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( ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS

(  Língua Portuguesa

Texto para responder às questões.

TE
De todas as coisas pequenas, estava ali a 

menor de todas que eu já tinha visto. Não porque ela 
sofresse dessas severas desnutrições africanas -  
embora passasse fome mas pelo que eu saberia 
dela depois.

Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
nua e suja, o nariz catarrento, o cabelo desgrenhado 
numa massa disforme, liso e sujo. Chorava alto, 
sentada no chão da sala escura. A casa de taipa tinha 
três cômodos pequenos. Isso que chamei de sala não 
passava de um espaço de 2 m por 2 m, sem janelas. 
Apenas a porta, aberta na parte de cima, jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão batido.

Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia, cidade a 350 km de Recife, no 
sertão de Pernambuco. A mãe e os outros seis filhos 
ficaram na porta a nos espreitar, os visitantes 
estranhos. O marido, carregador de estrume, 
ganhava R$ 20 por semana, o que somava R$ 80 por 
mês. Essa a renda do casal analfabeto. Nenhum dos 
sete filhos frequentava a escola. Não havia água 
encanada. Compravam a R$ 4 o tambor de 24 litros. 
O choro da menina seguia atrapalhando a conversa.

-  Ei, por que você está chorando? perguntei, 
enfiando a cabeça no vão da porta. A menina não 
ouviu, largada nochão.

-  Ei! Vem cá, eu vou te dar um presente -  
repeti. Ela olhou para mim pela primeira vez. Mas não 
se mexeu, ainda chorando.

-  Como é o nome dela? -  perguntei à mulher.
-  Agente chama ela de Te -d isse , banguela.
-Te? Mas qual o nome dela?-insisti.
-  Agente chama ela de Te, que ela ainda não 

foi batizada não.
-  Como assim? Ela não tem nome? Não foi 

registrada no cartório?
-  Não, porque eu ainda não fui atrás de fazer.
Te. Olhei de novo para a menina. Era a menor

coisa do mundo, uma pessoa sem nome. Um nada. 
“Te” era antes da sílaba -  era apenas um fonema, um 
murmúrio, um gemido. Entendi o choro, o soluço, o 
grito ininterrupto no meio da sala. A falta de nome 
impressionava mais do que a falta de todo o resto.

Te chorava de uma dor, de uma falta 
avassaladora. Só podia ser. Chorava de solidão, 
dessa solidão dos abandonados, dos que não 
contam para nada, dos que mal existem. Ela era o 
resultado concreto das políticas civilizadas (as 
econômicas, as sociais) e de todo o nosso 
comportamento animal: o de ir fazendo sexo e filhos 
como os bichos egoístas que somos, enfim.

Era como se aquele agrupamento humano 
(uma família?) vivesse num estágio qualquer pré- 
linguagem, em que nomear as coisas e as pessoas 
pouco importava. Rousseau diz que o homem 
pré-histórico não precisava falar para se alimentar. 
Não foi por causa da comida que surgiu a linguagem. 
"O fruto não desaparece de nossas mãos”, explica. 
Por isso não era necessário denominá-lo.

As primeiras palavras foram pronunciadas 
para exprimir o que não vemos, os sentimentos, as 
paixões, o amor, o ódio, a raiva, a comiseração. 
“Só chamamos as coisas por seus verdadeiros 
nomes quando as vemos em suas formas 
verdadeiras.” Só quando Te viu a coisa na minha mão 
se calou.

-  Ei, Te, olha o que eu tenho para te dar!
Ela virou-se na minha direção. Fez-se um 

silêncio na sala. Era uma bala enrolada num papel 
verde, com letras vermelhas. Então ela se levantou, 
veio até a porta e pegou o doce, voltou para o mesmo 
lugar e recomeçou seu lamento.

Nem a bala serviu de consolo. Era tudo 
amargura. Só restava chorar, chorar e chorar por 
essa morte em vida, por essa falta de nome, essa 
desolação.
FELINTO, Marilene. Te. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2001. Brasil, Cotidiano, p. C2.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A autora denuncia o resultado de políticas 
civilizadoras, que, na realidade, criam formas 
não civilizadas de convivência.

II. A pequenez da menina era provocada pela 
severa desnutrição, só comparada à fome 
africana, pela qual passava.

III. Para a ficcionista, a linguagem é instrumento de 
construção de identidade emocional.

IV. Além de retratar a situação de pessoas que 
existem fisicamente e ao mesmo tempo 
oficialmente não, mostram-se momentos de 
afetos os mais diversos.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I 3 III.

