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     O escravo contemporâneo no Brasil 
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Há fazendeiros que, para realizar derrubadas  de  matas  nativas  para  formação 
de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de 
sementes, entre outras atividades agropecuárias e extrativistas, contratam  mão  de 
obra por meio de aliciadores. Estes, conhecidos como “gatos”, atraem  empregados 
com falsas promessas de trabalho, ótimos salários, boas condições de alojamento e 
comida farta. Para seduzir o trabalhador, oferecem “adiantamentos” para sua família e 
garantia de transporte gratuito até o local de suas atividades. Dessa maneira, se a 
exploração criminosa de trabalho for descoberta, os fazendeiros não serão 
responsabilizados pelo crime. 

Na realidade, o transporte é feito por ônibus em péssimas condições de 
conservação ou por caminhões improvisados, sem qualquer segurança. Ao chegarem 
ao local do destino, os trabalhadores são surpreendidos com situações completamente 
diferente das prometidas. Para começar, o gato lhes informa que já estão devendo. O 
adiantamento dado às suas famílias, o transporte e as despesas com alimentação na 
viagem já foram anotados em um caderno de dívidas do trabalhador, a qual ficará com 
o gato. Além disso, o empregado percebe que os custos de todos os instrumentos de 
que precisar para sua atividade – foices, facões, motosserras, botas, luvas, chapéus e 
roupas – também serão anotados no caderno de dívidas. Finalmente, despesas com os 
emporcalhados e improvisados alojamentos e com a precária alimentação serão 
anotados, tudo a preço muito acima dos praticados no comércio. Convém lembrar que 
as fazendas estão incrivelmente distantes dos locais de comércio mais próximos, sendo 
impossível ao empregado fugir a esse sistema de “barracão” imposto pelo gato, a 
mando do fazendeiro, ou diretamente pelo fazendeiro. 

Se o trabalhador pensar em ir embora, será impedido, sob a  alegação  de  que 
está endividado e de que não poderá sair enquanto não pagar o que deve. Muitas 
vezes, aqueles que reclamam das condições, ou tentam fugir, são vítimas de surras. No 
limite, podem perder a vida. Esse é o escravo contemporâneo, vítima do crime previsto 
no artigo 149 do Código Penal, submetido a condições desumanas e subtraído de sua 
liberdade. 

Qual nossa parcela de responsabilidade, nessa situação? O que podemos fazer 
para que 1888 passe a marcar, definitivamente, o fim da escravidão no país? 

(Adaptado de http://www.reporterbrasil.com.br/conteudo.php?id=9.)

 Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto, 
em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada. 

1. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o 
sentido do texto. 

a) Porque devem pagar todo material que utilizam em 
sua atividade, os trabalhadores das fazendas são 
escravos contemporâneos. 

b) Os trabalhadores que tentam fugir das fazendas são 
surrados e mortos. 

c) Para a família do trabalhador, o transporte gratuito e 
os “adiantamentos” constituem dívida, anotada em 
cadernetas individuais. 

d) Se a escravidão no país tivesse sido realmente 
extinta, hoje não teríamos escravos em fazendas no 
interior. 

 
2. Assinale a alternativa que NÃO traduz uma das 

denúncias apresentadas no texto.  

a) emporcalhados e improvisados alojamentos e com a 
precária alimentação (19) 

b) Qual nossa parcela de responsabilidade, nessa 
situação? (30)  

c) exploração criminosa de trabalho (8) 
d) com os ônibus em péssimas condições de 

conservação ou por caminhões improvisados, sem 
qualquer segurança (10-11) 

 
3. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de 

pontuação. 

I. Com as aspas em “gatos” (4), “adiantamentos” (6) e 
“barracão” (22) o autor ironiza o significado que 
essas palavras têm no texto.   

II. Dentro dos travessões duplos (17/18) as vírgulas 
separam termos com mesma função sintática. 

III. Com as interrogações do último parágrafo o autor 
expõe sua dúvida em relação à responsabilidade do 
povo pela existência de escravos hoje, no país. 

IV. Na última linha do texto as vírgulas que separam o 
advérbio têm apenas valor enfático; excluídas, não 
alteram nem a estrutura nem o sentido da frase. 

