TURNO

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da Folha
de Respostas da Prova Objetiva.
i
Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2h30 (duas horas e trinta minutos) de
prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da
Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
i
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da
entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do
concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer
nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo
abaixo:
• Todas as questões deverão ser respondidas.
OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

11/2014
Espaço reservado para anotação das respostas

- O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONCURSOS PÚBLICOS

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 18 de novembro de 2014.

envolver municípios no combate à violência tomando a frente no

LÍNGUA PORTUGUESA

trabalho de inteligência e mapeando os problemas regionais. “O
Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões
de 1 a 3.

combate tem que ser específico para cada tipo de região. Tem
que haver diagnóstico. O primeiro passo da cura é a
consciência da enfermidade. Difundiu-se entre nós a ideia de

Os gargalos da segurança pública
O Governo Federal mantém certa distância do tema
segurança pública no Brasil, uma vez que, por determinação
constitucional, o controle das polícias militar e civil fica a cargo
dos estados. Contudo, especialistas afirmam que caberá à
presidente eleita combater ao menos dois gargalos que colocam
o país entre os países mais violentos do planeta: impunidade e
baixo investimento em inteligência.
Um estudo do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) revelou que o Brasil, com 2,8% da
população mundial, registrou 11% das mortes por arma de fogo
do planeta em 2004. Para especialistas, as diferenças regionais
deveriam influir no tipo de combate à violência. As capitais e

que a violência é um fenômeno quase natural, o que é um erro.
Ela é um fenômeno determinado por fatores específicos que
podem ser removidos”, diz Waiselfisz.
Segundo ele, três estados que canalizaram recursos para
o combate à violência, São Paulo, Minas e Rio, apresentaram
quedas nas taxas de homicídios em anos recentes. Porém,
houve prioridade nas capitais, o que fez com que a violência se
deslocasse ou diminuísse menos no interior. “Em São Paulo, os
homicídios caíram 65% na capital e, no interior, apenas 27%.
No Rio, a partir de 2004, a queda na capital e na região
metropolitana foi de 39,8%, mas no interior houve aumento de
33,6%”, explica Waiselfisz.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/os-gargalos-daseguranca-publica

regiões metropolitanas ainda concentram a maior parte dos
assassinatos, mas os índices apresentam queda nos últimos
anos,

graças

a

investimentos

(ainda

insuficientes)

em

1.

programas como bancos de dados, combate à impunidade e
construção

de

prisões.

Essas

regiões

são

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

Embora haja investimentos em programas que
combatem a impunidade, o índice de assassinatos
nas regiões metropolitanas e capitais tem ascendido.

II.

Segundo o sociólogo mencionado no texto, os
problemas regionais devem ser mapeados e deve
haver um trabalho de inteligência para que a
violência seja combatida.

III.

Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
houve canalização de recursos para combater a
violência e as taxas de homicídios em anos recentes
caíram. O mesmo não ocorreu no interior.

afetadas

especialmente pelo tráfico de drogas.
Nos últimos anos, o Brasil se tornou o segundo maior
consumidor

mundial

e

um

dos

maiores

centros

de

movimentação de cocaína. Estima-se que o país consuma de
40 a 50 toneladas da droga por ano, exportando mais ou menos
a mesma quantidade. A Polícia Federal e as polícias estaduais
apreendem apenas 15% de toda a cocaína que circula pelo

É correto o que se afirma em

território nacional. Os principais fornecedores do Brasil são
Bolívia, Colômbia e Peru.

(A)

I e II, apenas.

regiões

(B)

II e III, apenas.

metropolitanas receberam a maior parte dos recursos para o

(C)

III, apenas.

combate à violência. Foram canalizados recursos federais e

(D)

II, apenas.

estaduais para aparelhamento dos sistemas de segurança. Isso

(E)

I, II e III.

Interiorização

–

A

partir

de

1999,

as

dificultou a ação da criminalidade organizada, que migrou para
as áreas de menor risco, no interior dos estados. A taxa média
de assassinatos nas capitais caiu de 45,7 para 36,6 a cada
100.000 habitantes, entre 1997 e 2007. Por outro lado, as
ocorrências em municípios do interior subiram de 13,5 para 18,5

2.

Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da
palavra destacada de acordo com o contexto.
“Para especialistas, as diferenças regionais deveriam

influir no tipo de combate à violência.”

a cada 100.000 habitantes no mesmo período.
O sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz é o responsável pela

(A)

Sobressair.

elaboração do Mapa da Violência no Brasil, um estudo

(B)

Acarretar.

detalhado sobre os índices de criminalidade em todos os

(C)

Consistir.

municípios. Ele afirma que o Governo Federal deve ajudar a

(D)

Aliviar.

(E)

Influenciar.
2

3.

Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a
conjunção destacada na oração abaixo.

7.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à pontuação, assinale a alternativa correta.
(A)

Algumas instituições calculam que 25 mil mulheres
recém-casadas são mortas ou mutiladas a cada ano,
como resultado da violência relacionada ao dote.
Neste caso, grande parte das mulheres tem o corpo
incendiado.

(B)

Algumas instituições, calculam que 25 mil mulheres
recém-casadas, são mortas ou mutiladas a cada
ano, como resultado: da violência relacionada ao
dote. Neste caso, grande parte das mulheres tem o
corpo incendiado.

(C)

Algumas instituições calculam, que 25 mil mulheres
recém-casadas são mortas ou mutiladas a cada ano,
como resultado da violência relacionada ao dote.
Neste caso grande parte das mulheres, tem o corpo
incendiado.

(D)

Algumas instituições calculam que 25 mil mulheres,
recém-casadas, são mortas ou mutiladas, a cada
ano, como resultado da violência, relacionada ao
dote. Neste caso grande parte, das mulheres tem o
corpo incendiado.

(E)

Algumas instituições calculam que 25 mil mulheres
recém-casadas, são mortas, ou mutiladas, a cada
ano como resultado da violência, relacionada ao
dote. Neste caso, grande parte das mulheres, tem o
corpo incendiado.

“Segundo ele, três estados que canalizaram recursos
para o combate à violência, São Paulo, Minas e Rio,
apresentaram quedas nas taxas de homicídios em anos
recentes.”

4.

5.

6.
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(A)

Ainda que tenha sido socorrida, a vítima de assalto
veio a falecer.

(B)

Caso haja fuga, os policiais terão que ser rigorosos
quanto à disciplina.

(C)

Quando houve rebelião no presídio, colchões foram
queimados.

(D)

Conforme o delegado explicou, os menores serão
encaminhados para exame de corpo de delito.

(E)

Para que não haja tumultos, as alas do presídio
serão vigiadas.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

Desprevinido, nem pôde reagir ao assalto.

(B)

O corpo encontrado no matagal estava cheio de
ematomas.

(C)

O homem foi acusado de estupro.

(D)

O sequestrador amordassou a vítima.

(E)

Os marginais depedraram o edifício.

8.

(A)

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à acentuação, assinale a alternativa correta.
(A)

Um fio de nailón foi encontrado na cena do crime.

(B)

O projétil da bala foi achado perto do local do crime.

(C)

O corpo do homem foi jogado perto do moínho.

(D)

Depois da briga, eles ficaram com sequélas.

(E)

O corpo encontrado na beira do rio estava nú.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa
correta.

9.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.

Ninguém opôs-se à prisão do menor infrator.

(B)

Haviam-me intimado para depor.

(C)

Agora negam-se a dar depoimento.

(D)

Disso acusaram-me, mas ainda não há provas.

(E)

Soube que prenderiam-me hoje à tarde, mas fugi.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa
correta.
(A)

Refiro-me à mesma pessoa que assaltou o ônibus
na semana passada.

(B)

À pedido do pai, o jovem foi preso.

(C)

Quando viu a polícia, começou à correr.

(D)

O policial ficou cara à cara com o assassino de
mulheres.

(E)

Mostre à ela seus antecedentes criminais.

(A)

Cerca de 100 pessoas foram presas por tráfico de
drogas ontem na Zona Leste.

(B)

Daniel foi um dos policiais civis que participou da
operação contra roubo de caminhões.

(C)

Fomos nós que prendeu o sequestrador do interior
de São Paulo.

(A)

A testemunha distorçeu os fatos.

(D)

A polícia militar ou a polícia civil representa a
segurança da sociedade.

(B)

Os infratores não terão previlégios.

(E)

Houveram trocas de tiros entre policiais e traficantes
no morro carioca.

(C)

O trabalho dos policiais não teve hêsito.