B) . II e III.

C) I e II.

D) I, l i e IV.

E) I, III e IV.



O desenvolvimento do tema da narrativa é 
atravessado pela experiência tanto coletiva quanto 
particular do narrador. Essa característica particular, 
no texto de Marilene Felinto, é irrefutável em:

A) Rousseau diz que o homem pré-histórico não 
precisava falar para se alimentar.”

B) “De todas as coisas pequenas, estava ali a menor 
de todas que eu já tinha visto”.

C) “A falta de nome impressionava mais do que a 
falta de todo o resto."

D) "Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

E) "Apenas a porta, aberta na parte de cima. jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão 
batido."

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento “Não 
porque ela sofresse dessas severas desnutrições 
africanas -  embora passasse fome mas pelo que 
eu saberia dela depois.” , leia as afirmativas.

I. A oração entre travessões -  EMBORA 
PASSASSE FOME -  possui valor concessivo.

II. O modo das formas verbais SOFRESSE e 
PASSASSE é determinado sobretudo pelas 
relações que se verificam entre o conteúdo das 
orações.

III. Apalavra QUE é uma conjunção integrante.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.

Bi lie  III.

C) I e III.

D) II.

E) le  II.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

Sobre a oração destacada em “As primeiras palavras 
foram pronunciadas para exprimir o QUE NÃO 
VEMOS” é correto afirmar que:

A) sstabelece combinações para exprecsar um aíc 
discursivo com idêntico valor semântico ao da 
primeira oração.

B) a un idade  o ra c ion a l re la c io na  o rações  
independentes para form ar um sintagma 
adverbial.

C) utiliza a conjunção adverbial para concretizar a 
ideia de consequência.

D) corresponde a um sintagma aaveri: al em que a 
conjunção inicia a oração.

E) ocorre no texto sob a forma de um sintagma 
adjetivo e constitui uma oração adjetiva.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Pode-se identificar o uso conotativo da linguagem 
em:

Ai Era uma bala enrolada num papel verde, corn 
letras vermelhas".

B) "Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

C) “ Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia” .

D) " Não foi registrada no cartório? ".

E) Era tudo amargura."

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A palavra, em destaque, empregado para fazer 
referência a elemento que se encontra fora do texto é:

A) Por isso não era necessário denominâ-LO "

B) " ELA não tem nome?"'.

C) “De todas as coisas pequenas, estava ALI a 
menor de todas.”

□ ) Não foi por causa da comida QUE surgiu a 
linguagem."

E) " ISSO aconteceu na semana passada ".

(Questão 04 )------------------------------------------------------------



Assinale a alternativa em que, obedecendo-se, ao 
uso e à colocação adequada, substituiu-se, sem 
perder o sentido original, corretamente por um 
pronome oblíquo, o equívoco cometido pela 
personagem em "-Agente chama ela de Te".

A) -A g e n te  lhe chama de Te.

B) -A g e n te  a chama de Te.

C) -A g e n te  chama-te de Te.

D) -A g e n te  chama-lhe de Te.

E) -A g en te  vos chama de Te.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Sintaticam ente, o segm ento destacado está 
corretamente analisado em:

Ai q m arídc, c a r r e g a d o r  d e  e s t r u m e ,
ganhava R$20 porsemana.’Vvocativo

Bi Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramenie 
NUAe SUJA.7 predicativo do sujeito

C.) "Não havia AGUA ENCANADA 7 sujeito

D) “Olhei DE NOVO para a menina.”/ adjunto 
adnominal

E) “Era UMA BALA enrolada num papel verde, com 
letras vermelhas.7 objeto direto

r ------------------------------------ 7 >
Geografia, Historia Política e Economia de
Mato Grossov___________________________________________________________ /

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

O Estado do Mato G rosso é reconhecido
nacionalmente como um importante produtor
agrícola, sendo que a soja e o milho, nas últimas 
décadas, possuem grande destaque. Todavia, outras 
culturas, permanentes ou temporárias possuem
elevada produção no estado. Assinale a alternativa 
que apresenta a cultura temporária que, no último ano 
com dados divulgados (2015) possuiu a maior área 
colhida.

A) Feijão

B) Girassol

C) Amendoim

D) Mamona

E) Algodão

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

Entre os políticos a seguir, assinale o que foi o 
p rim e iro  gove rnador a ter dois m andatos 
consecutivos por partidos diferentes.