V. A palavra precária (19) equivale a ruim, sem sabor. 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, 
de cima para baixo. 

a) I, II e IV   
b) II, III e V      
c) II, III, IV e V 
d) I, II, III e V 

4. Assinale a alternativa em que NÃO HÁ correspondência 
entre o fragmento do texto e a(s) idéia(s) por ele 
sugerida(s).  

a) Se o trabalhador pensar em ir embora (24) = 
condição. 

b) para realizar derrubadas até plantio de sementes (1-
2) e Para seduzir o trabalhador (6)  = finalidade. 

c) podem perder a vida (27) = causa. 
d) por ônibus em péssimas condições de conservação 

ou por caminhões improvisados (10-11) = meio / 
modo. 

 
 
5. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em Ao chegarem ao local do destino (11-12), 
substituindo-se local do destino por fazenda o acento 
indicador de crase será obrigatório. 

b) Além disso (16) é advérbio e corresponde a 
Outrossim. 

c) Não ocorrerá alteração no sentido e na estrutura da 
frase, se a expressão Na realidade (10) for 
substituída por Realmente. 

d) O acento indicador de crase, em O adiantamento 
dado às suas famílias, (13-14), é facultativo. 

 
 
6. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em diferente das prometidas (13) subentende-se das 
situações prometidas. 

b) A forma verbal de Há fazendeiros (1) equivale a 
Existem. 

c) Passando para a voz ativa o transporte é feito por 
ônibus em péssimas condições de conservação (10-
11), fica ônibus em péssimas condições de 
conservação fazem o transporte. 

d) O fragmento serão anotados (18) refere-se a 
adiantamento, transporte e despesas (14). 
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7. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação à análise 
dos termos em destaque desta frase: 

Muitas vezes, aqueles que reclamam das condições, ou 
tentam fugir, são vítimas de surras.(25-6) 
 
a) de surras = locução adverbial de modo 
b) que = pronome relativo, equivale a os quais 
c) aqueles = pronome demonstrativo. No texto, pode ser 

substituído por os 
d) ou = conjunção coordenativa; indica idéia de 

alternância 
 
 
8. Relacione as duas colunas, identificando a classe 

gramatical das palavras em destaque no texto abaixo. 

“No Maranhão tem festa o ano inteiro. De janeiro a 
dezembro acontecem manifestações para todos os 
gostos, sempre marcadas por características próprias da 
tradição local, o que as tornam únicas.” 
(http://www.turismo.ma.gov.br/pt/) 

 
1. Na – da  
2. a – para – por  
3. inteiro – marcadas – características  
4. manifestações – tradição                            
5. sempre                                                            
6. as             
                                                          
(   ) substantivos 
(   ) pronome 
(   ) combinação de preposição e artigo 
(   ) preposições 
(   ) adjetivos 
(   ) advérbio 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, 
de cima para baixo. 

 
a) 3 – 6 – 2 – 3 – 1 – 5   
b) 3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 6  
c) 4 – 6 – 1 – 2 – 3 – 5 
d) 4 – 5 – 2 – 1 – 3 – 6   

 
 
9. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas, quanto à correção gramatical das frases abaixo. 

(  ) A regra de acentuação gráfica de ótimo, péssimas e 
ônibus é a mesma de salários, subtraído e 
impossível.  

(  ) Estão graficamente corretas as palavras privilégio e 
cumeeira.  

(  ) O substantivo mão de obra faz o plural como dona de 
casa e pé de moleque. 

(  ) Pronomes de tratamento admitem vós, como em 
Vossa Excelência desconheceis o problema da 
escravidão, hoje, no país? 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, 
de cima para baixo. 

a) F – V – V – F 
b) V – F – F –  V  
c) F – F – V – V 
d) V – V – F – F 

 
 
10. Assinale a alternativa com a frase que NÃO OBEDECE à 

norma culta da língua.  

a) A cerâmica com que presenteei minha irmã, e de que 
tanto ela gostou, adquiri em Rosário, polo cerâmico 
maranhense. 

b) As primeiras impressões sobre o criativo e 
diversificado artesanato maranhense com palha de 
buriti verificou-se como verdadeira. 

c) A toalha de mesa em renda de bilro, a cuja beleza me 
referi, foi adquirida no Corredor da Rendeira, situada 
na colônia de pescadores da Raposa. 

d) Não me diga que poderá haver casarões com beirais, 
mirantes e fachadas mais belos do que os de São 
Luís. 

