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Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Estranho caso, esse, de que vem a notícia em
um telegrama do Pará. Estranho e macabro.
Estranho e terrível na sua ironia fúnebre. Mas
profundamente humano na sua verdade. Os dentes à
mostra, as tíbias cruzadas por baixo da caveira, a
Morte também se diverte. E como é contemporânea
de todos os povos, e se associa aos prazeres de
todas as gentes, ei-la esportiva, promovendo, diante
de uma cidade morta, entre as palmas e as
aclamações dos vivos, uma regata com um páreo
único, disputado por defuntos.

À margem do Tocantins, morimbunda, ou
morta, e meio devorada pelas águas do seu rio,
dorme Cametá, a velha cidade histórica. Decadente
no seu comércio e nas suas letras, com os seus
casarões e os seus templos de quase três séculos,
que lembram jesuítas e capitães-mores,
abandonaram-na os compradores da sua borracha,
da sua castanha, dos seus peixes saborosos. Só o
seu cemitério permanece o mesmo. Levaram-lhe
tudo, menos os defuntos. E é assim que, de todos os
povoados que lhe ficam próximos, e de todos os
pequenos rios que, cinco léguas acima ou cinco
léguas abaixo, deságuam no Tocantins, descem ou
sobem canoas conduzindo cadáveres para a fome da
sua necrópole. Solidários no silêncio final e eterno, os
mortos continuam procurando o repouso na quietude
da terra morta.

O campeonato dos defuntos

[...]
(CAMPOS, H. O campeonato dos defuntos. In: WERNECK, H.
(Org.). . São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)Crônicas

O primeiro parágrafo apresenta o assunto principal de
que tratará o texto. Esse assunto é:

A) o abandono da cidade de Cametá.
B a importância do rio Tocantins.
C uma disputa entre defuntos.
D a história do cemitério de Cametá.

)
)
)

Questão 01

No segundo parágrafo do texto, o autor se refere à
cidade de Cametá como necrópole porque:

A) é uma cidade histórica.
B) é um lugar onde se enterram mortos.
C) é uma cidade devorada pelas águas do rio.
D) seus casarões e seus templos são misteriosos.

Questão 02

Assinale a alternativa em que ambas as palavras
exigem acento gráfico.

A silenciosa; horriveis
B historicamente; desaguava
C solidariamente; tumulo
D ingreme; funeraria

)
)
)
)

Questão 04

No trecho “... COMO é contemporânea de todos os
povos...”, o termo destacado estabelece com o
trecho anterior uma relação de:

A causa.
B oposição.
C adversidade.
D conclusão.

)
)
)
)

Questão 05

No trecho “... a Morte também se diverte.”, nota-se a
seguinte figura de linguagem:

A) prosopopeia.
B) catacrese.
C) eufemismo.
D) metonímia.

Questão 03

No primeiro parágrafo, ao mencionar a expressão
“ironia fúnebre”, o autor se refere ao fato de:

A a cidade estar abandonada.
B a morte dar alegria aos vivos através de uma

disputa.
C haver apenas um cemitério na cidade.
D uma cidade morta ser considerada histórica.

)
)

)
)

Questão 06

CONHECIMENTOS BÁSICOS

– Língua Portuguesa
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Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Anecrofilia da arte
Tem adeptos em toda parte
Anecrofilia da arte
Traz barato artigos de morte
Se o Lennon morreu, eu amo ele
Se o Marley se foi, eu me flagelo
Elvis não morreu, mas não vivo sem ele
Kurt Cobain se foi, e eu o venero
Anecrofilia da arte
Faz compreender quem não conheço
Zunfus Trunchus que eu nem conhecia
Virou meu star no outro dia.

A necrofilia da arte

(Gilberto Gil e Rubinho Troll)

O antônimo do termo em destaque no trecho
“Anecrofilia da arte / TemADEPTOS em toda parte” é:

A aderentes.
B simpatizantes.
C opositores.
D seguidores.

)
)
)
)

Questão 10

Afunção da linguagem predominante no texto 2 é:

A) emotiva.
B) referencial.
C) fática.
D) metalinguística.

Questão 07

No trecho “Se o Lennon morreu, eu amo ele”, há um
erro no uso do pronome. Assinale a alternativa em
que o pronome foi utilizado corretamente.

A) Averdade? Digam-la de uma vez!
B) Abandonaram-as depois que nasceram.
C) Não há nada entre eu e ele.
D) Prometi-lhes que cumpriria a promessa.

