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Caderno  
de Prova

novembro

10 10 de novembro

das 13 às 18 h

5 h de duração*

70 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

AS Agente de Segurança Socioeducativo
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Conhecimentos Gerais (30 questões)

1. Sobre o texto é correto afirmar.

1. Em uma primeira exposição, o texto apresenta 
a ideia de que a redução da maioridade penal 
é um clamor da sociedade que busca seu 
direito de ir e vir.

2. O texto apresenta, em um segundo momento, 
origem legal e mostra que a sociedade 
também é responsável pela liberdade do 
adolescente.

3. O segundo parágrafo do texto é complemen-
tar ao primeiro, e não estabelece ideias con-
trárias a este.

4. Considerando-se a regência verbal do verbo 
“assistir”, na expressão sublinhada na primeira 
frase do texto, a crase justifica-se pelo sentido 
desse verbo que é, neste caso, “a sociedade 
contribuir” para o contexto de violência prati-
cada pelos adolescentes.

5. Na frase “cobram a redução da maioridade 
penal”, o termo sublinhado é objeto direto e 
pode ser substituído por “a atenuação”, sem 
perder o sentido nem alterar a classificação 
sintática do termo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Língua Portuguesa 10 questões

Texto

Muito se tem falado sobre a crescente violência no 
Brasil e no mundo e cada vez mais se tem assistido à 
participação de adolescentes nesse contexto de vio-
lência. A população mostra-se assustada, com razão, 
diante dessa realidade e sente-se aprisionada em suas 
residências, cada vez mais cercadas e supostamente 
protegidas de pessoas perigosas que se encontram 
à solta. A cada notícia sensacionalista da mídia, espe-
cialmente quando se trata da participação de ado-
lescentes, a sociedade manifesta indignação e exige 
providências no sentido de tirar de circulação os que 
ameaçam seu direito de ir e vir, ou – o que está em 
voga atualmente - cobram a redução da maioridade 
penal para que o quanto antes estes jovens que come-
tem atos infracionais sejam “jogados” nas prisões e de 
lá não saiam tão cedo.

(…)

Nossa Carta Magna de 1988, em seu artigo 227 esta-
belece que “é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, 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”.

Beatriz Prudêncio Soares. Adolescentes infratores e suas relações 
afetivas. (excerto) in: <http://www.institutofamiliare.com.br> acesso 
em 20.10.2013
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2. Considere este trecho fictício, extraído de um relatório feito por um Agente de 
Segurança Socioeducativo.

Informamos à Vossa Senhoria de que o menor infrator desobedeceu a placa colo-
cada na entrada do recinto com a seguinte recomendação: “é expressamente proi-
bido a entrada de adolescentes nesse ambiente”. Onde, diante disso recomenda-
mos que o menor em questão seja repreendido conforme regras dessa instituição.

Assinale a alternativa que apresenta a correta redação do relato.

a.   Informamos à Vossa Senhoria de que o menor infrator desobedeceu a 
placa colocada na entrada do recinto com a seguinte recomendação: “é 
expressamente proibido entrada de adolescentes nesse ambiente”. Onde, 
diante disso, recomendamos que o menor em questão seja repreendido 
conforme regras dessa instituição.

b.  Informamos a Vossa Senhoria que o menor infrator desobedeceu à placa 
colocada na entrada do recinto, com a seguinte recomendação: “É expres-
samente proibida a entrada de adolescentes neste ambiente”. Assim, 
diante dessa desobediência, recomendamos que o menor em questão 
seja repreendido, conforme regras dessa instituição.

c.   Informamos a Vossa Senhoria que o menor infrator desobedeceu à placa 
colocada na entrada do recinto com a seguinte recomendação: “É expres-
samente proibido a entrada de adolescentes nesse ambiente”. Onde, 
diante disso, recomendamos que o menor em questão seja repreendido 
conforme regras dessa instituição.

d.   Informamos à Vossa Senhoria que o menor infrator desobedeceu à placa 
colocada na entrada do recinto com a seguinte recomendação: “É expres-
samente proibida a entrada de adolescentes nesse ambiente”. Dessa 
forma, diante dessa desobediência, recomendamos que o menor em 
questão seja repreendido conforme regras dessa instituição.

e.   Informamos a Vossa Senhoria de que o menor infrator desobedeceu a 
placa colocada na entrada do recinto com a seguinte recomendação: 