(D)

Os bandidos ficaram calados durante todo o trageto.

(E)

Há permissão do delegado para visitas naquele
pavilhão.

10.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.

MATEMÁTICA
11.

14.

Considere o seguinte triângulo:

15.

Assinale a alternativa que apresenta a área definida pelo
interior deste triângulo, em unidades de área.

12.

13.

(A)

80.

(B)

64.

(C)

48.

(D)

32.

(E)

24.

O proprietário de uma loja de tintas resolveu organizar sua
vitrine de forma que os 6 espaços fossem ocupados por
latas de tintas. Separou para isso 6 cores diferentes:
vermelho, amarelo, azul, verde, roxo e laranja. Assinale a
alternativa que apresenta o número de maneiras que
essas latas podem ser dispostas na vitrine, de forma que a
tinta vermelha e a tinta azul fiquem sempre juntas nesta
ordem.
(A)

720.

(B)

240.

(C)

120.

(D)

96.

(E)

36.

Um dado não viciado foi lançado por 3 vezes e anotado o
resultado. A probabilidade de que, em todos os
lançamentos, o número anotado seja menor que 5 é de

16.

Um capital de R$50.000,00 foi aplicado durante 3 anos a
uma taxa de 2% a.m. em um regime de juros compostos.
É correto afirmar que o montante a ser recebido após este
intervalo de tempo é de, aproximadamente,
(A)

R$95.331,20.

(B)

R$95.421,30.

(C)

R$95.537,30.

(D)

R$95.648,20.

(E)

R$95.732,10.

Preocupados com a possibilidade de racionamento de
água, principalmente durante o final de ano, os
condôminos de um prédio de apartamentos do litoral
decidiram investir na instalação de duas novas caixas
d’água. A primeira tem as seguintes dimensões: 3m de
largura, 1,5m de comprimento e 2m de profundidade a ser
instalada no alto do prédio, abastecendo com água
potável os 36 apartamentos. A segunda, um pouco menor,
com as seguintes dimensões: 1m de largura, 2m de
comprimento e 1m de profundidade, utilizada para
captação de água da chuva que, posteriormente, seria
usada para manutenção do jardim e limpeza das áreas
comuns. Supondo que ambas as caixas estejam cheias
com sua capacidade total, é correto afirmar que elas
podem fornecer ao prédio uma quantidade de litros de
água de
(A)

7.500.

(B)

8.000.

(C)

10.500.

(D)

11.000.

(E)

12.500.

Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é -3 e a
razão é 1 . Assinale a alternativa que apresenta o sexto

3
termo desta progressão.
(A)

0.

(B)

−

4.
3

(C)

−

2.
3

(A)

1.
4

(D)

1
− .
3

(B)

8 .
27

(E)

1.

(C)

1 .
54

(D)

16 .
27

(E)

12 .
33

4

19.
17.

A produção de cereais de determinada região, em 2013,
variou de acordo com a função: f (t ) = 500 + 10t − t ,
onde t indica tempo e f(t) a quantidade de grãos em
toneladas. Assinale a alternativa que apresenta a
quantidade máxima produzida em 2013.

Observe o gráfico abaixo.

2

y
4

3

2

(A)

850 toneladas.

(B)

735 toneladas.

(C)

700 toneladas.

(D)

665 toneladas.

(E)

525 toneladas.

1

20.
3

-2

-1

1

2

3

Observe o sistema abaixo.

⎧2 x − y = 9
⎨
⎩ x + y = −12

4

-1

A solução do sistema é o seguinte par ordenado:
-2

-3

Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a
função que melhor se adequa a esta representação
gráfica.
(A)

f ( x ) = −3 + sen( x )

(B)

f ( x) = −3sen( x)

(D)

cos( x)
3
f ( x) = −3 cos( x)

(E)

f ( x) = cos( x) − 3

(C)

18.

f ( x) = −

(A)

(-1; -11)

(B)

(0; -12)

(C)

(-3; -9)

(D)

(-12; 0)

(E)

(-7; 5)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
21.

Observe a matriz abaixo.

⎡− 1 − 1
2⎤
2
⎢
⎥
0⎥
A = ⎢3 − 2
⎢
⎥
1 − 1⎥
⎢⎣0
⎦

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), sobre a prática de ato infracional, é correto afirmar
que o pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, mediante citação ou meio equivalente, diz
respeito a
(A)

uma obrigação do adolescente perante a Vara da
Infância e da Juventude.