Questão 08

Em “A necrofilia da arte / Traz barato artigos de
morte”, há uma crítica à(ao):

A) desvalorização do trabalho de artistas falecidos.
B) súbito interesse por determinados artistas pelo

simples fato de terem falecido.
C) fanatismo exacerbado por produtos vendidos a

preços baixos.
D) consumo de produtos relacionados à morte.

Questão 09

– Atualidades (Conhecimentos Gerais – Conhecimento
Regional, História e Geografia do Estado do Tocantins)

“A lógica da violência alimenta-se [...] da
sobreposição dos dois mercados, um que oferece
drogas a varejo baseado num precário sistema de
consignação de vendas, outro que oferece armas e
outras mercadorias políticas ao primeiro, retaliando
com violência quando a extorsão não é aceita. Não
existem formas de acabar totalmente com os dois
mercados enquanto houver clientes para drogas e
clientes para mercadorias políticas. A prisão de
“donos” e “gerentes” funciona seja como atenuador
temporário, em algumas áreas, seja como matriz da
rotatividade de novas lideranças ou propiciadora de
novas invasões.”

De acordo com o texto, sobre a extinção do tráfico de
drogas, armas e mercadorias políticas, é correto
afirmar que:

A) a existência de clientes favorece a reprodução do
tráfico de drogas e de armas, mas não está
associado às mercadorias políticas.

B) a prisão dos donos e gerentes do tráfico atenua,
mas não resolve o problema, porque ocorre a
rotatividade dos líderes ou novas invasões.

C) não existe relação entre o tráfico de drogas, de
armas e de mercadorias políticas, todos são
mercados independentes.

D) uma repressora e violenta ação policial por parte
do Estado é a solução mais acertada para
resolver o problema do tráfico.

(MISSE, Michel. . Revista
Periferia. FEBF/UERJ vol. 3, nº 2, 2012.)

As Drogas como Problema Social

Questão 11
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Observe o mapa e leia o texto.

A ide ia dos BRICS fo i fo rmulada pe lo
economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neil, em
estudo de 2001, intitulado “Building Better Global
Economic BRICs”. Fixou-se como categoria da
análise nos meios econômico-financeiros,
empresariais, acadêmicos e de comunicação.
Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento
de nações, ao qual, em 2011, se somou a
última nação, por ocasião da III Cúpula
dessas nações, que adotou a sigla BRICS.

As nações que formam o BRICS são:

A) Brasil, Ruanda, Índia, Congo e Somália.
B) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
C) Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Norte e África do

Sul.
D) Brasil, Rússia, Irlanda, Crimeia e Suécia.

Questão 13

Observe a imagem e responda à questão seguinte.

A denominação “Amazônia Legal” passou a ser
utilizada a partir de 1995 pelas Forças Armadas do
Brasil e identifica ainda hoje uma área considerada:

A) de preservação ambiental sob a supervisão
internacional.

B) território internacional sob o controle da ONU.
C) estratégica e mantida sob monitoração

eletrônica.
D) a principal base de mísseis brasileiros.

Questão 14

“Na história moderna, nenhuma grande nação havia
sido atingida de modo tão devastador no próprio
território durante um período de relativa paz. Os
Estados Unidos nunca haviam perdido tantas vidas
num ataque em solo norte-americano [...]. O fato de a
investida contra a segunda torre ter sido vista ao vivo
pela televisão em lugares tão distantes quanto a
Suécia e a Nova Zelândia tornou o acontecimento
ainda mais chocante e espantoso.”

O acontecimento referido pelo texto marcou o início
do século XXI e deu origem ao período conhecido
como Guerra contra o Terror ismo. Esse
acontecimento foi o(a):

A) ataque às Torres Gêmeas (World Trade Center).
B) guerra dos Seis Dias.
C) ataque japonês a Pearl Harbor.
D) guerra da Crimeia.

(BLAYNEY, Geofrey. , 2010, p. 302.)Breve História do Século XX

Questão 12

Países que compõem o BRICS
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Observe a charge deAngeli.

A charge acima foi publicada no Jornal Folha de
S. Paulo e expressa a:

A) violência urbana e a condição de crianças e
adolescentes aliciados.

B) tranquilidade urbana e a falta de perspectiva para
crianças e adolescentes.

C) violência rural e igualdade de condições para
crianças e adolescentes.

D) tranquilidade rural e ausência de êxodo rural.