“É expressamente proibida a entrada de adolescentes neste ambiente”. 
Assim, diante disso recomendamos que o menor em questão, seja repre-
endido conforme regras dessa instituição.
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6. Assinale a alternativa que apresenta correto uso da 
voz passiva sintética do verbo.

a. Sinalizam-se ações muito positivas para a 
mobilidade urbana.

b.   Casos estranhos foram relatados naquela casa 
de detenção.

c. O jovem feriu-se no confronto com uma qua-
drilha armada.

d.   Os sociólogos recusaram o projeto, o docu-
mento voltou para a gaveta.

e.   Tentei abrir a porta, mas a fechadura tinha 
sido quebrada.

7. Segundo a regra básica da concordância nominal, 
as seguintes classes gramaticais: “adjetivos, numerais e 
pronomes adjetivos” devem concordar com o substan-
tivo a que se referem.

Assinale a alternativa que contém a frase que obedece 
a essa regra e apresenta todas as classes gramaticais 
citadas.

a. Aquele agente resolveu o problema difícil.
b.   Os jovens saíram da segunda sala daquele 

prédio.
c.   Vai incluso, aos documentos do pedido de 

revisão, as provas que o inocentam.
d. Dos móveis da sala, restou apenas duas cadei-

ras velhas.
e.  Está anexa uma observação objetiva que des-

faz o primeiro equívoco.

8. O complemento nominal é um termo da oração 
que completa a significação de um nome.

Assinale a alternativa que contém a frase com comple-
mento nominal, corretamente grifado.

a.   O fumo prejudica a saúde.
b.  Em você, eu tenho confiança.
c.   O professor severo era temido por todos.
d.   De todos, você é o mais competente.
e.   As ruas foram lavadas pela chuva.

3. Assinale a alternativa que apresenta correta grafia 
de todas as palavras.

a. Em pesquiza realizada, constatou-se inúmeros 
casos de violência contra adolescentes.

b.   Houve o esvasiamento daquela seção por pre-
caussão; os jovens corriam perigo de asfixia.

c.   Se eu hajo de forma correta, por que provocas 
deslises em tua conduta?

d.  É necessário amenizar a rebeldia das pessoas 
que provocam ultraje à paz social, mas há 
escassez de policiamento naquele país.

e.   Não é necessário infringir castigo ao jovem 
que reconhece sua mal conduta e refaz sua 
ação.

4. Quanto ao uso dos pronomes de tratamento, assi-
nale a alternativa correta.

a.   Vossa Excelência, o Vereador daquele municí-
pio, compareceu à solenidade.

b.  Sua Excelência, o Governador do Estado, 
convocou todos os Agentes de Segurança 
Socioeducativos para deles ouvir suas 
reivindicações.

c.   O Ilustríssimo Secretário de Estado fez o 
seguinte pedido às autoridades presentes: 

“Conclamo às Vossas Senhorias vosso total 
apoio às causas para a reinserção do adoles-
cente infrator na sociedade.”

d.   Vossas Senhorias não deveis prorrogar o caso 
desse julgamento, a sociedade espera uma 
resposta.

e.   “Jovem, tua conduta o leva a um caminho sem 
volta”, você deve pensar nisso!

5. Assinale a frase em que a flexão do verbo está 
correta.

a. Eles sempre vem em socorro das vítimas.
b.   Os servidores ceiaram cedo, a ceia foi servida 

antes da hora.
c.  Eu sempre busco acudir o adolescente que 

me pede ajuda, para isso estou aqui.
d.   Licenceei meu veículo, ele é meu transporte 

para o trabalho todos os dias.
e.   Ninguém reaveu a quantia paga indevida-

mente por aquela ação.
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12. O botão , presente na guia Página Inicial, no 
grupo Alinhamento, do MS Excel 2013 em português, 
tem a função de:

a. Mesclar e centralizar células adjacentes.
b. Quebrar o texto da célula automaticamente.
c. Trocar a posição de duas colunas adjacentes.
d.   Expandir a coluna corrente para exibir correta-

mente todo o conteúdo.
e.   Formatar o conteúdo da célula selecionada 

como texto.

13. A função principal do software Thunderbird é:

a. Redigir textos.
b. Navegar na internet.
c. Enviar e receber e-mails.
d. Criar planilhas de cálculo.
e. Criar apresentações multimídia.