A) Blairo Borges Maggi

B) Jaime Veríssimo de Campos

C) Dante Marlins de Oliveira

D) Silvai da Cunha Barbosa

E) Pedro Pedrassian

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

A Rusga destaca-se como um importante episódio da 
história de Mato Grosso, sendo reflexo de 
acontecimentos e disputas nacionais. A polarização 
foi uma marca da disputa pelo poder que colocou 
frente a frente as denominadas “Sociedade dos 
Z e losos  da In d e p e n d ê n c ia ” e “ S oc iedade 
Filantrópica". Entre as alternativas a seguir, assinale 
a que mais se relaciona com a composição da 
denominada Sociedade Filantrópica.

A) Formada principalmente por bolivianos de lingua 
espanhola.

Bi Liderada por brancos pobres e negros libertos 
com idéias liberais.

C) Aliados ao Regente Feijó contra o governo do 
Mato Grosso.

D) Agregava liberais e conservadores contra D 
Pedro I.

E) Com posta por m uitos portugueses que 
defendiam o status quo.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

O Brasil é um país com grande extensão territorial 
que determina diferenças entre os horários das 
unidades da federação. Sendo assim, não 
considerando o período do horário de verão, quando 
for cinco horas da tarde (17:00) no Mato Grosso será, 
respectivamente, os seguintes horários no Distrito 
Federal, Pará e Rondônia:
A) 18 00; 17:00 e 16:00

B) 16:00; 17:00 e 18:00

C) 17:00; 18:00 e 16:00

D) 16:00; 16:00 e 17:00

E) 18:00: 18:00 e 17:00



(Questão 13 )---------------------------------------------------------

O filósofo considerado pai da “filosofia grega”, 
afirmando que a água seria o elemento primordial 
(a arché) de tudo o que existe, denomina-se:

A) Anaximenes de Mileto.

B) Tales de Mileto.

C) Sócrates.

D) Platão.

E) Descartes.

C Princípio de Ética e Filosofia )

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

Filósofo grego e discípulo de Sócrates, Platão deixou
Atenas depois da condenação e morte de seu
mestre, sendo responsável por inúmeras obras,
destacando-se:
A) Critica da economia política (1859).

B) A sagrada família (1845) colaboração com 
Engels.

C) A miséria da filosofia: resposta à filosofia da 
miséria de Proudhon (1847).

D) Hippias Maior (o que é o belo?): Eutifron (o que é 
a piedade?); Menon (o que é a virtude?).

E) A critica da filosofia do direito de Hegel publicada 
postumamente.

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

Corrente filosófica que enfatiza o papel da razão 
como fundamento do modo de conhecer a realidade. 
Nesta perspectiva, a razão vai possibilitar a 
apreensão e a justificação do conhecimento sem o 
recurso sensorial interferindo no processo do 
conhecimento. Tal conceito refere-se à(ao):

A) Empirismo

B) Fenamenismo.

C) Raciünalismü.

D) Ceticismo.

E) Dogmatismo.

(  Noções Básicas de Direito Constitucional )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar:

A) Os direitos de defesa caracterizam-se por impor 
ao Estado um dever de agir, um dever de 
interferência, de intromissão no espaço de 
autodeterminação do indivíduo.

B) Os direitos s prestações materiais estãc 
concebidos para reforçar a concepção liberal do 
Estado, por isso aquelas prestações elencadas 
no art. 6o da Constituição não se enquadram 
neste conceito.

C) Os direitos de prestação exigem que o Estado 
abstenha-se de agir para atenuar desigualdades, 
pressupondo que os Poderes Públicos assumam 
comportamento passivo na sociedade civil.

D) Os direitos fundamentais de participação 
correspondem ao capítulo da Constituição 
Federal relativo aos direitos sociais.

E) Os direitos à prestação jurídica se esgotam na 
satisfação pelo Estado do bem jurídico protegido 
como direito fundamental, podendo, a prestação, 
consistir na emissão de normas jurídicas penais 
ou de normas de organização e de procedimento.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES )

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Acerca dos direitos de nacionalidade, previstos na
Constituição Federal, é correto afirmar:

A) Apátridas são pessoas que têm vínculo com mais 
de um Estado.

B) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 somente prevê o critério jus soli para 
atribuição de nacionalidade.

C) A nacionalidade secundária é aquela obtida 
voluntariamente pelo indivíduo, v.g., por meio do 
casamento.

D) O crité rio  jus  soli de determ inação de 
nacionalidade prioriza a filiação.

E) O texto constitucional cuidou expressamente das 
questões atinentes à nacionalidade dos 
indivíduos nascidos em alto-mar, no espaço 
aéreo e no continente antártico.



