem o mal. 

São o contrário do que se acostumou a chamar de selvagem. O mesmo se dá com os 

animais. Eu fico da janela observando meu companheiro e amigo, Oto, que cuida do 

território da casa com seus latidos, seus alertas, seus pedidos de ração. Ele anda, 

come e dorme. Não faz mal a ninguém, apenas distribui abanos de rabo e beleza 

simpática aos que chegam. É ele um animal, no sentido latino ou no sentido de bruta 

fera? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a sua condição de gente boa. 

Mesmo os bichos que vivem nos matos não podem ser comparados a essas 

pessoas apelidadas de animais. Eles matam para comer ou se defender. Vivem em 

seu mundo e não invadem o nosso. O homem é que tem mania de se meter em seu 

território, por cobiça ou ignorância. 

Eu, que defendo com ardor a preservação da natureza, me confesso um animal 

da cidade. Fui criado aqui e me defendo, do jeito que posso, na selva de pedra. Não 

vou lá. Sou incapaz de viver onde moram os que respiram e animam na selva. Mas 

não me conformo quando os vejo comparados aos assassinos que mancham de san-

gue e ferem brutalmente os nossos sentimentos e a nossa dignidade. 

 
BRANT, Fernando. Estado de Minas, Belo Horizonte, 9 jun. 2004. Caderno Cultura. (Texto adaptado) 
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Questão 01 

De acordo com o texto, a expressão “animais” é empregada, muitas vezes, para designar 

homens malfeitores. 

 

É CORRETO afirmar que, com relação a esse uso, o autor se mostra 

 

A) cético. 

B) compreensivo. 

C) conivente. 

D) contrário. 

 

 

 

Questão 02 

Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que o uso de certas palavras para de-

signar os bichos e os índios é considerado 

 

A) antiquado. 

B) apropriado. 

C) exagerado. 

D) inadequado. 

 

 

 

Questão 03 

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que “tribos brasileiras 

sobreviventes ao massacre secular” (linhas 13-14) representam, na formação da nação 

brasileira, elementos especialmente 

 

A) conflitantes. 

B) fundamentais. 

C) marginais. 

D) inoperantes. 
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Questão 04 

Com base nas informações do texto, é CORRETO afirmar que, apesar de atacarem e ma-

tarem, os animais NÃO devem ser considerados como 

 

A) arredios. 

B) criminosos. 

C) ferozes. 

D) inocentes. 

 

 

 

Questão 05 

“Aos cachorros, gatos, bois, onças e leões restou a qualificação de irracionais. Será mere-

cida?” (linhas 6-7) 

 

Com base na leitura desse período, é CORRETO afirmar que, segundo o autor do texto, a 

irracionalidade dos animais  

 

A) é aceita sem reservas. 

B) é comentada com rigor. 

C) é encarada com simpatia. 

D) é posta em dúvida. 

 

 

 

Questão 06 

“São o contrário do que se acostumou a chamar de selvagem.” (linha 20) 

 

Com base nas informações do texto, é CORRETO afirmar que, nessa frase, se faz refe-

rência aos 

 

A) animais. 

B) civilizados. 

C) idosos e crianças. 

D) índios. 
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Questão 07 

“Eu fico da janela observando meu companheiro e amigo, Oto, que cuida do território da 

casa com seus latidos...” (linhas 21-22) 

 

Com base na leitura dessa frase, é CORRETO afirmar que, em relação ao seu cachorro, o 

dono guarda, principalmente, um sentimento de 

 

A) afetividade. 

B) desprendimento. 

C) espontaneidade. 

D) reconhecimento. 

 

 

 

Questão 08 

“Ele anda, come e dorme.” (linhas 22-23) 

 

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase sugere que 

o cão 

 

A) dá bastante trabalho. 

B) é muito rotineiro. 

C) leva uma vida restrita. 

D) se assemelha ao homem. 

 

 

 

Questão 09 

“Está certa essa denominação?” (linha 2) 

 

Assinale a alternativa em que a alteração realizada na colocação das palavras dessa frase 

NÃO é aceitável. 

 

A) Certa essa denominação está? 

B) Essa denominação está certa? 

C) Está essa certa denominação? 

D) Está essa denominação certa? 

 

 

 



 7 

Questão 10 

“... e me defendo, do jeito que posso, na selva de pedra. (linha 31) 

 

É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase se refere, no texto, 

 

A) à cidade dos homens. 