14. A maioria dos navegadores modernos permite o 
trabalho com múltiplas abas ou guias de navegação.

Quais os atalhos de teclado para abrir novas abas e 
fechar abas (ou guias) existentes, respectivamente, 
do navegador Internet Explorer 8.0 do Windows 7 
Professional em português?

a.   Ctrl + N e Ctrl + F
b. Ctrl + N e Ctrl + W
c.   Ctrl + N e Ctrl + Y
d. Ctrl + T e Ctrl + W
e.   Ctrl + T e Ctrl + Y

15. Para realizar uma busca no Google sobre o incên-
dio químico ocorrido na cidade de São Francisco, que 
retorne somente as páginas que tenham a palavra 
incêndio no título da página, deve-se realizar a busca 
no Google digitando:

a. incêndio:intitle São Francisco.
b. incêndio São Francisco.
c. São Francisco incêndio title.
d. São Francisco incêndio:title.
e. São Francisco intitle:incêndio.

9. Assinale a frase em que a colocação de pronome 
oblíquo está de acordo com a norma culta.

a.   Te disseram para não vir, por que vieste, então?
b. Não recordo-me de seu pedido, vou verificá-lo 

agora.
c. Espero que promovam-se mais debates em 

torno desta causa.
d. Revelar-me-iam os verdadeiros motivos, caso 

fosse necessário.
e. Nunca desespere-se, se há problemas, há 

soluções.

10. Assinale a alternativa que apresenta correta justi-
ficativa para a acentuação gráfica das palavras.

a. armazéns, você, maracujá (acentuam-se as 
oxítonas terminadas em “ens, e, a”)

b. caráter, médium, hífen (acentuam-se todas as 
palavras paroxítonas)

c. saúde, reúne, saída (acentuam-se todas as 
palavras com três sílabas)

d. céu, dói, chapéu (acentuam-se todas as sílabas 
abertas)

e. álbuns, júris, fósseis. (acentuam-se as proparo-
xítonas terminadas em “uns, is e ditongo”)

Noções de Informática 10 questões

11. Assinale a alternativa que indica o caminho e a 
opção corretos, respectivamente, para obter infor-
mações sobre a versão e atualização (service pack) do 
Windows 7 em português que está sendo utilizado.

a.   Propriedades do computador  
 Suporte e Ajuda  Sistema

b.  Painel de Controle  Sistema e segurança  
 Sistema

c.   Painel de Controle  Versões do sistema  
 Propriedades do Windows

d.   Propriedades do computador  Sistema e 
Hardware  Propriedades do Windows

e.   Painel de Controle  Sistema e Hardware  
 Propriedades do Windows
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18. O ícone, ou botão , do MS Word 2010 em por-
tuguês, tem a função (dentre outras) de:

a. Criar um documento novo.
b. Abrir um documento existente.
c. Aplicar negrito ao texto selecionado.
d. Exibir os caracteres de formatação do texto.
e.   Criar um novo documento com a formatação 

do documento atual.

19. A grande maioria das opções de formatação de 
parágrafo do MS Word 2010 em português está pre-
sente na guia:

a. Referências.
b. Layout da página.
c. Correspondências.
d. Formatação.
e. Arquivo.

20. O software mais indicado, dentre as opções 
abaixo, para inserir uma tabela com quatro campos: 
nome, quantidade, custo unitário e custo total, e cal-
cular o campo custo total de cada linha da tabela e o 
custo total geral, é:

a. Excel.
b. PowerPoint.
c. Internet Explorer.
d. Firefox.
e. Writer.

16. Sobre phishing ou phishing scam, é correto 
afirmar:

1. É um método de desenvolvimento de vírus de 
computador.

2. É utilizado para copiar informações como 
logins, senhas e dados de cartões na internet.

3. É um vírus de computador que se instala no 
computador e afeta arquivos executáveis.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. É correta apenas a afirmativa 2.
b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Sobre o navegador Firefox, na versão 24.0, é cor-
reto afirmar:

1. Possui plug-ins e/ou extensões que permitem 
abrir e editar documentos do MS Office.

2. Será descontinuado no início de 2014 e o 
suporte a usuários será extinto em 2015.

3. Permite trabalhar com múltiplas abas ou guias.
4. Permite a realização de pesquisas utilizando 

um motor de buscas diretamente a partir da 
barra de endereços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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23. A proteção, preservação e o melhoramento do 
meio ambiente estão previstos no Protocolo Adicional 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tam-
bém denominado:

a. Rio+20.
b. Protocolo de Cruz Alta.
c. Protocolo de Assunção.
d. Protocolo de San Salvador.
e. Declaração de San José da Costa Rica.