Questão 17

IDEB é o indicador do governo federal que avalia a
qualidade de escolas e de redes de ensino a partir do
desempenho dos estudantes em matemática e em
português e taxas de aprovação. A tabela a seguir
apresenta os resultados das escolas públicas
estaduais do Estado do Tocantins entre 2011 e 2013.

Abreviatura: Ens. Fund. = Ensino Fundamental

De acordo com os índices apresentados, é correto
afirmar:

A) Houve grande avanço e superação das metas
propostas para todos os anos, desde o 1º ano do
Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio.

B) Os alunos do Ensino Médio superaram a meta
proposta para 2013, porém, nas séries
intermediárias (6º ao 9º ano) houve retrocesso.

C) Todos os alunos, em todos os anos, desde os
iniciais até o Ensino Médio, não atingiram e nem
superaram a meta proposta para 2013.

D) Somente os alunos matriculados nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
atingiram e superaram a meta proposta para
2013.

Questão 15

IDEB 2011 e 2013 – Estado Tocantins
Anos
escolares

Meta 2013 2011 2013

1º ao 5º ano
Ens. Fund.

4,2 4,90 5,10

6º ao 9º ano
Ens. Fund,

5,0 3,90 3,70

Ensino Médio 3,6 3,50 3,20

O ano era 1987. As lideranças souberam aproveitar o
momento oportuno para mobilizar a população [...]. A
Conorte apresentou à Assembleia Constituinte uma
emenda popular com cerca de 80 mil assinaturas
como reforço à proposta de criação do Estado.
Naquele momento, foi criada uma organização
suprapartidária com o objetivo de conscientização
política em toda a Região Norte para lutar pelo
Tocantins também através de emenda popular.

A organização suprapartidária referida no texto foi
denominada:

A) Assembleia do Tocantins.
B) Constituinte do Tocantins.
C) Movimento Tocantinense.
D) União Tocantinense.

Questão 16

Funai estima que 69 grupos estejam isolados

A Funai estima que haja no país 69 grupos isolados,
espalhados principalmente pelos Estados da
Amazônia Legal – Acre, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins e parte
do Maranhão. Há indícios de um grupo que viveria
nas proximidades da cidade de Cavalcante, em
Goiás.
Segundo o Coordenador-Geral do Departamento de
Índios Isolados da Funai, há nove grupos que estão
mais vulneráveis às ações predatórias.

As ações predatórias referidas no texto são
promovidas por:

A) fiscais federais.
B) outras etnias indígenas.
C) madeireiros.
D) policiais armados.

( , 2 de jun. de 2008.Adaptado.)Folha de S. Paulo

Questão 18
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Em outubro de 2014, a Tunísia elegeu um partido
secular (não religioso) para encabeçar seu
Parlamento pelos próximos cinco anos. Esse evento
é um marco da história recente, isto porque, nesta
mesma nação, começou em 2011 um movimento
social e político conhecido como:

A) Primavera Árabe.
B) Primavera dos Povos.
C) Revolução Islâmica.
D) Revolução Otomana.

Questão 19

No ano de 2013, o 41º Emmy Internacional elegeu
uma brasileira para o prêmio de “Melhor Atriz” pela
sua atuação como Dona Pitucha no especial de fim
de ano da TV Globo “Doce de Mãe”. Essa atriz é:

A) Fernanda Montenegro.
B) Glória Menezes.
C) Marília Pera.
D) Regina Duarte.

Questão 20

Em busca do comprometimento com o cidadão
usuário e com a eficiência, a Administração Pública
vem realizando esforços para que seus agentes
conheçam a ciência que teoriza sobre as condutas
humanas e sobre o conjunto de valores que devem
orientar o comportamento dos homens em relação
aos seus semelhantes. Tal ciência denomina-se:

A) moral.
B) ética.
C) reflexologia.
D) principiologia.

Questão 21

É conforme a Constituição Federal oferecer
tratamento diferenciado para mulheres, idosos e
crianças sempre que houver finalidade razoável e
proporcionalidade em relação ao objetivo visado. Em
tais situações de diferenciação, é possível constatar
a noção de:

A) liberdade vinculante.
B) reserva legal.
C) igualdade material.
D) escusa de consciência.

Questão 22

– Ética e Legislação na Administração Pública

Com relação à solicitação de informações de
interesse público, segundo a Lei Federal
nº 12.527/2011, é correto afirmar que:

A) o serviço de busca e fornecimento de tais
informações será sempre gratuito.