(B)

uma garantia assegurada ao adolescente.

(C)

uma garantia assegurada à Vara da Infância e da
Juventude.

(D)

um dever da vítima perante a Justiça.

(E)

um dever do adolescente.

Dada a matriz, assinale a alternativa que apresenta o valor
de X = -4 + detA.

5

(A)

1.
2

(B)

2.
3

(C)

3
.
2

(D)

−

4.
3

(E)

−

5.
2

22.

Conforme expresso no artigo 110 do ECA, é correto
afirmar que nenhum adolescente será privado de sua
liberdade
(A)

sem o despacho do juiz da Vara da Infância e da
Juventude.

(B)

sem a ordem do delegado de polícia.

(C)

se não for surpreendido em flagrante delito.

(D)

sem o devido processo legal.

(E)

sem antes de sua família ou responsável saber.

23.

24.

Sobre as competências da Justiça da Infância e da
Juventude, marque V para verdadeiro ou F para falso e,
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.

( )

Conceder a remissão, como forma de suspensão ou
extinção do processo.

( )

Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho
Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

(A)

F/ V/ V

(B)

V/ V/ V

(C)

V/ F/ F

(D)

F/ F/ F

(E)

F/ F/ V

Conforme o disposto no artigo 149, inciso I e alíneas do
ECA, compete à autoridade judiciária disciplinar, por meio
de portaria, ou autorizar, mediante alvará a entrada e
permanência
de
criança
ou
adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em
I.

boate ou congêneres.

II.

casa que
eletrônicas.

III.

bailes ou promoções dançantes.

26.

27.

(A)

Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante, exceto em casos de
crimes hediondos previstos em lei.

(B)

Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, em quaisquer hipóteses.

(C)

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.

(D)

É livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz ou guerra.

(E)

No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior,
ainda que não haja dano.

É correto afirmar, segundo a Constituição Federal de
1988, que não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo
a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento,
(A)

a pequena ou média propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela família.

(B)

a pequena propriedade
trabalhada pela família.

É correto o que está contido em

(C)

qualquer propriedade rural, desde que a família
trabalhe nela.

(A)

I, II e III.

(D)

(B)

II e III, apenas.

qualquer propriedade urbana, desde que a família
trabalhe nela.

(C)

I e II, apenas.

(E)

a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família.

(D)

III, apenas.

(E)

II, apenas.

explore

comercialmente

diversões

28.
25.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, de
acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa correta.

Segundo o disposto no artigo 150, do ECA, é correto
afirmar que cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de
sua proposta orçamentária, prever recursos para
manutenção de equipe interprofissional, destinada a
assessorar

urbana,

desde

que

Conforme o expresso no inciso XXXII, do artigo 5º da
Constituição Federal de 1988, o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do
(A)

proprietário rural.

(B)

pequeno empresário.

(C)

contribuinte individual.

(A)

a criança e o adolescente em estado de risco.

(D)

consumidor.

(B)

os Centros de Atendimento Socioeducativos ao
adolescente.

(E)

vendedor ambulante.

(C)

a Justiça da Infância e da Juventude.

(D)

a família do adolescente infrator.

(E)

as Polícias Militar e Civil.
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29.

Segundo o disposto no artigo 5º, da Constituição Federal
de 1988, é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurado(a)

32.

Conforme o disposto no artigo 13, da Lei nº 12.594/2012,
sobre programas de meio aberto, compete à direção do
programa de prestação de serviços à comunidade ou de
liberdade assistida:

I.

o sigilo dos veredictos.

II.

a plenitude de defesa.

I.

III.

a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.

encaminhar o
credenciado.

II.

receber o adolescente e seus pais ou responsável e
orientá-los sobre a finalidade da medida e a
organização e funcionamento do programa.

III.

supervisionar o desenvolvimento da medida.

É correto o que está contido em

30.

31.

(A)

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I, II e III.

(A)

I, II e III.

(D)

II e III, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(E)

II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

Considerando o disposto no artigo 11, da Constituição
Federal de 1988, para que seja assegurada a eleição de
um representante dos empregados de uma empresa com
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores, é correto afirmar que tal
empresa deverá ter
(A)

entre 100 e 200 empregados.

(B)

mais de 100 empregados.