24. Norma internacional Incorporada ao sistema 
jurídico brasileiro tem hierarquia de qual espécie 
normativa?

a.   decreto executivo
b.   decreto legislativo
c.   resolução do Senado
d.   tratado internacional
e.  norma constitucional

25. São características da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

1. universalidade.
2. efetividade.
3. indivisibilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. É correta apenas a afirmativa 1.
b. É correta apenas a afirmativa 2.
c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Direitos Humanos 10 questões

21. Assinale a alternativa correta acerca da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

a.   Tem sua aplicação restrita às vítimas da 
Segunda Grande Guerra.

b.   Apesar de seu texto ter sido elaborado pelo 
sistema nazista, hoje tem aplicação universal.

c. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
tem como objeto principal as disputas 
comerciais.

d.  O texto foi proclamado após o término da 
Segunda Guerra Mundial e serviu de inspi-
ração para a elaboração de diversos textos 
constitucionais.

e. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
pouco influenciou os demais países, uma vez 
que foi criada exclusivamente para combater 
o chamado “eixo nazista”da Segunda Guerra 
Mundial.

22. Assinale a alternativa correta acerca da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

a.   A pacificação de ideologias religiosas em 
conflito foi o objetivo da proclamação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

b. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
tem como fundamento o princípio da digni-
dade da pessoa humana.

c. O texto da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos traz como fundamento a extratifi-
cação social como forma de pacificação dos 
povos.

d. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
exclui, expressamente, do seu âmbito de 
alcance os países não signatários.

e. Trata-se a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de mero protocolo de intenções 
sem resultado prático concreto.
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29. Assinale a alternativa correta acerca do surgi-
mento da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

a.  Trata-se de um tratado internacional.
b.   São ideais principiológicos que foram materia-

lizados em cartas constitucionais.
c.  Originou-se de uma recomendação em forma 

de resolução adotada pela Organização das 
Nações Unidas.

d.   Criada com base em acordos multilaterais, foi 
adota pela Organização das Nações Unidas 
como missão institucional.

e.  De cunho contratual, foi assinada pelos países 
signatários da Organização do Atlântico Norte.

30. Assinale a alternativa correta acerca do surgi-
mento da Declaração de Direitos Humanos de Viena.

a. Tratado internacional produzido no ano 2000, 
cujo objetivo foi buscar a resolução dos confli-
tos no Oriente Médio.

b. A Declaração de Viena ainda está em fase de 
elaboração, e desde logo, o Brasil já manifes-
tou interesse em subscrevê-lo.

c.   Apesar da nomenclatura utilizada, o texto 
deixou a desejar em matéria da defesa dos 
Direitos Humanos, não passando, propria-
mente dito, de um acordo comercial dos paí-
ses emergentes.

d. Documento datado do ano de 1993, que 
reiterou e reeditou os termos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948.

e.   Produzido pela Organização nas Nações 
Unidas, teve seu reconhecimento e ratificação 
pelos países do continente Africano no ano de 
1970.

26. Assinale a alternativa correta acerca da classifica-
ção dos Direitos Humanos em gerações.

a.  Os direitos de liberdade são classificados 
como de primeira geração.

b.   Os direitos sociais ou de igualdade são classifi-
cados como de quarta geração.

c.   A segunda geração de direito compreende os 
direitos de liberdade.

d.   A terceira geração de direitos é marcada pelos 
direitos tecnológicos, como a bioética.

e.   A segunda geração de direitos envolve aque-
les denominados fraternos, como o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

27. Assinale a alternativa correta em matéria de 
Direitos Humanos.

a.   O Brasil desde os tempos de colônia atua na 
defesa dos Direitos Humanos.

b.   No século vinte, após a Revolução Francesa, 
foi proclamada a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão.

c.   Não há registros históricos de defesa dos 
Direitos Humanos antes da segunda metade 
do Século XX.

d.   Após a Convenção de Estocolmo, o Brasil 
tornou-se signatário da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

e.  São Tomás de Aquino, durante a Idade Média, 
atuou como grande defensor dos Direitos 
Humanos combatendo a discriminação e a 
violência.