B) o acesso à informação deverá ser oportunizado
imediatamente em qualquer hipótese.

C) a informação armazenada em formato digital
será preferencialmente oferecida na forma
impressa.

D) o pedido de informação deve necessariamente
conter a identificação do requerente.

Questão 23

A única modalidade de peculato na qual a reparação
do dano antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória resulta na extinção de punibilidade do
agente é a do peculato:

A) furto.
B) culposo.
C) apropriação.
D) desvio.

Questão 24

De acordo com a vigente Constituição do Estado do
Tocantins, o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo e os Secretários Estaduais e
Municipais são remunerados exclusivamente por:

A) subsídio.
B) gratificação.
C) verba de representação.
D) adicional.

Questão 25

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado do Tocantins, a jornada de trabalho diária dos
servidores, pela regra geral, observa os seguinte
limites mínimo e máximo, respectivamente:

A) seis e oito horas.
B) oito e doze horas.
C) quatro e oito horas.
D) cinco e dez horas.

Questão 26
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Caso um usuário do MS Windows XP em português
clique no ícone , ele acessará a funcionalidade:

A) ativar painel de controle.
B) desligar o computador.
C) executar programa.
D) fazer logoff.

Questão 27

Caso um usuário do MS Word 2010 em português
clique no ícone , ele acessará a função:

A) adicionar sumário.
B) alterar autotexto.
C) iniciar mala direta.
D) selecionar destinatários.

Questão 28

Um usuário da última versão do navegador
MS Internet Explorer em português quer acessar a
funcionalidade que auxilia na localização de uma
palavra dentro de uma página. Nesse caso, ele deve
digitar a tecla de atalho:

A) F1
B) F3
C) F7
D) F11

Questão 29

– Noções de Informática

Um analista de sistemas instalou, em uma rede, uma
solução de segurança baseada em uso de fórmulas
matemáticas para esconder informações em
mensagens como, por exemplo, as de correio
eletrônico, garantindo, assim, a confidencialidade e a
integridade da informação. Esse tipo de solução é
denominado:

A) criptografia.
B) firewall.
C) malware.
D) spyware.

Questão 30

Ao disciplinar o direito à educação, a Constituição
Federal proíbe:

A) a contratação de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros por universidades
públicas.

B) a exigência de pagamento pelo ensino público
obrigatório em estabelecimentos oficiais.

C) o ensino religioso, seja de matrícula facultativa ou
obrigatória, nos horários normais das escolas
públicas de Ensino Fundamental.

D) a destinação de recursos públicos relativos à
educação para escolas confessionais.

Questão 31

– Direitos Humanos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ao regular as hipóteses de privação de liberdade, a
Constituição Federal:

A) admite hipótese de prisão por dívida civil.
B) admite a prisão apenas quando há ordem escrita

e fundamentada de autoridade judiciária
competente.

C) determina que ninguém será preso sem que haja
o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

D) admite a condenação à pena de privação de
liberdade de caráter perpétuo.

Questão 32

Assinale a alternativa em conformidade com a
Constituição Federal.

A) Os cargos de Deputado Federal e Senador são
privativos de brasileiros natos.

B) A união estável entre um homem e uma mulher é
a única espécie de entidade familiar reconhecida
pela Constituição Federal.

C) Educação, saúde, moradia, segurança, lazer e
trabalho são direitos sociais garantidos
expressamente no texto constitucional.

D) Os índios, suas comunidades e organizações
não são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses, devendo
ser representados privativamente pela Funai em
todos os atos do processo.

Questão 33
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Em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais
assegurados na Constituição Federal, é correto
afirmar que:

A) o exercício do direito de reunião em locais
abertos ao público, para fins pacíficos e sem
armas não depende de autorização do poder
público, sendo necessário, entretanto, o aviso
prévio à autoridade competente.

B) a lei penal não produzirá efeitos sobre os fatos
consumados anteriormente à sua vigência.

C) o registro de nascimento e a certidão de óbito são
gratuitos para todos os brasileiros.

D) é vedado invocar motivos de crença religiosa
para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta.

Questão 34

Assinale a alternativa em conformidade com a
Constituição Federal.

A) Estrangeiros, militares e analfabetos não têm
direito ao voto.

B) Servidores públicos civis têm direito à greve,
porém não à livre associação sindical.

C) Banimento e perda de bens são duas das penas
admitidas pela Constituição Federal.

D) Provas obtidas por meios ilícitos são
inadmissíveis no processo.