(C)

mais de 50 empregados.

(D)

mais de 150 empregados.

(E)

mais de 200 empregados.

Sobre os programas de atendimento de que trata a Lei nº
12.594/2012, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
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Os Municípios inscreverão seus programas e
alterações, bem como as entidades de atendimento
executoras, no Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

33.

(D)

I e II, apenas.

(E)

III, apenas.

Disponibilizar informações sobre o atendimento
socioeducativo é um dos objetivos do Sistema
Nacional de Avaliação e Acompanhamento do
Atendimento Socioeducativo.

II.

A avaliação será coordenada por uma comissão
permanente e realizada por comissões temporárias.

III.

A avaliação da gestão terá por objetivo, dentre
outros, a articulação interinstitucional e intersetorial
das políticas.

IV.

É facultado à comissão permanente designar
avaliadores que sejam titulares ou servidores dos
órgãos gestores avaliados.

É correto o que se afirma em
I e II, apenas.
I e IV, apenas.

É requisito obrigatório para a inscrição de programa
de atendimento a política de formação dos recursos
humanos.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

O rol de orientadores credenciados deverá ser
comunicado, anualmente, ao Ministério Público.

orientador

I.

(B)

(E)

o

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, sobre a avaliação e
o acompanhamento da gestão do atendimento
socioeducativo, analise as assertivas abaixo.

(A)

Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus
programas de atendimento e alterações no Conselho
Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

para

É correto o que está contido em

A composição da equipe técnica do programa de
atendimento deverá compreender, no mínimo,
profissionais da área de assistência social.

(D)

adolescente

34.

35.

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, sobre a avaliação e
o acompanhamento da gestão do atendimento
socioeducativo, os resultados da avaliação serão
utilizados para
I.

execução de metas do Sistema de Atendimento
Socioeducativo.

II.

reforço de financiamento para fortalecer a rede de
atendimento socioeducativo.

III.

verificação de reincidência de prática de ato
infracional.

37.

Acerca da prática do ato infracional, segundo o ECA,
analise as assertivas abaixo.
I.

Considera-se ato infracional a conduta descrita
como crime ou contravenção penal.

II.

São penalmente inimputáveis os menores de 18
(dezoito) anos, sujeitos às medidas previstas no
ECA.

III.

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente a medida
de obrigação de reparar o dano.

É correto o que está contido em

É correto o que se afirma em

(A)

I, apenas.

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

II e III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II e III.

(E)

III, apenas.

Acerca do financiamento e das prioridades, leia o
dispositivo abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.

38.

Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo,
definirão, ______________, o percentual de recursos dos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem
aplicados no financiamento das ações previstas na Lei nº
12.594/2012, em especial para capacitação, sistemas de

No que diz respeito à ordem social, tratada na
Constituição Federal de 1988, é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. Diante disso, é correto afirmar que o direito à
proteção especial abrangerá alguns aspectos, exceto:

informação e de avaliação.

36.

(A)

idade mínima de 18 (dezoito) anos para admissão
ao trabalho, observado o disposto na Constituição
Federal de 1988.

(A)

mensalmente

(B)

semestralmente

(B)

garantia de direitos previdenciários e trabalhistas.

(C)

anualmente

(C)

(D)

a cada 90 (noventa) dias

(E)

em reuniões bimestrais

programas
de
prevenção
e
atendimento
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins.

(D)

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

(E)

estímulo do Poder Público, por meio de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da
lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de
criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Com base no ECA, assinale a alternativa que apresenta
uma diretriz da política de atendimento.
(A)

Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

(B)

Apoio às políticas sociais básicas.

(C)

Políticas e programas de assistência social, em
caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem.

(D)

Prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência.

(E)

Manutenção de fundos nacional, estaduais e
municipais vinculados aos respectivos conselhos
dos direitos da criança e do adolescente.

39.

Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988,
sobre a Administração Pública, é correto afirmar que os
atos de improbidade administrativa importarão, por
exemplo, o(a)
(A)

cassação dos direitos políticos.

(B)

suspensão da função pública.

(C)

disponibilidade dos bens.

(D)

ressarcimento ao erário.

(E)

prisão imediata.
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40.

Considerando a Lei nº 12.594/2012, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

42.