28. Assinale a alternativa correta acerca da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.

a. Possui sede em Brasília.
b.  Age apenas por provocação dos Estados inte-

grantes do sistema.
c.   Qualquer pessoa está legitimada para peticio-

nar junto à Corte.
d.   Tem jurisdição universal, sendo competente 

para analisar qualquer violação a Direitos 
Humanos.

e.   Tem vinculação e é administrado pela 
Organização das Nações Unidas.
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Direito Constitucional 10 questões

31. De acordo com a Constituição da República de 
1988, a assistência social tem por objetivos:

1. o amparo às crianças e aos adolescentes 
carentes.

2. a autodeterminação dos povos.
3. a promoção da integração ao mercado de 

trabalho.
4. a proteção à velhice.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

32. De acordo com a Constituição da República de 
1988, o Estado de Defesa é medida de exceção decre-
tada quando:

a.  houver necessidade de prontamente restabe-
lecer, em locais restritos e determinados, áreas 
atingidas por calamidades de grandes propor-
ções na natureza.

b.   houver declaração de estado de guerra pela 
Presidência da República, após autorização do 
Congresso Nacional.

c.   for verificada comoção grave de repercussão 
nacional.

d.   houver necessidade de resposta a agressão 
armada estrangeira.

e.   for comprovada a falta de efetivo militar para 
o policiamento ostensivo.

Conhecimentos Específicos (40 questões)

33. De acordo a Constituição da República de 1988, 
são forças auxiliares do Exército:

1. Polícia civil.
2. Polícia Militar.
3. Bombeiro Militar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. É correta apenas a afirmativa 1.
b. É correta apenas a afirmativa 2.
c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

34. Em relação aos direitos e às garantias fundamen-
tais previstos na Constituição da República de 1988, 
quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder, caberá:

a.  Habeas data.
b.  Habeas corpus.
c.  Mandado de injunção.
d.  Mandado de segurança.
e.  Ação direta interventiva.

35. De acordo com a Constituição da República de 
1988, não é direito social:

a. a saúde.
b. a educação.
c. a segurança.
d. a alimentação.
e. a evangelização.
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39. Em relação ao meio ambiente, assinale a alter-
nativa correta de acordo com a Constituição da 
República de 1988.

a. A Mata Atlântica é patrimônio nacional.
b.   Apenas as pessoas físicas poderão ser respon-

sabilizadas por danos ambientais.
c.   O material genético não está contido na pro-

teção conferida ao meio ambiente.
d.   A exploração de atividade econômica legal 

dispensa a reparação do dano ambiental.
e.   A proteção do meio ambiente tem como 

objetivo unicamente a preservação para a 
presente geração.

40. De acordo com a Constituição da República de 
1988, o voto é facultativo para os:

a. militares.
b. conscritos.
c. estrangeiros.
d. maiores de 70 anos.
e. maiores de 16 e menores de 21 anos.

Direito Administrativo 6 questões

41. Assinale a alternativa correta em relação à 
Administração Pública.

a.  Os órgãos que compõem a administração 
pública direta não possuem personalidade 
jurídica.

b.   A empresa pública possui personalidade jurí-
dica de direito público e controle acionário do 
Estado.

c.   A sociedade de economia mista, com capital 
integralmente público, possui personalidade 
jurídica de direito público.

d.   As autarquias e fundações não possuem per-
sonalidade jurídica e integram a administra-
ção direta do Estado.

e.   As autarquias em regime especial, criadas por 
lei, possuem personalidade jurídica de direito 
privado.

36. De acordo com a Constituição da República de 
1988, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais:

a. seguro contra acidentes de trabalho.
b. remuneração diurna superior a noturna.
c. incentivo à automação industrial.
d. aviso prévio não inferior a dez dias.
e.   repouso semanal remunerado, aos sábados e 

domingos.

37. Em relação ao direito de nacionalidade previsto 
na Constituição da República de 1988, consideram-se 
brasileiros natos:

a.   os nascidos na República Federativa do Brasil, 
ainda que filhos de pais estrangeiros.

b.   os portugueses com residência permanente 
no País.

c.   os filhos de mãe brasileira com pai estrangeiro 
nascidos no exterior.

d.   os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos.

e.  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro 
ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do 
Brasil.