 
 

11. A tecnologia de impressão em papel que se utiliza do 
método de fusão de um pó é a: 

a) Laser 
b) Matricial 
c) PostScript 
d) Jato de Tinta 

 
 
12. Quantos Megabits se têm em um Terabyte? 

a) 1.073.741.824 
b) 1.048.576 
c) 1.024 
d) 8.388.608 

 
 
13. Para alternar o nome do computador no Windows XP em 

português, em qual seção (item) do Painel de Controle o 
usuário deverá entrar: 

a) Adicionar Hardware 
b) Conexões de Rede 
c) Firewall do Windows 
d) Sistema 

 
 
14. São opções encontradas na caixa de formatação de fonte 

do Microsoft Word 2007 em português todas as seguintes, 
EXCETO: 

a) Estilo de sublinhado. 
b) Alinhamento. 
c) Estilo da fonte. 
d) Espaçamento. 

 
 
15. Quando a conexão de rede deve obter dinamicamente um 

endereço de protocolo Internet de um servidor de 
protocolo de configuração dinâmica de hosts, ela estará 
usando um servidor: 

a) DNS 
b) SMTP 
c) DHCP 
d) Gateway Padrão 

 
 
16. O que é Spyware? 

a) É uma pequena janela do navegador da Web, que 
aparece no topo do site que você está visitando. 
Freqüentemente são abertas assim que você entra no 
site e geralmente são criadas por anunciantes. 

b) É uma maneira de enganar os usuários de 
computador para que eles revelem informações 
pessoais ou financeiras através de uma mensagem 
de email ou site, normalmente uma mensagem de 
email que parece uma nota oficial de uma fonte 
confiável como um banco, uma empresa de cartão de 
crédito ou um comerciante online de boa reputação. 

c) É qualquer programa que automaticamente executa, 
mostra ou baixa publicidade para o computador 
depois de instalado ou enquanto a aplicação é 
executada. 

d) É um software que pode exibir anúncios, coletar 
informações sobre você ou alterar as configurações 
do computador, geralmente sem obter o seu 
consentimento. 

 
 
17. Quando do recebimento de uma nova mensagem pelo 

Microsoft Outlook 2007, ele a avalia com base em vários 
fatores, inclusive a hora em que a mensagem foi enviada 
e seu conteúdo, analisando cada mensagem com base 
em seu conteúdo e em sua estrutura para descobrir se ela 
é ou não spam. Caso ela seja identificada como spam, o 
Outlook automaticamente a direcionará para a(o): 

a) Caixa de Entrada. 
b) Caixa de Saída. 
c) Lixo Eletrônico. 
d) Itens Excluídos. 
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18. Qual das extensões de arquivo abaixo representa uma 
imagem para gravação de CD/DVD? 

a) CDW 
b) PSD 
c) DXF 
d) ISO 

 
 
19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários 

compactar em tempo real as pastas e arquivos 
armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no 
gerenciador de arquivos do sistema operacional, estes 
arquivos aparecerão destacados na cor: 

a) Verde 
b) Vermelha 
c) Azul 
d) Preta 

 
 
20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Word 2007 

é: 

a) .doc 
b) .word 
c) .rtf 
d) .docx 

 
 
21. Uma pessoa aplica R$2.000,00 rendendo 10% ao mês, 

em regime de juros compostos e capitalização mensal. 
Qual o montante gerado por este capital ao fim de 3 
meses? 

a) R$ 2.662,00 
b) R$ 2.682,00 
c) R$ 2.672,00 
d) R$ 2.660,00 

 
 
22. Um carro faz um determinado percurso com velocidade 

média de 45km/h em 2 horas. Que velocidade média o 
carro deverá manter para fazer o mesmo percurso em 1 
hora e 30 minutos? 

a) 70 km/h 
b) 75 km/h 
c) 55 km/h 
d) 60 km/h 

 
 
23. Em uma corrida de barcos a motor, 30 barcos queimam 

600 litros de gasolina em 20 minutos. Por quanto tempo 
um barco pode correr se ele dispor de 200 litros no seu 
tanque? 

a) 3 horas 
b) 2 horas e quarenta minutos 
c) 3 horas e 20 minutos 
d) 3 horas e quarenta minutos 

 
 
24. Uma escola recebe 120 livros para serem divididos entre 

suas 3 turmas (A, B e C), proporcionalmente ao número 
de alunos de cada turma. Sabendo que a turma A tem 15 
crianças e recebeu 10 livros, a turma B tem 90 crianças e 
recebeu 60 livros, quantos alunos tem a turma C? 

a) 95 
b) 90 
c) 60 
d) 75 

 
 