“Os direitos políticos formam a base do regime 
democrático. A expressão ampla refere-se ao direito 
de participação no processo político como um todo, 
ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, 
livre, direto secreto e igual, à autonomia de 
organização do sistema partidário, à igualdade de 
oportunidade dos partidos políticos. Nos termos da 
Constituição, a soberania popular se exerce pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e, nos 
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular (art. 14).”
(MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 
11a edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 739).

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) O direito de votar e facultativo para os brasileiros 
naturalizados.

B) A eleição dos vereadores efetiva-se pelo modelo 
critério majoritário de distribuição de vagas.

C) Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, têm direito de votar aqueles que 
completarem a idade mínima de 16 anos no ano 
da respectiva eleição,

D) Como o direito de sufrágio é universal, os 
analfabetos têm a obrigação de votar.

Ei O sufrágio censitário não é previsto na 
Constituição de 1988, mas esteve presente no 
ordenam ento  ju ríd ico  pá trio  em outras 
Constituições.

(Questão 18 )------------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

Sobre o direito à vida, assinale a alternativa correta.

A) O latrocínio, crime contra a vida, é julgado pelo 
Tribunal do Júri.

B) Em tempos de guerra é permitida a pena de 
morte.

C) A proteção do direito à vida inicia-se com o 
nascimento da pessoa.

D) É permitida a extradição de indivíduo condenado 
à pena de morte.

E) A permissão do aborto de feio anencéfalo foi 
incluída no ordenamento jurídico por meio de 
emenda constitucional.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

O planejamento é uma técnica para absorver as 
incertezas e perm itir mais consistência no 
desempenho das empresas. O fato de que o 
planejamento está intimamente ligado com a 
previsão, embora não se confunda com ela, bem 
como o fato de ser uma relação entre as coisas a 
fazer e o tempo disponível para fazê-las, remete mais 
intimamente à ideia de que o planejamento:

A) está limitado por restrições legais e institucionais.

B) é uma técnica estritamente voltada para a 
eficiência.

C) se preocupa com a racionalidade na tomada de 
decisões.

D) e sempre voltado para o futuro.

E) visa se lec ionar, dentre  as a lte rna tivas  
disponíveis, um determinado curso de ação.

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

As organizações constituem sistemas abertos, pois o 
seu comportamento é dinâmico e não estático. 
O sistema empresa é determinado por alguns 
parâmetros, que são constantes arbitrárias que 
servem para caracterizar o valor e a descrição 
dimensional tanto do sistema quanto de suas partes. 
Analise as afirmativas a seguir, relativas aos 
parâmetros de sistemas.

I. O modo como os elementos interagem para 
produziras saídas é denominado processador.

II. A função  da re troa lim en tação  consis te  
príncipalmente em verificar se as saídas estão 
coerentes com o objetivo estabelecido.

III. Retroação é a função de subsistema que visa 
comparar a saída com um padrão previamente 
estabelecido.

Está correto o que se afirma em:

A) III apenas

B) I e III. apenas.

C) II. apenas.

D) II e III. apenas.

II e III.

(  Noções de Administração_______________________)

E)



As decisões são tomadas em resposta a algum 
problema a ser resolvido, a alguma necessidade a ser 
satisfeita ou a algum objetivo a ser alcançado. Analise 
as afirmativas a seguir, relativas às fases do processo 
decisório.

I. A procura de soluções alternativas mais 
promissoras envolve a busca de possíveis 
cursos alternativos de ação que se mostrem 
promissores para a solução do problema.

II. A fase na qual as alternativas ou cursos de ação 
são analisadas deve verificar os custos e 
benefícios de cada um deles, bem como as 
consequências de sua eventual adoção.

III. Na fase de diagnóstico do problema devem ser 
obtidos os dados e os fatos a respeito do 
problema, buscando suas relações com um 
contexto mais amplo, e identificando as relações 
de causae efeito.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

A) I e III. apenas.

B) . II e III.

C) II e III. apenas

D) I e 11 apenas.

E) Ill apenas

(  Noções de Direito Administrativo_______________ )

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

O desfazimento de um ato administrativo, ilegal ou 
ilegítimo pela Administração ou pelo judiciário,
denomina-se:

A) caducidade

B) revogação.

C) cassação.

D) suspensão

E) anulação.

“Há uma prerrogativa de direito público que calçada 
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o 
uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor 
do interesse da coletividade" (c a r v a l h o , Filho José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
25a edição 2012, p. 75).