B) à natureza como um todo. 

C) às matas cerradas. 

D) aos territórios das feras. 

 

 

 

Questão 11 

“No latim não era não.”  (linhas 2-3) 

 

É CORRETO afirmar que essa frase é característica da linguagem 

 

A) acadêmica. 

B) coloquial. 

C) escrita. 

D) literária. 

 

 

 

Questão 12 

“Inocentes eles são [...] por não conhecerem o mal.”  (linha 19) 

 

É CORRETO afirmar que a forma verbal destacada nessa frase está flexionada no 

 

A) imperativo. 

B) indicativo. 

C) infinitivo. 

D) subjuntivo. 
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Questão 13 

Ele anda, come e dorme.” (linhas 22-23) 

 

É CORRETO afirmar que os verbos dessa frase pertencem 

 

A) apenas à primeira e à segunda conjugações. 

B) apenas à primeira e à terceira conjugações. 

C) apenas à segunda e à terceira conjugações. 

D) às três conjugações. 

 

 

 

Questão 14 

“É ele um animal, no sentido latino ou no sentido de bruta fera?” (linhas 24-25) 

 

É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula um sentido de 

 

A) alternância. 

B) comparação. 

C) concomitância. 

D) condição. 

 

 

 

Questão 15 

“Eles matam para comer ou se defender.” (linha 27) 

 

É CORRETO afirmar que as orações destacadas nessa frase têm um sentido de 

 

A) adição. 

B) explicação. 

C) finalidade. 

D) instrumentalidade. 
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Questão 16 

“Eu [...] me confesso um animal da cidade.” (linhas 30-31) 

 

É CORRETO afirmar que a função da expressão destacada nessa frase é de 

 

A) conexão. 

B) indeterminação. 

C) qualificação. 

D) quantificação. 

 

 

 

Questão 17 

“Fui criado aqui e me defendo, do jeito que posso [...]. Não vou lá.” (linhas 31-32) 

 

É CORRETO afirmar que, no trecho em que se inserem, as duas palavras destacadas po-

dem ser consideradas 

 

A) antônimas. 

B) homônimas. 

C) parônimas. 

D) sinônimas. 

 

 

 

Questão 18 

“Mas não me conformo quando os vejo comparados aos assassinos que [...] ferem bru-

talmente os nossos sentimentos...” (linhas 32-34) 

 

É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere, especificamente, 

aos 

 

A) criminosos em geral. 

B) habitantes das selvas. 

C) invasores de matas. 

D) moradores das cidades. 
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 Noções de Direito 
 

 

Questão 19 

Segundo o que dispõe a Constituição da República sobre o Poder Legislativo, é           

INCORRETO afirmar que 

 

A) a disciplina sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis deve constar 

de Lei Complementar. 

B) a representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado é renovada de quatro 

em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

C) cada Estado e, também, o Distrito Federal elegem  três Senadores, com mandato de     

8 anos. 

D) o número total de Deputados Federais e a representação por Estado, por território e 

pelo Distrito Federal são definidos em Lei Complementar. 

 

 

 

Questão 20 

Com observância dos requisitos da Constituição da República, Pedro Brasil é nomeado 

Ministro de Estado da Defesa.  

 

Considerando-se essa hipótese, é INCORRETO afirmar que 

 

A) algumas atribuições do Presidente da República podem ser outorgadas ou delegadas a 

Pedro. 

B) o mandado de segurança contra ato praticado pelo novo Ministro é julgado pelo Su-

premo Tribunal Federal. 

C) Pedro é brasileiro nato. 

D) Pedro é maior de 21 anos. 
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Questão 21 

De acordo com a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas 

Gerais, analise estas afirmativas: 

 

I. A criação de cargo público depende sempre de lei. 

II. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometi-

das aos funcionários de suas diferentes classes. 

III. Os cargos isolados não integram classes. 

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que 

 

A) apenas a afirmativa I está correta. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) as três afirmativas estão corretas. 

 

 

 

Questão 22 

Considerando o que prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mi-

nas Gerais, analise estas afirmativas: 

 

I. A avaliação de Juiz de Direito para fins de vitaliciamento constitui competência da 

Corregedoria-Geral de Justiça. 

II. A elaboração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que é veiculado por reso-

lução, é da competência da Corte Superior. 