25. Uma mãe quer dividir 30 balas de forma inversamente 

proporcionalmente a idade de  cada um dos seus 3 filhos. 
Sabendo que as idades são 3, 4 e 12 anos, o filho mais 
novo deve receber quantas balas? 

a) 16 
b) 12 
c) 14 
d) 15 

 

26. Um capital de R$ 5.000,00 foi aplicado a taxa de juros 
simples de 12% ao ano. De quanto é o juro simples 
produzido após 5 meses? 

a) R$ 250,00 
b) R$ 500,00 
c) R$ 200,00 
d) R$ 1.000,00 

 
 
27. A tecla de um dos algarismos de uma calculadora está 

com defeito quando ela é apertada aparece outro 
algarismo em seu lugar (sempre o mesmo). No entanto a 
calculadora efetua corretamente as operações. Usando 
está calculadora, o seguinte resultado foi obtido: 

51 x 53 = 2907 

A tecla com defeito da calculadora é referente ao 
algarismo: 

a) 7 
b) 1 
c) 5 
d) 3 

 
 
28. Marcos irá ao parque de diversões no sábado se não 

chover. Ainda, Marcos avisa seu amigo Gabriel que, se for 
ao parque no sábado, não irá visita-lo neste dia. Chega o 
sábado e Marcos não vai visitar Gabriel. Podemos afirmar 
que: 

a) Marcos foi ao parque de diversões no sábado 
b) Marcos pode ou não ter ido ao parque de diversões 

no sábado. 
c) Marcos não foi ao parque de diversões no sábado. 
d) Choveu no sábado 

 

29. Qual o valor de x para que o número 
4

5

x

x




 seja 20% 

maior do que 
4

5
? 

a) 5 
b) 15 
c) 20 
d) 10 

 
 
30. Uma empresa com 45 funcionários comunica que todos 

devem começar a usar um novo uniforme. Porém, no 
primeiro dia após o comunicado, apenas 80% dos 
funcionários vem trabalhar com o novo uniforme. A 
quantidade de funcionários que não acatou o comunicado 
da empresa neste dia é: 

a) 9 
b) 8 
c) 36 
d) 10 

 
 

31. São órgãos do Poder Judiciário estadual, com EXCEÇÃO 
DE: 

a) Juizados Especiais e Turmas Recursais. 
b) Tribunais do Júri e Juízes de Direito.  
c) Juízes de Paz e Conselho da Justiça Militar. 
d) Tribunal Regional Eleitoral e Juízes Eleitorais. 

 
 
32. É o órgão judiciário competente para processar e julgar os 

Juízes de Direito nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral: 

a) Conselho Nacional de Justiça. 
b) Tribunal de Justiça. 
c) Superior Tribunal de Justiça. 
d) Supremo Tribunal Federal. 
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33. Os membros integrantes do Tribunal de Justiça são 
provenientes: 

a) um terço da magistratura de carreira, um terço do 
Ministério Público e um terço da advocacia.  

b) da magistratura de carreira, em sua integralidade. 
c) da magistratura de carreira e, em um quinto do 

número de vagas, do Ministério Público e da 
advocacia. 

d) em metade das vagas, oriundos da magistratura de 
carreira, e a outra parcela vindos da advocacia. 

 
 
34. É o órgão judiciário competente para a conciliação, o 

processamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade: 

a) Câmara de Conciliação e Arbitragem. 
b) Juizado Especial Cível. 
c) Juizado de Paz. 
d) Juizado Especial Criminal. 

 
 
35. Compete privativamente aos tribunais, com EXCEÇÃO 

DE: 

a) criar novas varas e alterar a sua composição, isso 
para ajustar o número de seus membros à efetiva 
demanda judicial e à respectiva população. 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos 
juízos que lhes forem vinculados. 

c) exercitar a atividade correicional sobre os órgãos 
judiciários subordinados.  

d) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 
regimentos internos, com observância das normas de 
processo e das garantias processuais das partes. 

 
 
36. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) a atividade jurisdicional será ininterrupta. 
b) a função jurisdicional é indelegável, mesmo para atos 

de mero expediente sem caráter decisório. 
c) as decisões administrativas dos tribunais serão 

motivadas e em sessão pública. 
d) a distribuição de processos será imediata, em todos 

os graus de jurisdição. 
 