Acerca da postura do Agente de Apoio Socioeducativo em
relação ao adolescente, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Deve colocar-se sempre de maneira cordial, com
postura firme e marcante, orientando o adolescente
a entender seu papel na medida socioeducativa e
deixando claro qual é a sua função dentro desta
medida.

(B)

Manter postura íntegra, ilibada, coerente, possuindo
como ótica o enfoque no adolescente que, mesmo
cumprindo medida socioeducativa, é um ser em
pleno desenvolvimento psíquico, físico e social.

O regime disciplinar depende da responsabilidade
civil ou penal que advenha do ato cometido.

(C)

Agir cordialmente com os adolescentes, familiares,
visitantes e funcionários, propiciando um ambiente
de trabalho saudável.

(A)

V/ V/ V

(D)

(B)

V/ F/ F

Estabelecer diálogos com os adolescentes
conhecendo, assim, suas expectativas e dificuldades
encontradas no cumprimento de sua medida
socioeducativa, agindo de maneira irascível a
qualquer indício de mudança comportamental.

(E)

No tocante à prática de atividades pedagógicas,
observar qual o grau de envolvimento do
adolescente nessas atividades e somente abordá-lo
quando solicitado pelo agente educacional,
professores ou instrutores para não gerar um
desencontro de atitudes

( )

A atenção integral à saúde do adolescente no
Sistema de Atendimento Socioeducativo seguirá,
entre outras diretrizes, a inclusão de ações e
serviços para a promoção, proteção, prevenção de
agravos e doenças e recuperação da saúde.

( )

É
vedado
ao
adolescente
que
viva,
comprovadamente, em união estável o direito à
visita íntima.

( )

(C)

F/ F/ V

(D)

F/ V/ F

(E)

F/ F/ F

AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO (SEXO
MASCULINO E FEMININO) (CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS)
41.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
Os

ocupantes

Socioeducativo

são

do

cargo

de

Agente

socioeducadores

de

Apoio

responsáveis

43.

Com relação aos procedimentos em relação à aplicação
das medidas disciplinares, analise as assertivas abaixo.
I.

A disciplina é um instrumento que viabiliza o projeto
político pedagógico e o Plano Individual de
Atendimento – PIA, consistindo na manutenção da
ordem, por meio de ações colaborativas, na
obediência às determinações das autoridades e de
seus
agentes,
participação
nas
atividades
pedagógicas e no cumprimento da medida imposta.

II.

As sanções disciplinares têm caráter educativo e
respeitarão os direitos fundamentais e a
individualização de conduta do adolescente, não
podendo ser responsabilizado, mais de uma vez
pelo mesmo fato.

III.

São proibidas sanções que impliquem tratamento
cruel, desumano e degradante; suspensão da visita,
incomunicabilidade, sanção coletiva, assim como
qualquer sanção que importe prejuízo às atividades
obrigatórias, como escola, atenção à saúde e
técnica, salvo em casos de crimes hediondos.

pelo

______________, objetivando preservar a integridade física e
mental dos _______________, contribuindo efetivamente na
garantia

da

tranquilidade

necessária

para

a

execução

______________.
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(A)

planejamento de segurança/ profissionais da
Fundação Casa/ do bom andamento do trabalho

(B)

planejamento tático/ internos e demais profissionais/
do bom andamento do trabalho

(C)

trabalho preventivo de segurança/ internos e demais
profissionais/ da medida socioeducativa

(D)

planejamento estratégico/
socioeducativa

(E)

trabalho preterido de segurança/ profissionais da
Fundação Casa/ do bom andamento do trabalho

internos/

da

medida

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

III, apenas.

44.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.

47.

Com relação à mediação de conflitos e às situações-limite,
correlacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

De acordo com o que preconiza os Conceitos, Diretrizes e
Procedimentos, orienta-se que sejam ________ Agentes de

1.

Mediação.

( )

2.

Conflito.

( )

3.

Situação-limite.

( )

Apoio Socioeducativo referências por jovem, sendo ________ e
________.

45.

(A)

2 (dois)/ 1 (um) diurno/ 1 (um) noturno

(B)

3 (três)/ 1 (um) diurno/ 2 (dois) noturnos

(C)

4 (quatro)/ 2 (dois) diurnos/ 2 (dois) noturnos

(D)

5 (cinco)/ 2 (dois) diurnos/ 3 (três) noturnos

(E)

6 (seis)/ 3 (três) diurnos/ 3 (três) noturnos

O Agente de Apoio Socioeducativo referência, após tomar
ciência de quais jovens lhes são atribuídos, deve, entre
outras coisas,
I.

manter constante contato com o jovem para saber
sobre as suas dificuldades e dúvidas.