III. O julgamento de recurso contra decisão de Juiz de Direito que impõe pena disciplinar 

é da competência da Corte Superior. 

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que 

 

A) apenas a afirmativa I está correta. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) as três afirmativas estão corretas. 
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Questão 23 

Considerando o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mi-

nas Gerais sobre o regime disciplinar dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Minas Gerais, analise estas afirmativas: 

 

I. A pena de advertência será aplicada por escrito ou oralmente, dependendo da gravi-

dade da infração cometida e dos danos que provierem para o Serviço Público. 

II. A pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias. 

III. O servidor inativo não é passível de punição disciplinar. 

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que 

 

A) apenas a afirmativa I está correta. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) as três afirmativas estão corretas. 

 

 

 

Questão 24 

Tem sido veiculada na imprensa de todo o País a realização de referendo concernente à 

proibição de comercialização de armas de fogo. 

 

É INCORRETO afirmar que o instituto do referendo 
 

A) pressupõe a existência prévia de ato ou medida de governo. 

B) se trata de instrumento de participação direta do povo na formação dos atos de gover-

no. 

C) se trata de instrumento previsto na Constituição da República. 

D) se trata de instrumento utilizado, entre outros fins, para submeter à vontade popular a 

formação de novos Estados e Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Questão 25 

Considerando-se o que determina a Constituição da República sobre a organização do 

Poder Judiciário, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a jurisdição própria das Varas do Trabalho em Comarcas onde estas não forem insti-

tuídas poderá ser atribuída a juízes de direito. 

B) as leis e atos normativos do Poder Público só podem ser declarados inconstitucionais 

pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal competente. 

C) o ingresso da carreira da Magistratura, cujo cargo inicial é o de Juiz Substituto, se dá 

mediante concurso público, exigindo-se do Bacharel em Direito, pelo menos, três   

anos de atividade jurídica. 

D) o Poder Judiciário é dotado de autonomia administrativa e financeira. 

 

 

Questão 26 

Consoante a Lei Federal que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis, é INCORRETO 

afirmar que 

 

A) é facultativa a assistência de advogado nas causas de valor até 20 salários mínimos. 

B) poderá ser verbal, inclusive para a concessão de poderes especiais, o mandato ao    

advogado. 

C) não se admite no processo qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assis-

tência. 

D) não se admite que pessoas jurídicas proponham ação perante o Juizado Especial. 

 

 

Questão 27 

Determinado Município do Estado de Minas Gerais possui 22 mil habitantes. 

 

Considerada a hipótese, é CORRETO afirmar que esse Município 

 

A) deverá contar, obrigatoriamente, com órgão da Defensoria Pública, caso se constitua 

em Comarca. 

B) terá sua Câmara Municipal composta de, no máximo, 19 Vereadores. 

C) não poderá despender mais que 3% de sua receita com a remuneração dos Vereado-

res. 

D) não preenche o requisito de população mínima para se constituir, isoladamente, em 

Comarca. 
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Questão 28 

Nomeado já na vigência da Constituição da República de 1988, Fulano de Tal é Ministro 

do Supremo Tribunal Federal.  

 

Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que o Ministro Fulano de Tal 

 

A) foi nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pelo Sena-

do Federal. 

B) goza de garantia da irredutibilidade de subsídios, nos termos da Constituição. 

C) pode ser também, e concomitantemente, membro do Tribunal Superior Eleitoral. 

D) tem, no mínimo, 35 e, no máximo, 65 anos de idade. 

 

 

Questão 29 

Segundo o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas 

Gerais sobre o Tribunal do Júri, é CORRETO afirmar que 

 

A) compete aos jurados aplicar o direito, a partir dos quesitos que lhes forem formula-

dos. 

B) é de primeiro grau a jurisdição exercida pelo Tribunal do Júri. 

C) funciona o Tribunal do Júri em qualquer dos Municípios que componham a Comarca. 

D) será convocado o Tribunal do Júri a se reunir, independentemente da existência de 

processo a ser julgado, mensalmente, na comarca de Belo Horizonte e, bimestralmen-

te, nas demais. 

 

 

Questão 30 

Segundo determina a Constituição da República, os dois cidadãos que compõem o Con-

selho Nacional de Justiça são indicados 

 

A) ambos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

B) ambos pelo Supremo Tribunal Federal. 