 
37. Aponte a alternativa INCORRETA.  A Justiça da Infância e 

da Juventude é competente para: 

a) conhecer de ações civis fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 
adolescente. 

b) processar e julgar a representação formulada pelo 
Ministério Público para apuração de ato infracional 
praticado por adolescente. 

c) conhecer do pedido de adoção e seus incidentes. 
d) processar e julgar os pedidos de guarda, tutela e 

alimentos, sempre quando presentes crianças e 
adolescentes como partes. 

 
 
38. Constitui falta grave do servidor vinculado ao Poder 

Judiciário do Estado Maranhão, com EXCEÇÃO DE: 

a) referir-se, por qualquer meio, de forma depreciativa, a 
magistrado de qualquer grau, ainda que na ausência 
deste; ou ao Tribunal de Justiça ou a qualquer outro 
Tribunal do País. 

b) em depoimento em processo judicial ou inquérito 
policial ou administrativo, revelar fato ou informação 
de natureza sigilosa de que tenha ciência, em razão 
do cargo ou função. 

c) dar preferência às partes, preterindo outras que as 
antecedam, no pedido de atendimento, salvo quando 
idosos ou portadores de necessidades especiais. 

d) prestar, pessoalmente ou por telefone, a qualquer 
pessoa que não for parte no feito ou seu procurador 
constituído, informações sobre atos de processo que 
corram em segredo de Justiça. 

 
 
 
 

39. Os atos destinados ao provimento dos cargos necessários 
à administração da Justiça Estadual são da competência: 

a) do Secretário da Administração e Previdência do 
Estado do Maranhão. 

b) do Chefe do Poder Legislativo. 
c) do Presidente do Tribunal de Justiça. 
d) do Chefe do Poder Executivo. 

 
40. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) o Corregedor-Geral da Justiça será auxiliado por 
Juízes de Direito que, por delegação, exercerão suas 
atribuições relativamente aos Juízes de entrâncias 
inferiores e aos servidores e funcionários da Justiça. 

b) a Corregedoria Geral da Justiça é o órgão 
responsável pela fiscalização, disciplina e orientação 
administrativa, com jurisdição em todo o Estado e 
sede na Capital. 

c) o Corregedor-Geral da Justiça, durante o exercício do 
cargo, ficará afastado de suas funções judicantes, 
sendo substituído nas férias, licenças e impedimentos 
pelo desembargador mais antigo no Tribunal. 

d) todos os serviços judiciários do Estado ficam sujeitos 
às correições, sendo irrecorríveis as decisões 
originárias do Corregedor-Geral da Justiça. 
 

41. Assinale a alternativa correta: 

a) Parentesco em linha colateral é aquele em que as 
pessoas descendem umas das outras. 

b) Parentesco na linha reta é o que se dá entre um 
cônjuge e os parentes consangüíneos do outro. 

c) No Brasil o regime da Comunhão Parcial de bens é o 
regime legal. 

d) Na comunhão parcial de bens os aquestos (bens 
adquiridos durante o casamento) não se comunicam. 

 
42. Assinale a alternativa correta: 

a) O Direito de Família é um conjunto de normas 
jurídicas que regulam as relações entre pessoas 
ligadas somente pelo vínculo do parentesco. 

b) Para ser decretado o divórcio direto, o casal tem que 
estar separado de fato pelo período de 01 (um) ano. 

c) O divórcio permite novo casamento. 
d) Tanto o divórcio como a separação judicial pode ser 

feita por escritura pública (em cartório) em qualquer 
caso. 

 
43. Assinale a alternativa correta: 

a) Um casal pode ingressar com uma ação de 
separação judicial consensual a qualquer tempo. 

b) A menoridade cessa aos 21 anos de idade, quando a 
pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da 
vida civil. 

c) Na separação judicial litigiosa requerida por um só 
dos cônjuges, imputando ao outro conduta 
desonrosa, a guarda dos filhos caberá sempre à mãe. 

d) São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 
dezesseis anos. 

 
44. Assinale a alternativa correta: 

a) Domícilio da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

b) Pacto antenupcial é o contrato solene realizado 
depois da celebração do casamento. 

c) São relativamente incapazes os maiores de 18 anos. 
d) Em uma ação de separação os cônjuges podem 

renunciar alimentos para os filhos. 
 