Questão 35

Os direitos humanos foram expressos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela surgiu
da preocupação em criar um código de conduta
internacional que contemplasse os direitos
fundamentais da pessoa humana, os quais deveriam
garantir a(o):

A) criação de uma lei nacional.
B) punição severa.
C) mínimo necessário para viver com dignidade.
D) máximo de obrigações do Estado.

Questão 36

Os direitos humanos nascem do reconhecimento do
valor e da dignidade da pessoa humana. Esse
entendimento pode ser expresso pela seguinte frase:

A) O valor do ser humano é sempre negociável.
B) O ser humano vale pelo fato de ser humano.
C) Aênfase está na caridade.
D) Somente os bons merecem respeito.

Questão 37

“O conflito existe quando duas ou mais pessoas
entram em desacordo porque as suas opiniões,
desejos, valores e/ou necessidades são
incompatíveis” . Os conflitos são:

A) qualitativamente ruins.
B) diferenças entre dois objetivos.
C) intolerância ou desentendimento.
D) sinônimo de briga.

(SEDH, 2009)

Questão 38

– Conhecimentos Referentes ao Cargo

Considerando a diversidade de conflitos existentes
na sociedade nos dias atuais, é verdade que:

A) todos os conflitos podem ser mediados.
B) a mediação só pode ser realizada por técnicos.
C) a mediação desconsidera os direitos humanos.
D) os crimes são conflitos não mediáveis.

Questão 39

Ao realizar o planejamento para uma, ou várias
atividades, é necessário que, inicialmente, sejam
estabelecidos os(as):

A) objetivos.
B) metodologias.
C) espaços.
D) instrumentos.

Questão 40

No planejamento, a dimensão que assume um
caráter mais operacional é o:

A) programa.
B) plano.
C) projeto.
D) resumo.

Questão 41

A família brasileira, nas últimas décadas, vem
apresentando mudanças significativas em todos os
segmentos da população, a principal delas refere-se
à sua:

A) função.
B) configuração.
C) renda.
D) habitação.

Questão 42
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Segundo a Constituição Federal brasileira, a família é
a base da sociedade e tem especial proteção do
Estado. Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é:

A) responsabilidade do Estado.
B) um direito tutelado.
C) passível de ações oficiais coercitivas.
D) de livre decisão do casal.

Questão 43

“O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem
moral e valorativa, os diferentes comportamentos
sociais e mesmo as posturas corporais”
são produtos de:

A) características pessoais.
B) educação formal.
C) herança cultural.
D) constituição de personalidade.

(Laraia, 2014)

Questão 44

É comum percebermos a discriminação dos que são
diferentes, porque pertencem a outro grupo. As
apreciações negativas dos padrões culturais de
povos (ou mesmo grupos) diferentes resultam de
comportamentos:

A) etnocêntricos.
B) centralizadores.
C) egocêntricos.
D) socializadores.

Questão 45

Com o intuito de garantir à população negra a
igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos, foi criado o(a):

A) Padrão Nacional contra o Racismo.
B) Estatuto da Igualdade Racial.
C) AçãoAfirmativa de Intolerância Étnica.
D) Norma de Procedimento e Conduta.

Questão 46

No Brasil contemporâneo, a prática de atos
resultantes de preconceitos de raça ou de cor,
segundo a Constituição Federal vigente, constitui:

A) infração grave.
B) erro de entendimento.
C) falha de caráter.
D) crime inafiançável e imprescritível.

Questão 47

O fenômeno da cidadania é complexo e
historicamente definido. A cidadania plena é um ideal
desenvolvido no Ocidente, que serve de parâmetro
para o julgamento da qualidade da cidadania em
cada país. Dessa forma, o cidadão pleno é aquele
titular dos direitos:

A) assistenciais, políticos e de saúde.
B) civis, políticos e sociais.
C) previdenciários, de assistência e de saúde.
D) sociais, previdenciários e urbanos.

Questão 48

Os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à
propriedade, à igualdade perante a lei, que se
desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o
trabalho, de manifestar o pensamento, de não ser
preso a não ser pela autoridade competente e de
acordo com as leis, constituem os direitos:

A) civis.
B) políticos.
C) sociais.
D) urbanos.

Questão 49

A orientação e o acompanhamento de indivíduos e
famílias constituem-se em ações de natureza:

A) arbitrária.
B) socioeducativa.
C) mediadora.
D) estatal.