C) um pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal. 

D) um pelo Presidente da República e o outro pelo Congresso Nacional. 
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Questão 31 

Com base no que determina a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO 

afirmar que o Procurador-Geral de Justiça 

 

A) é escolhido entre os Procuradores e Promotores de Justiça que gozem de vitalicieda-

de. 

B) é nomeado pelo Governador do Estado, que, também, lhe dá posse. 

C) exerce mandato de dois anos, vedada a recondução. 

D) pode ser destituído por deliberação da Assembléia Legislativa ou decisão do Gover-

nador do Estado. 

 

 

Questão 32 

Considerando-se a previsão constitucional sobre a composição da Assembléia Legislati-

va, é CORRETO afirmar que, se, na Legislatura em curso, o número de Deputados Esta-

duais é de 77, a atual representação do Estado na Câmara dos Deputados é de  

 

A) 36 Deputados Federais. 

B) 41 Deputados Federais. 

C) 48 Deputados Federais. 

D) 53 Deputados Federais. 

 

 

Questão 33 

Considerando-se o previsto na Constituição da República, é CORRETO afirmar que o 

direito fundamental de obtenção de informações de órgãos públicos é 

 

A) absoluto, porque as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais não po-

dem sofrer restrições. 

B) absoluto, porque não sofre ressalva expressa da Constituição. 

C) relativo, porque não compreende as informações cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

D) relativo, porque, submetido a lei regulamentadora, pode ser por esta restringido e não 

tem aplicação imediata. 
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Questão 34 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a 

aplicação da pena de perda de delegação aos delegatários de serviços notariais e de regis-

tro está corretamente classificada e atribuída como 

 

A) competência administrativa do Conselho da Magistratura. 

B) competência administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça. 

C) competência jurisdicional da Corregedoria Geral de Justiça. 

D) competência jurisdicional da Corte Superior. 

 

 

 

Questão 35 

De acordo com o que determina o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, é CORRETO afirmar que, entre os órgãos necessariamente integrados pelo 

Presidente desse Tribunal, NÃO se inclui 

 

A) a Câmara Especial de Férias. 

B) a Comissão Examinadora de Concurso para Ingresso na Magistratura. 

C) o Conselho da Magistratura. 

D) o Tribunal Pleno. 

 

 

 

Questão 36 

Considerando-se o que determina a Constituição da República, é CORRETO afirmar que 

o alistamento eleitoral é vedado  

 

A) aos analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos. 

B) aos estrangeiros e aos militares em atividade. 

C) aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos. 

D) aos menores de 16 anos e aos militares em atividade. 
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Questão 37 

É CORRETO afirmar que, segundo determina a Constituição da República, independe de 

Lei Complementar a disciplina sobre 

 

A) a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de ex-

cepcional interesse público, no âmbito da Administração Pública. 

B) a criação de territórios federais, bem assim sua transformação em Estado ou reinte-

gração ao Estado de origem. 

C) o direito do trabalhador à indenização compensatória, no caso de dispensa arbitrária 

ou sem justa causa. 

D) o estabelecimento de casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constitui-

ção, e os prazos de sua cessação. 

 

 

Questão 38 

Consoante o que prevê a Constituição da República sobre a família, a criança, o adoles-

cente e o idoso, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a adoção será assistida pelo Poder Público vedada sua efetivação por parte de estran-

geiros. 

B) o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

C) os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e sujeitos às normas da legisla-

ção especial. 

D) os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em seus 

lares. 
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 Atos de Ofício 
 

 

ATENÇÃO: Nas questões desta prova, a referência a artigos e incisos de textos legais 

NÃO visa a avaliar memorização, pura e simples, dos conteúdos corres-

pondentes. Nesse caso, a intenção é apenas a de localizar as informações 

para facilitar a compreensão delas. 

 

 

Questão 39 

É INCORRETO afirmar que, verificada a prática de ato infracional, entre as medidas que 

a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente infrator, se inclui 

 

A) a liberdade vigiada. 

B) a obrigação de reparar o dano. 

C) a prestação de serviços à comunidade. 

D) qualquer medida protetiva prevista na legislação (ECA, art. 101, I a IV). 