45. Assinale a alternativa correta: 

a) Cabe ao escrivão entregar, em cartório, os 
mandados, logo depois de cumpridos. 

b) Os peritos são escolhidos dentre profissionais de 
nível universitário, desde que possuam curso de pós-
graduação na área em que atuam. 

c) O intérprete, o perito e o oficial de justiça são 
considerados auxiliares do juízo. 

d) Os auxiliares da justiça fazem parte da relação 
jurídica processual. 
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46. Assinale a alternativa correta: 

a) A suspeição e o impedimento não atingem o perito.  
b) Incumbe ao escrivão comparecer às audiências, ou, 

não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo 
escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou 
taquígrafo.    

c) Os serventuários da justiça são sujeitos processuais 
primários. 

d) No impedimento do comissário da justiça da infância 
e juventude, o juiz designará oficial de justiça que 
cumpra suas funções. 

 
 

47. Assinale a alternativa correta: 

a) As atribuições dos auxiliares da justiça podem ser 
determinadas pelas normas de organização judiciária. 

b) Cabe ao escrivão realizar pessoalmente as citações. 
c) Não incumbe aos auxiliares da justiça coadjuvar o juiz 

na manutenção da ordem. 
d) O depositário e o administrador não são auxiliares da 

justiça. 
 
 

48. É certo afirmar: 

I. O homicídio é crime comum, podendo ser praticado 
por qualquer pessoa natural. 

II. Modernamente admite-se que a pessoa jurídica 
possa ser responsabilizada penalmente pela autoria 
de crime de homicídio culposo.   

III. O homicídio admite as formas dolosa, culposa e 
preterdolosa. 

IV. O homicídio privilegiado pode ser descrito como o 
crime cometido pelo sujeito por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sub o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida de injusta provocação da 
vítima. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
 
49. É certo afirmar: 

I. O suicídio é ilícito penal. 
II. O crime de aborto pode ser cometido pela gestante 

ou por terceira pessoa. 
III. Há lesão corporal de natureza grave se dela resultar 

à vítima incapacidade para as ocupações habituais 
por mais de trinta dias. 

IV. Lesão corporal culposa é aquela em que mesmo não 
querendo o resultado, o agente poderia prevê-la, 
assumindo o risco de produzi-la. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
50. É certo afirmar: 

I. O infanticídio é o crime cometido pelo pai ou pela 
mãe contra o próprio filho, durante o parto ou logo 
após, ao se encontrarem sob a influência do estado 
puerperal. 

II. O crime de abandono de incapaz não é cometido 
somente contra o menor, mas também contra o adulto 
incapaz de defender-se de si próprio, que esteja sob 
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade do agente 
criminoso. 

III. O crime de omissão de socorro previsto no Código 
Penal, não possui mais aplicabilidade jurídica por ter 
sido absorvido pelo Código de Trânsito. 

IV. O crime de difamação admite a exceção da verdade. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

51. É certo afirmar: 

I. O crime de seqüestro e cárcere privado se consuma 
no momento em que ocorre a privação da liberdade 
da vítima.  

II. Mesmo havendo consentimento da esposa, haverá o 
crime de violação de domicílio se o ofendido for o 
marido. 

III. O crime de violação do segredo profissional admite a 
forma culposa quando o profissional não foi diligente 
com o segredo que lhe foi confiado. 

IV. O crime de “redução a condição análoga à escravo” 
terá a sua pena aumentada de metade, se for 
cometido contra criança ou adolescente. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
 
52. É certo afirmar: 

I. Para a configuração do crime de ameaça a presença 
da vítima é dispensável, bastando que a ameaça 
chegue ao conhecimento dela. 

II. Os crime de calúnia, injúria e difamação admitem a 
retratação. 

III. O crime de exposição ou abandono de recém-nascido 
admite a forma tentada. 

IV. Motivo torpe tanto pode ser observado para qualificar 
o crime de homicídio como o crime de lesões 
corporais.  

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
 
53. É certo afirmar: 

I. Quando através da lesão corporal dolosa ocorrer o 
evento morte, mesmo que as circunstâncias 
evidenciem que o agente não quis o resultado, ainda 
assim, responderá pelo crime de homicídio. 

II. Expor alguém por meio de relações sexuais a 
contágio de moléstia grave, sabendo ser doente ou 
devendo saber, configura-se em crime. 

III. Configura crime de cárcere privado a conduta de filho 
que interna a mãe contra a vontade desta, em casa 
de saúde, somente para se usufruir dos bens da 
genitora. 

IV. Não se constitui em injúria, calúnia ou difamação a 
ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, 
pela parte ou seu procurador. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
 
54. É certo afirmar: 

I. Se o homicídio culposo resultar da inobservância de 
regra técnica de profissão, arte ou ofício, dizer-se-á 
que o mesmo é qualificado. 