II.

agir como mediador nas situações em que os jovens
estejam envolvidos com intuito de evitar o ápice,
salvaguardando os envolvidos.

III.

praticar diálogos salutares, criando vínculo com os
adolescentes norteados por princípios éticos,
podendo, assim, conhecer suas expectativas e
dificuldades encontradas no cumprimento de sua
medida socioeducativa e no alcance das metas, para
agir de maneira irascível ao menor indício de
mudança comportamental.

Ocasiões em que há
desrespeito à integridade
física, moral ou psicológica,
como são acontecimentos,
como brigas, quebradeiras,
motins, tentativas de fuga,
invasões,
incêndios,
agressões físicas e verbais
ou
outras
ocorrências
desse tipo.
Sugere partes em oposição
e que a diferença pode ser
resolvida por acordo, no
pressuposto de que tudo é
suscetível de acerto, de
negociação
ou
de
transação, desde que cada
um se disponha a ceder
um pouco. Para que as
coisas fiquem devidamente
resolvidas.
Processo resultante da
ação e do comportamento
de pessoas, associado à
agressividade, ao confronto
físico e verbal e a
sentimentos
negativos,
considerados prejudiciais
ao bom relacionamento
entre as pessoas e,
consequentemente,
ao
bom funcionamento das
organizações.

É correto o que está contido em
(A)

II e III, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II e III.
48.

46.

Instrumento de planejamento surgido no campo militar,
com a finalidade de monitorar situações de perigo em que
o tempo é variável fundamental. É correto afirmar que a
descrição acima refere-se ao(à)
(A)

Centro de Apoio ao Menor Infrator.

(B)

Sala de Interrogatório.

(C)

Sala de Situação.

(D)

Centro de Detenção.

(E)

Sala de inspetoria/ Análise Criminal.

(A)

2/ 1/ 3

(B)

3/ 2/ 1

(C)

2/ 3/ 1

(D)

1/ 3/ 2

(E)

3/ 1/ 2

Assinale a alternativa que apresenta uma meta para
controle de incidentes críticos.
(A)

Manter a segurança na portaria, com pessoas
qualificadas, inclusive para agilizar pessoas-chave.

(B)

Evitar fugas.

(C)

Garantir que os funcionários não sejam expostos a
riscos desnecessários.

(D)

Manter a segurança dos alambrados interno e
externo para evitar incidentes de qualquer ordem.

(E)

Restabelecer a ordem e a disciplina dentro do
estabelecimento.
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49.

O sistema de Videomonitoramento tem sido uma
excelente arma no controle à violência, pois auxilia os
trabalhos das forças de segurança, tornando-se, cada vez
mais, um método eficaz para o aumento da sensação de
segurança. Entre as funções do Videomonitoramento,
pode-se
destacar
a(s)
seguinte(s)
função(ões)
essencial(is):
I.

visualizar, registrar e guardar imagem de um fato
ocorrido, no intuito de tirar do anonimato, diminuindo
a impunidade.

II.

vigilância ostensiva em tempo real, possibilitando a
identificação no início de uma ocorrência, criando
possibilidade de reação imediata.

III.

utilizar as
julgamentos.

imagens

em

tribunais,

durante

É correto o que está contido em

50.

11

(A)

I, II e III.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

II, apenas.

Com relação às atribuições do Coordenador de Equipe na
revista de Centro de Atendimento, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

Dividir a equipe de segurança interna do Centro de
Atendimento e designar a função de cada Agente de
Apoio Socioeducativo na revista.

( )

Finalizar o trabalho somente quando todo o material
não permitido for relacionado e retirado do Centro de
Atendimento.

( )

Revistar o Centro de Atendimento quinzenalmente,
de acordo com as Diretrizes de Segurança.

( )

Possuir e criar ferramentas e equipamentos para
melhor a execução das revistas minuciosas.

(A)

F/ F/ V/ F

(B)

F/ V/ V/ F

(C)

V/ V/ F/ V

(D)

V/ F/ V/ F

(E)

V/ V/ V/ V
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