 

 

 

Questão 40 

Analise esta proposição e os itens que a complementam: 

 

O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de 

proteção à criança e ao adolescente terá início por  

I. representação do Conselho Tutelar; 

II. auto de infração lavrado por representante  do  Ministério Público; 

III. auto de infração lavrado por servidor público efetivo ou por voluntário credenciado; e 

IV. representação da  autoridade judiciária competente. 

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que 

 

A) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição. 

B) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição. 

C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição. 

D) apenas os itens II e IV completam corretamente a proposição. 
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Questão 41 

Considerando-se o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, é                 

INCORRETO afirmar que, entre as medidas passíveis de ser aplicadas aos pais ou res-

ponsável, caso verificados maus-tratos ou negligência nos cuidados com a criança ou  

adolescente (ECA, art. 129), se inclui 

 

A) a delegação do pátrio poder. 

B) a destituição da tutela. 

C) a perda da guarda. 

D) o encaminhamento a tratamento psiquiátrico. 

 

 

 

Questão 42 

Considerando-se o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO 

afirmar que deixar o médico ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de 

comunicar à autoridade competente os casos, de que tenha conhecimento, que envolvam 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente constitui 

 

A) contravenção penal. 

B) crime. 

C) infração administrativa. 

D) violação a normas do Código de Ética Médica. 

 

 

 

Questão 43 

Considerando-se o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, é                 

INCORRETO afirmar que, verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso se-

xual impostos a criança ou adolescente pelos pais ou responsável, o Juiz da Infância e da 

Juventude poderá 

 

A) decretar a  prisão provisória dos pais ou responsável acusados.  

B) decretar, com observância do devido processo legal, a perda do pátrio poder, ou poder 

familiar. 

C) determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor. 

D) determinar, de ofício, a realização de sindicância para apuração dos fatos. 
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Questão 44 

Analise esta proposição e os itens que a complementam: 

 

A criança ou adolescente poderá viajar para o exterior, sem autorização judicial, quando 

estiver 

I. na companhia dos avós, desde que estes estejam expressamente autorizados pelos 

pais do menor; 

II. na companhia de um dos pais; 

III. na companhia de um dos pais expressamente autorizado pelo outro, mediante decla-

ração com firma reconhecida; e 

IV. na companhia de ambos os pais ou responsável.    

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que  

 

A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição. 

B) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição.  

C) apenas os itens II e IV completam corretamente a proposição. 

D) apenas os itens III e IV completam corretamente a proposição. 

 

 

 

Questão 45 

Submeter a criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual constitui crime 

(ECA, art. 244-A).   

 

Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que incide nas penas comina-

das a esse crime o 

 

A) agente que  submeteu a criança ou adolescente às práticas delituosas. 

B) gerente ou responsável pelo local em que se verificou a prática delituosa. 

C) porteiro do estabelecimento que não exigiu a identidade da  vítima adolescente. 

D) proprietário do estabelecimento em que se verificou a prática delituosa. 
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Questão 46 

João, um adolescente brasileiro, estudante, residente em Houston/Texas, ao retornar ao 

País em viagem de férias, hospeda-se na casa de seus avós, que moram em Nova Li-

ma/MG.   

 

Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que o alvará de viagem para que 

João possa retornar à cidade em que reside deverá ser requerido 

 

A) ao Juiz da Comarca em que se situa o aeroporto onde o estudante vai embarcar. 

B) ao  Juiz  da  Infância e da Juventude de Belo Horizonte, capital do Estado. 

C) ao Juiz de Houston, local onde os pais do estudante são residentes e domiciliados. 

D) ao Juiz de Nova Lima, local onde moram os avós do estudante.     

 

 

  

Questão 47 

Segundo o disposto na legislação especial (ECA, art. 207), nenhum adolescente a que se 

atribui a prática de ato infracional poderá ser processado sem advogado, que, para tanto, 

deverá apresentar o instrumento de mandato.  

 

Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que a apresentação da procura-

ção será dispensada quando 

 

A) estiver o adolescente acompanhado de seus pais ou responsável. 

B) for constituído o defensor pelo próprio adolescente, por ocasião de ato formal, com a 

presença da autoridade judiciária. 

C) se tratar de advogado nomeado pelo Juiz. 

D) se tratar de Defensor Público. 
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Questão 48 

Segundo a legislação especial, comete infração administrativa punível com multa (ECA, 

art. 246) o responsável ou funcionário de entidade de atendimento que impede o adoles-

cente privado de liberdade de exercer os direitos que lhes são assegurados (ECA, art. 124, 

incisos II, III, VII, VIII e XI).   