II. Aborto necessário é aquele que a lei penal autoriza 
quando a gravidez resulta de estupro. 

III. Os crimes de periclitação da vida e da saúde não 
admitem a forma qualificada. 

IV. Quando houver lesão corporal dolosa (leve ou grave), 
praticada contra menor de quatorze anos, a pena, 
obrigatoriamente, deverá ser “agravada”. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições II e III estão corretas. 
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55. De acordo com a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) é INCORRETO afirmarmos: 

a) A depender do ato infracional praticado pelo 
adolescente o juiz poderá determinar a sua 
incomunicabilidade. 

b) A prestação de serviço à comunidade poderá ser 
aplicada por período não excedente a seis meses. 

c) A medida de internação poderá ser aplicada quando 
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa. 

d) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo 
de seis meses. 
 
 

56. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

a) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê 
proteção as criança indígenas, uma vez que estas já 
estão têm a garantia do Estatuto do Índio. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho de Direitos da respectiva 
localidade. 

c) A criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado. 

d) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestante, sejam públicos ou particulares, 
não são obrigados a manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, em 
razão da escassez de verbas para a manutenção 
desse registro. 
 
 

57. Ao tratar do direito à convivência familiar e comunitária 
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
Assinale a alternativa correta: 

a) A falta ou carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou suspensão do 
poder familiar. 

b) A colocação em família substituta estrangeira 
constitui medida excepcional, somente admissível na 
modalidade de tutela. 

c) O adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais 
velho que o adotado. 

d) Os filhos havidos por adoção não terão os mesmos 
direitos e qualificações dos filhos biológicos. 
 
 

58. Assinale a alternativa correta: 

a) Toda criança ou adolescente terá acesso às 
diversões e espetáculos públicos, independente de 
sua classificação. 

b) As revistas e publicações contendo material impróprio 
ou inadequado a crianças e adolescentes serão 
comercializadas em embalagens simples, ou seja, 
não se exige que  tais embalagens sejam lacradas. 

c) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente 
em hotel, motel, pensão ou estabelecimento 
congênere, salvo se autorizado ou acompanhado 
pelos pais ou responsável. 

d) Nenhum adolescente poderá viajar para fora de sua 
comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 
 
 

59. Sobre as entidades de atendimento é correto afirmarmos: 

a) As entidades não-governamentais somente poderão 
funcionar depois de registradas junto à autoridade 
judiciária da respectiva localidade. 

b) As entidades não-governamentais somente poderão 
funcionar depois de registradas no Conselho Tutelar. 

c) As entidades não-governamentais somente poderão 
funcionar depois de registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

d) As entidades não-governamentais somente poderão 
funcionar depois de registradas junto ao Ministério 
Público da respectiva localidade. 
 
 
 

60. Sobre o instituto da Remissão é INCORRETO afirmarmos: 

a) A medida aplicada por força da remissão poderá ser 
revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante 
pedido expresso do adolescente ou de seu 
representante legal, ou do Ministério Público. 

b) Iniciado o procedimento judicial, a concessão da 
remissão pela autoridade judiciária importará na 
suspensão ou extinção do processo. 

c) Pode incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer 
das medida sócio-educativas previstas na Estatuto da 
Criança e do Adolescente, exceto a colocação em 
regime de semiliberdade e a internação. 

d) Implica necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade. 
 

61. Das proposições abaixo, assinale a correta: 

a) Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou 
abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a 
autoridade judiciária poderá determinar, como medida 
cautelar, o afastamento do agressor da moradia 
comum. 

b) Durante o período da internação provisória as 
atividades pedagógicas não são obrigatórias. 

c) A prestação de serviço à comunidade será fixada pelo 
prazo mínimo de dez meses, podendo  a qualquer 
tempo ser  prorrogada, revogada ou substituída por 
outra medida. 

d) A medida de internação comporta prazo determinado, 
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante 
decisão fundamentada, no prazo máximo de seis 
meses. 
 

62. Sobre o Conselho Tutelar é INCORRETO afirmarmos: 

a) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, 
serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida 
idoneidade moral; idade superior a vinte um (21) anos 
e residir no Município. 

b) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

c) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

d) Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 
Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela 
comunidade local para mandato de três anos, 
permitida uma recondução. 
 