38. Assinale a alternativa correta em relação aos 
direitos e às garantias fundamentais previstos na 
Constituição da República de 1988.

a.  A multa não é considerada pena.
b.   A pena de banimento será decretada pelo 

Presidente da República.
c.  A prática do racismo constitui crime inafiançá-

vel e imprescritível.
d.   Em hipótese nenhuma é admitida a pena de 

morte no Brasil.
e.   Morto o condenado, a pena passará aos seus 

herdeiros.
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46. Assinale a alternativa correta em relação ao ato 
administrativo.

a. Todo ato administrativo é autoexecutável.
b.  A anulação do ato administrativo retira do 

mundo jurídico todos os seus efeitos desde a 
sua criação.

c.   O ato administrativo, mesmo que conflite com 
princípios legais, terá eficácia em razão da 
presunção de legitimidade.

d.   Apenas o Poder Judiciário poderá revogar um 
ato administrativo.

e.   A administração pública jamais poderá revogar 
ou anular um ato administrativo, em decorrên-
cia do princípio da segurança jurídica.

Direito Penal 2 questões

47. De acordo com o Código Penal, que crime pratica 
o servidor público que se apropriar de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, 
em proveito próprio ou alheio?

a.   Abandono de função
b.   Concussão
c.  Peculato
d.   Prevaricação
e.   Excesso de exação

48. De acordo com o Código Penal, é excludente de 
ilicitude:

a. a paixão.
b. a emoção.
c. a menoridade.
d. o exercício regular de direito.
e. a embriaguez.

42. Em relação à Administração Pública, as Autarquias 
e Fundações exercem suas funções por meio de:

a. delegação.
b. cooperação.
c. descentralização.
d. desconcentração.
e. subordinação.

43. Em matéria de servidor público, é vedada a acu-
mulação remunerada de cargos públicos, exceto a de:

a. dois cargos de professor.
b.   dois cargos técnicos com outro científico
c. dois cargos de professor com outro científico.
d. dois cargos de médico com um de professor.
e.   dois cargos de enfermeiro com um cargo de 

médico.

44. De acordo com os princípios de Direito Adminis-
trativo, não mais se admite que o administrador e os 
servidores públicos tenham atuação insatisfatória. Assim, 
o serviço público deve buscar resultados satisfatórios, 
zelando pela boa qualidade da ação administrativa.

A qual princípio faz-se referência?

a.   moralidade
b.   proporcionalidade
c.   supremacia do interesse público
d.   competitividade
e.  eficiência

45. De qual instrumento dispõe o cidadão para reali-
zar o controle dos atos públicos?

a.  Ação popular
b.   Ação civil pública
c.   Ação de improbidade administrativa
d. Direito de petição
e.   Habeas data
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Legislação Estadual 10 questões

51. De acordo com a Lei Complementar Estadual 
no 472/2009 – Plano de Carreira e Vencimentos do 
Grupo Segurança Pública – Sistema Socioeducativo 
da Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania, o con-
curso público para ingresso na carreira deverá conter 
as seguintes etapas:

1. avaliação de aptidão psicológica vocacionada.
2. exame toxicológico.
3. análise curricular.
4. prova objetiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

52. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Complementar Estadual no 472/2009 – Plano de 
Carreira e Vencimentos do Grupo Segurança Pública 

– Sistema Socioeducativo da Secretaria Executiva da 
Justiça e Cidadania.

a.   Concluído o curso de formação profis-
sional serão os Agentes de Segurança 
Socioeducativo submetidos ao exame 
psicotécnico.

b.  O curso de formação profissional é requisito 
fundamental do estágio probatório, sendo 
que a reprovação acarretará a imediata exone-
ração do nomeado.

c.   Os candidatos nomeados serão empossados 
em sessão solene, presidida pelo Secretário 
de Estado de Segurança Pública.

d.   A nomeação será feita imediatamente após a 
conclusão do concurso público.

e.   A nomeação para os cargos de provimento efe-
tivo de Agente de Segurança Socioeducativo 
obedecerá à ordem de antiguidade dos can-
didatos no concurso público para ingresso na 
carreira.