 

Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que, entre esses direitos, se     

inclui o de 

 

A) avistar-se, reservadamente, com seu defensor. 

B) corresponder-se com seus familiares e amigos. 

C) entrevistar-se, pessoalmente, com o representante do Ministério Público. 

D) peticionar, diretamente, a qualquer autoridade. 

 

 

 

Questão 49 

Uma criança, de apenas 5 anos de idade, apresenta-se no Terminal Rodoviário da cidade 

pretendendo viajar para uma Comarca contígua.  

 

Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que o Comissário de plantão no 

local deve 

 

A) encaminhar a criança a seus pais ou responsável. 

B) encaminhar a criança a um abrigo, caso não consiga localizar seus pais ou respon-

sável. 

C) encaminhar a criança ao Conselho Tutelar. 

D) permitir o embarque da criança. 
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Questão 50 

É INCORRETO afirmar que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para co-

nhecer 

 

A) das ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e 

ao adolescente. 

B) de ação de alimentos, quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses co-

mumente chamadas “situação de risco” (ECA, art. 98). 

C) de ações decorrentes de irregularidades em entidade de atendimento. 

D) de todas as ações de destituição do pátrio poder (poder familiar) e de perda ou modi-

ficação da guarda. 

 

 

 

Questão 51 

O Juiz da Infância e da Juventude aplicou a um adolescente, de 17 anos e seis meses de 

idade, autor de um homicídio, a medida socioeducativa da internação. Este, depois de ter 

cumprido por apenas dois meses a medida aplicada, conseguiu fugir. Apreendido tempos 

depois, quando faltavam três meses para ele completar 21 anos de idade, retornou à insti-

tuição onde fora internado.   

 

Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que a providência a ser tomada, 

então, pela autoridade competente consiste em 

 

A) determinar a retomada, pelo adolescente, do cumprimento da medida pelo prazo má-

ximo de três anos. 

B) encaminhar o adolescente para o cumprimento do restante da medida em penitenciária 

destinada a jovens adultos. 

C) liberar o adolescente por já  ter alcançado a maioridade penal  ou seja, 18 anos de 

idade. 

D) liberar o adolescente tão logo este complete 21 anos de idade. 
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Questão 52 

Com base no que determina a lei, é INCORRETO afirmar que compete à Autoridade 

Judiciária disciplinar, mediante Portaria ou Alvará, a entrada de criança ou adolescente, 

desacompanhado dos pais ou responsável, em 

 

A) bailes ou promoções dançantes. 

B) casas em que se explorem diversões eletrônicas. 

C) casas em que se vendam bebidas alcoólicas. 

D) estúdios de rádio e televisão. 

 

 

Questão 53 

Um parente de Pedro, uma criança que vai viajar, de férias, para a cidade de Manaus, 

procura o Comissário da Infância e da Juventude de plantão na Vara da Infância e da Ju-

ventude, para informar-se sobre a necessidade de se obter autorização judicial para tanto. 

 

Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que a autorização judicial é ne-

cessária apenas no caso de Pedro estar acompanhado 

  

A) da empregada da sua família, pessoa maior, expressamente autorizada pela mãe dele. 

B) de pessoa maior, expressamente autorizada pelos  avós dele. 

C) do seu pai, mas sem expressa autorização da mãe dele.  

D) dos seus tios, desde que comprovado, documentalmente, o parentesco. 

 

 

Questão 54 

Um casal estrangeiro, residente e domiciliado fora do País, deseja adotar uma criança 

brasileira.  

 

É CORRETO afirmar que, nesse caso, para postular o pedido, a fim de instruir o necessá-

rio processo, o casal precisa de uma certidão de habilitação expedida  

 

A) pela Comissão Judiciária Estadual de Adoção-CEJA. 

B) pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONANDA. 

C) pelo Conselho Tutelar da cidade onde a criança reside. 

D) pelo Consulado do Brasil na cidade onde os dois residem. 
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Questão 55 

A Constituição da República (art. 228) garante que são penalmente inimputáveis os me-

nores de 18 anos de idade sujeitos às normas da legislação especial (ECA, art. 104), o que 

também está assegurado no Código Penal (art. 27).   