63. Assinale a alternativa correta: 

a) É garantido o acesso de toda criança ou adolescente 
à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

b) Cabe ao Poder Executivo, na elaboração de proposta 
orçamentária, prever recursos para a manutenção de 
equipe interprofissional, destinada a assessorar a 
Justiça da Infância e da Juventude. 

c) É permitida a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e 
adolescentes a que se atribua autoria de ato 
infracional. 

d) As ações judiciais da competência da Justiça da 
Infância e da Juventude não são isentas de custas e 
emolumentos. 
 

64. No que diz respeito à prática de Ato Infracional é correta a 
seguinte proposição: 

a) Considera-se ato infracional a conduta descrita tão-
somente como contravenção penal. 

b) O adolescente civilmente identificado não será 
submetido à identificação compulsória em nenhuma 
hipótese. 

c) Ao ato infracional praticado por criança 
corresponderão às medidas sócio-educativas. 

d) O adolescente civilmente identificado não será 
submetido à identificação compulsória pelos órgãos 
policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 
confrontação, havendo dúvida fundada. 
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65. Sobre a apuração de infração administrativa às normas de 
proteção à criança e ao adolescente, qual das frases 
abaixo é correta: 

a) O requerido (autuado) terá o prazo de cinco dias para 
a apresentação de defesa, contado da data da 
intimação. 

b) O requerido (autuado) terá o prazo de quinze dias 
para a apresentação de defesa, contado da data da 
intimação. 

c) O procedimento para imposição de penalidade 
administrativa por infração às normas de proteção à 
criança e ao adolescente terá início única e 
exclusivamente por auto de infração elaborado por 
servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado 
por duas testemunhas, se possível. 

d) O procedimento para imposição de penalidade 
administrativa por infração às normas de proteção à 
criança e ao adolescente terá início por 
representação do Ministério Público, ou do Conselho 
Tutelar, ou auto de infração elaborado por servido 
efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por 
duas testemunhas, se possível. 
 
 

66. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

a) Nos processos e procedimentos em que não for 
parte, a atuação do Ministério Público é facultativa. 

b) Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de 
ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será 
processado sem defensor. 

c) Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e 
Juventude fica adotado o sistema recursal do Código 
de Processo Penal. 

d) Qualquer pessoa com curso superior poderá habilitar-
se para a defesa de adolescente autor de ato 
infracional. 
 
 

67. Sobre a política de atendimento na área da infância e 
juventude, a seguinte assertiva é INCORRETA: 

a) A função de membro do Conselho Nacional e dos 
conselhos estaduais e municipais dos direitos da 
criança e do adolescente é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada. 

b) É assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis 
federal, estaduais e municipais nos Conselhos de 
Direitos. 

c) A centralização do atendimento é a mais importante 
diretriz da política de atendimento à criança e 
adolescente. 

d) Os Conselhos municipais, estaduais e nacional dos 
direitos da criança e do adolescente são órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis. 
 
 

68. No que ser refere à Família Substituta é correto 
afirmarmos: 

a) A colocação em família substituta admitirá a 
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou 
a entidades governamentais ou não-governamentais, 
sem autorização judicial. 

b) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, a depender da situação 
irregular em que se encontre a criança ou 
adolescente. 

c) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e direitos, 
com exceção dos direitos previdenciários. 

d) A colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da 
situação jurídica da criança ou adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 

69. Sobre o instituto da Adoção é INCORRETO afirmarmos: 

a) O consentimento dos pais ou do representante legal 
será dispensado em relação à criança ou adolescente 
cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido 
destituídos do poder familiar. 

b) O sistema jurídico brasileiro em vigor permite a 
adoção por procuração. 

c) A adoção será deferida quando apresentar reais 
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 
legítimos. 

d) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus 
descendentes, o adotante, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a 
ordem de vocação hereditária. 
 
 

70. Em se tratando da apuração de ato infracional atribuído a 
adolescente é correta a seguinte proposição: 

a) O adolescente apreendido por força de ordem judicial 
será, desde logo, encaminhado ao Conselho Tutelar. 

b) O adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional poderá ser conduzido ou transportado em 
compartimento fechado de veículo policial. 

c) O adolescente apreendido por força de ordem judicial 
será, desde logo, encaminhado à autoridade 
judiciária. 

d) O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do 
procedimento, estando o adolescente internado 
provisoriamente, será de trinta (30) dias. 
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