Questão 50

A assistência ao preso, ao internado, ao egresso e a
seus dependentes constituem ações que consolidam
um movimento de promoção:

A) do órgão público.
B) dos direitos dos apenados.
C) da rede de geração de renda.
D) do sistema penitenciário.

Questão 51
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Além da função de punir pelo crime praticado, o
ordenamento jurídico brasileiro prevê que sejam
promovidas ao apenado condições para que ele se
reestruture e, ao voltar ao convívio social, não torne a
delinquir. Tal prática é definida como:

A) ressocialização.
B) humanização.
C) responsabilização.
D) mediação.

Questão 52

Em conformidade com a Lei de Execução Penal, a
assistência ao egresso consiste na orientação e
apoio para:

A) promover a sua reeducação.
B) inseri-lo no sistema educacional.
C) propiciar-lhe atividades religiosas.
D) reintegrá-lo à vida em liberdade.

Questão 53

Aética se apresenta como uma reflexão crítica sobre:

A) política.
B) moralidade.
C) ação.
D) trabalho.

Questão 54

A conduta profissional dos servidores públicos civis
do Estado no Tocant ins é reg ida pe la
Lei nº 1.818/2007, que elenca como princípios que
conferem dignidade ao cargo, além do exercício dos
valores éticos e morais, a:

A) legalidade, a moralidade e o decoro.
B) moralidade, a eficiência e a urbanidade.
C) honestidade, o decoro e a eficiência.
D) urbanidade, a legalidade e a honestidade.

Questão 55

Segundo a Constituição Federal vigente, a pena deve
ser cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a:

A) origem social do apenado, idade e o grau de
periculosidade.

B) religião, natureza do delito e o grau de instrução
do apenado.

C) natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
D) religião, o sexo e a origem social do apenado.

Questão 56

Na aplicação das penas, de acordo com a
Constituição Federal brasileira, o trabalho forçado:

A) é permitido nas colônias agrícolas.
B) só se aplica ao sexo masculino.
C) pode ser aplicado, dependendo da natureza do

delito cometido.
D) é vedado categoricamente.

Questão 57

A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, conforme preconizado pela
Carta Magna, consistem em direitos:

A) civis.
B) políticos.
C) sociais.
D) econômicos.

Questão 58

A assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno destes à convivência em sociedade. A
assistência, de acordo com a Lei de Execução Penal,
será:

A) médica, odontológica, psicológica, sexual,
preventiva e curativa.

B) material, à saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa.

C) previdenciár ia, orçamentár ia, jur íd ica,
preventiva, social e familiar.

D) familiar, sexual, médica, previdenciária,
educacional e laborativa.

Questão 59

A Lei de Execução Penal estabelece que o trabalho
externo será admissível somente em serviço ou
obras públicas realizadas por órgãos da
Administração Direta ou Indireta, ou entidades
privadas, desde que adotadas as cautelas contra a
fuga e em favor da disciplina:

A) para os presos que cumprem a pena em regime
fechado.

B) exclusivamente para os apenados em regime
semiaberto.

C) como medida punitiva por atos indisciplinares.
D) independentemente do consentimento ou

concordância do preso.

Questão 60
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Dentre as sanções disciplinares previstas na Lei de
Execução Penal, aquela cuja aplicação depende de
prévio e fundamentado despacho do juiz competente
é a:

A) advertência verbal.
B) inclusão no regime disciplinar diferenciado.
C) repreensão.
D) suspensão ou restrição de direitos.

Questão 61

Nos casos dos crimes de tortura cometidos por
agentes públicos, segundo a Lei nº 9.455/1977, a
pena:

A) é aumentada de um sexto até um terço.
B) é de um ano em regime fechado.
C) é aplicada como infração administrativa.
D) pode ser transformada em fiança.

Questão 62

Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental,
conforme a legislação brasileira, constitui:

A) modalidade disciplinar.
B) infração administrativa.
C) crime de tortura.
D) sanção disciplinar.

Questão 63

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Tocantins estabelece que a penalidade de
demissão é aplicada ao servidor no caso de:

A) recusar fé a documentos públicos.
B) cometer insubordinação em serviço.
C) uso da internet para jogos ou atividades

estranhas ao serviço.
D) inassiduidade habitual.

Questão 64

Zelar pela economia do material e pela conservação
do patrimônio público, conforme o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado Tocantins,
constitui para o servidor um(a):

A) direito.
B) responsabilidade.
C) colaboração.
D) dever.

Questão 65