 

Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que dessa garantia resulta o 

fato de que 

 

A) apenas as medidas protetivas previstas na legislação especial (ECA, art. 101) poderão 

ser aplicadas ao ato infracional praticado por criança. 

B) as medidas socioeducativas e protetivas previstas na legislação especial poderão ser 

aplicadas ao ato infracional praticado por adolescente. 

C) as medidas socioeducativas previstas na legislação especial poderão ser, excepcio-

nalmente, aplicadas a menores entre 10 e 12 anos de idade, caso o ato tenha sido pra-

ticado com violência ou grave ameaça. 

D) os menores de 18 anos de idade não estarão imunes à aplicação das medidas previstas 

na legislação especial. 

 

 

 

Questão 56 

Paulinho, uma criança de 9 anos de idade, fugiu da casa dos pais e passou a viver nas   

ruas da cidade, na companhia de um grupo de crianças e adolescentes. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como se sabe, assegura o direito de ir e vir e 

estar nos logradouros públicos, ressalvadas as restrições legais (art. 16, inciso I). 

 

Considerando-se a situação descrita, bem como a informação dada a propósito, é       

CORRETO afirmar que, nesse caso, Paulinho poderá ser abrigado 

 

A) por estar sujeito às medidas protetivas específicas. 

B) somente quando se apresentar sob efeito de substância tóxica. 

C) somente se estiver exercendo a mendicância. 

D) somente se for surpreendido em flagrante de ato infracional. 
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Questão 57 

A criança ou adolescente tem direito à saúde e à educação, visando-se ao pleno desenvol-

vimento de sua pessoa e ao exercício de sua cidadania. 

 

Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que a legislação protetora 

lhes assegura o direito a 

 

A) acesso ao Ensino Fundamental gratuito, em escola pública ou, na falta desta, em esco-

la da rede privada,  mediante bolsa assegurada pelo Poder Público. 

B) acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística. 

C) atendimento, no Ensino Fundamental, mediante programas suplementares, no que 

concerne a material didático-escolar, transporte, alimentação e  assistência à saúde. 

D) contestação de critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superio-

res. 

 

 

 

Questão 58 

As crianças que cometem atos infracionais não são submetidas à Autoridade Judiciária, 

mas aos Conselhos Tutelares.  

 

Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que, entre as medidas proteti-

vas, previstas na legislação especial (ECA, art. 101), aplicáveis, pelo Conselho Tutelar, a 

uma criança de 11 anos de idade que praticou um homicídio, se inclui 

 

A) a colocação em família substituta. 

B) a requisição de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar. 

C) o abrigo em entidade de atendimento. 

D) o encaminhamento aos pais ou responsável por ela. 
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Questão 59 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os requisitos gerais da adoção (art. 42 

e parágrafos), referindo-se, entre outras, às condições de idade, estabilidade conjugal, 

idoneidade, compatibilidade com a natureza da medida. 
 

Com base nessa informação, analise esta proposição e os itens que a complementam: 
 

Considerando-se o que determina a legislação especial, a adoção poderá ser  
 

I. requerida pelos  cônjuges ou concubinos, desde que um deles tenha completado        

18 anos de idade e seja comprovada a estabilidade da família; 

II. concedida ao maior de 16 anos de idade, independentemente de seu estado civil  

solteiro, casado, divorciado ou outros;  

III. requerida por um irmão da criança, desde que este seja 16 anos mais velho que o ado-

tando; e 

IV. deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 

curso do processo, antes de proferida a sentença. 

 

A partir dessa análise, pode-se concluir que 

 

A) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição.. 

B) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição. 

C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição. 

D) apenas os itens II e IV completam corretamente a proposição. 

 

 

Questão 60 

Explicita a lei alguns locais proibidos ao público infanto-juvenil e compete aos responsá-

veis por esses locais cuidar para que não seja permitida a entrada de criança ou adoles-

cente. 
 

Assim sendo, é CORRETO afirmar que, para tanto, eles devem mandar afixar aviso es-

pecífico ao público, em local visível, na entrada dos estabelecimentos que exploram a 

venda de 
 

A) armas, munições e explosivos. 

B) bebidas alcoólicas. 

C) bilhetes lotéricos e jogos de aposta. 

D) fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles de baixo potencial ofensivo.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-

POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA 

CAPA DA PROVA. 

 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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