Direito Processo Penal 2 questões

49. De acordo com o Código de Processo Penal, nos 
crimes de ação pública condicionada o inquérito poli-
cial será iniciado:

1. pela autoridade policial logo após tomar ciên-
cia do fato.

2. mediante representação do ofendido ou de 
seu procurador.

3. requisição do Ministro da Justiça, quando 
cabível.

4. por requisição da autoridade judiciária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

50. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
Código de Processo Penal, acerca dos crimes de res-
ponsabilidade praticados por funcionários públicos.

a.  Após recebida a denúncia ou queixa, será o 
acusado citado seguindo-se o rito ordinário

b.   Se não for conhecida a residência do acusado, 
a autoridade judiciária determinará o seu 
processamento à revelia.

c.   Antes do recebimento da denúncia ou queixa, 
o acusado tem o direito de apresentar defesa 
prévia no prazo de cinco dias.

d.   O Tribunal do Júri é órgão competente para 
o processamento dos crimes de responsabili-
dade praticados por funcionários públicos.

e. Emprega-se o rito sumário no processamento 
dos crimes de responsabilidade praticados 
por funcionários públicos.
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56. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Civil 
do Estado de Santa Catarina, como se denomina o ato 
pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta, 
pessoal e expressamente, a sua vontade de aceitar a 
nomeação e inicia o exercício das respectivas funções?

a.  posse
b.   exercício
c.   convocação
d.   disponibilidade
e.   exoneração

57. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado de Santa Catarina, qual o prazo do perí-
odo de trânsito concedido ao servidor público que 
for designado para exercer suas funções fora da sua 
cidade de lotação?

a.   5 dias
b. até 7 dias
c. 15 dias
d. 20 dias, prorrogáveis
e. até 30 dias

58. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado de Santa Catarina, o servidor removido 
por interesse do serviço público não poderá nova-
mente ser removido antes de decorridos:

a. seis meses.
b. um ano.
c. dois anos.
d. três anos.
e. cinco anos.

59. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado de Santa Catarina, a licença para trata-
mento de saúde poderá ser concedida pelo prazo de:

a. 12 meses, prorrogáveis por igual período.
b. até 24 meses, prorrogáveis por igual período.
c. somente por 24 meses.
d. até 36 meses, prorrogáveis.
e. até 5 anos, prorrogáveis.

53. De acordo com a Lei Complementar Estadual 
no 472/2009 – Plano de Carreira e Vencimentos do 
Grupo Segurança Pública – Sistema Socioeducativo da 
Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania, a progres-
são por merecimento do servidor no cargo de Agente 
Socioeducativo ocorrerá:

a. a cada seis meses.
b. anualmente.
c. de dois em dois anos.
d. de três em três anos.
e. a cada cinco anos de efetivo exercício.

54. O adicional (sobre o valor de vencimento inicial 
da carreira) de local de exercício devido aos servido-
res ocupantes dos cargos de Agente Socioeducativo, 
lotados e em exercício, em Unidades de Atendimento 
Socioeducativo, é de:

a. 8%
b. 10%
c. 15%
d. 20%
e. 30%

55. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado de Santa Catarina, o servidor público 
que por motivo de doença não puder comparecer ao 
local de trabalho deverá apresentar:

a. atestado médico até cinco dias, prorrogáveis.
b. imediatamente, laudo do órgão médico oficial.
c.   documento idôneo que comprove a impos-

sibilidade de comparecimento pelo prazo de 
até dez dias.

d.  caso sua falta for de até três dias, atestado 
médico, se o período for superior a três dias, 
atestado emitido pelo órgão médico oficial.

e.   caso sua falta for de até quinze dias, atestado 
médico, se o período for superior a quinze dias, 
apresentar-se à perícia médica do Instituto 
Nacional de Previdência Social.
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63. Qual o órgão responsável por conceder remissão?

a. Procuradoria-Geral de Justiça
b. Defensoria Pública
c.  Ministério Público
d.   Conselho Tutelar
e. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente

64. Em relação à medida socioeducativa da interna-
ção, assinale a alternativa correta.

a.   A liberação será compulsória aos dezoito anos 
de idade

b.   A medida será fixada pelo prazo de seis meses, 
prorrogáveis.

c.   O regime comporta a prestação de trabalho 
forçado.

d.  O período máximo de internação não exce-
derá a três anos.

e.   A desinternação será determinada pelo 
Conselho Tutelar.

65. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

a.   O trabalho do adolescente somente poderá 
ocorrer quando em regime familiar de trabalho.

b.   O empregador deverá fornecer equipamentos 
de proteção individual ao menor que exercer 
trabalho perigoso, insalubre ou penoso.

c.   O trabalho noturno do menor deverá ser rea-
lizado entre as vinte e duas horas de um dia e 
as cinco horas do dia seguinte.

d.   A criança e o adolescente não poderão ter 
remuneração inferior a sua qualificação 
profissional.

e.  Não desfigura o caráter educativo a remune-
ração que o adolescente recebe pelo trabalho 
efetuado ou a participação na venda dos pro-
dutos de seu trabalho.

60. Assinale a alternativa correta, em matéria de 
férias, de acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado de Santa Catarina.

a.   As férias poderão ser divididas em até dois 
períodos, não menos de dez dias cada.

b.   O servidor poderá optar por cumular férias até 
dois anos e usufruí-las de uma única vez.

c.   As férias já poderão ser usufruídas no primeiro 
ano de exercício.

d.   O servidor somente terá direito a férias após 
aprovado no estágio probatório.

e.  O servidor gozará, obrigatoriamente, de trinta 
dias ininterruptos de férias por ano.

Estatuto da Criança  
e do Adolescente 10 questões

61. Em relação ao instituto da guarda, assinale a alter-
nativa correta.

a.   A guarda não poderá ser oposta contra os pais 
naturais.

b. A guarda destina-se a regularizar a posse de 
fato.

c. Uma vez concedida, a guarda não poderá ser 
revogada.

d.   A guarda somente será deferida após a con-
clusão do processo de adoção.

e.   A guarda não assegura à criança ou ao 
adolescente a condição de dependente 
previdenciários.

62. Em relação ao Conselho Tutelar, assinale a alterna-
tiva correta.

a.   Lei Federal disporá sobre o dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar.

b.   A função de conselheiro tutelar não poderá 
ser remunerada.

c.   Compete ao Conselho Tutelar decidir proces-
sos de adoção.

d.   Os membros do Conselho Tutelar serão esco-
lhidos pelo Ministério Público.

e.  O Conselho Tutelar é um órgão não 
jurisdicional.
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69. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é proibida a venda à criança e ao 
 adolescente de:

1. armas.
2. revistas
3. bebidas alcoólicas.
4. produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

70. De acordo com a Lei no 12.594/2012, institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo:

1. O adolescente que cumpre medida socioedu-
cativa de internação não terá direito a visita 
íntima.

2. Os adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação têm direito de 
receber visita dos filhos, maiores de três anos 
de idade.

3. A direção do programa de atendimento é 
quem decidirá os dias e horários em que será 
autorizada a visita familiar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. É correta apenas a afirmativa 1.
b. É correta apenas a afirmativa 3.
c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

66. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

a.   Criança e adolescente são todos com idades 
entre zero a dezoito anos.

b. Considera-se criança a pessoa que tem idade 
entre zero a doze anos incompletos.

c.   Adolescente é a pessoa com idade entre doze 
a dezesseis anos incompletos.

d.   Adolescente é o maior de doze anos e o 
menor de vinte e um anos.

e.   A pessoa com idade entre dezesseis e dezoito 
anos de idade é considerada adolescente.

67. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

a.   Compete apenas à família o dever de zelar 
pela dignidade da criança e do adolescente.

b.   A criança e o adolescente não poderão ser 
retirados do seio da sua família natural.

c.  À criança e ao adolescente são assegurados 
todos os direitos inerentes à dignidade da 
pessoa humana.

d.   Os adolescentes poderão ter sua liberdade 
restringida por meio da medida denominada 
toque de recolher.

e.   O Estado tem o dever de assegurar o ensino 
gratuito aos adolescentes carentes maiores de 
doze anos.

68. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, qual o órgão competente para conhecer 
de representações promovidas pelo Ministério Público, 
para apuração de ato infracional atribuído a adoles-
cente, aplicando as medidas cabíveis?

a.   O Conselho Tutelar
b.   O Ministério Público Estadual
c.   O órgão gestor da Assistência Social
d.  A Justiça da Infância e da Juventude
e.   O Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente
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