Adefinição acima refere-se ao poder:

A) disciplinar.

B) hierárquico.

C) regulamentar.

D) deDolicia.

E) discricionário.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale 
a opção correta.

A) Nos casos de morte de detentos, é subjetiva.

B) Incabível ação regressiva no caso de dolo e culpa 
do agente público.

C) Tratando-se de ato omissivo. é objetiva porque 
exige dolo ou culpa.

D) Será objetiva tanto em relação aos usuários do 
serviço quanto a terceiros não usuários,

E) Na ação regressiva, o prazo prescricional será 
quinquenal.

(Questão 24 )------------------------------------------------------------



(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Leia as afirmações a seguir.

I. O direito penal integra o sistema penal, sendo 
aquele, um conjunto de normas jurídicas que 
preveem os crimes e lhes cominam sanções 
(pena e medida de segurança).

II. O sistema penal, no qual está inserto o direito 
penal, é visto por estudos críticos do direito como 
um sistema seletivo e estigmatizante.

III. Doutrinariamente é pacífico que o sistema penal, 
que abarca tanto o direito penal, como a 
execução penal, é um sistema igualitário que 
atinge as pessoas em razão de suas condutas.

IV. O direito penal no Estado Democrático de Direito 
deve se pautar pelo princípio da intervenção 
mínima, fazendo da pena a ultima ratio e dando 
ao direito penal duas características, a 
fragmentariedade e a subsidiariedade.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) u i  B i l l .

B) L II e IV.

C) II, lie  IV.

D) I, Mie IV.

E) l a l l l .

C Noções de Direito Penal e Processual Penal______ )
Sobre os estabelecimentos penais é correto afirmar:

A) Os presos provisórios ficarão separados 
considerando os seguintes critérios, acusados 
por crimes hediondos e equiparados, acusados 
por crimes com violência ou grave ameaça a 
pessoa e os demais acusados por outros crimes 
e contravenções penais.

B) Os presos condenados, primários e reincidentes, 
condenados por crimes com violência contra a 
pessoa ficarão juntos em uma mesma galeria, 
não podendo ser colocados juntamente com os 
condenados por crime hediondo.

C) Não é necessário que os presos provisórios 
fiquem separados dos condenados nos casos de 
regime semiaberto.

D) Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde as 
condenadas possam cuidar de seus filhos, 
inclusive amamentá-los, no máximo, até 6 (seis) 
meses de idade.

E) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação diversa 
mesmo que devidamente isolados.

(Questão 27 )------------------------------------------------------------



Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas.

I. Configura crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental.

II. Configura crime de tortura submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.

III. Incorre na mesma pena do crime de tortura quem 
submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança, a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei 
ou não resultante de medida legal.

IV. Aquele que se omite em face de uma conduta que 
configura tortura, quando tinha o dever de evitá- 
las ou apurá-las, incorre na pena do crime de 
tortura.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) Is  II.

B) III e IV.

C) 18 III.

D) II e IV.

Ei lie  III.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

Considerando a Lei de Execução Penal, assinale a
alternativa correta.

A) A penitenciária destina-se aos condenados de 
alta periculosidade e aos que forem incluídos no 
regime disciplinardiferenciado (RDD).

B) A casa do albergado destina-se ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade, em regime 
semiaberto e aberto, bem como da pena de 
limitação de fim de semana.

C) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de 
presos provisórios.

D) A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se 
ao cumprimento da pena em regime fechado.

E) A penitenciária destina-se ao condenado à pena 
de reclusão, em regime fechado e semiaberto.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
é correto afirmar que:

A) foi editada em 1958.

B) não faz referência a direitos políticos.

C) prega os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade.

D) não trata da liberdade religiosa.

E) é vinculante em sua integral idade, por se tratar de 
resolução da Organização das Nações Unidas.

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Considerando a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, é correto afirmar que:

A) permite a escravidão

B) não trata de delitos ou de direitos políticos.

C) o Brasil não é signatário desta Convenção.

D) estabelece que o direito à reunião não se 
submete à qualquer restrição.

E) a pena de morte não pode ser restabelecida nos 
Estados em que tenha sido abolida.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Sobre o procedimento de internalização dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Após a Emenda Constitucional n° 45/2004. os 
tratados aprovados foram equiparados às 
emendas constitucionais.

B) Deverão ser aprovados por quatro quintos dos 
votos de cada Casa do Congresso Nacional.

C) Na hipótese de confli larem com normas 
c o n s titu c io n a is , p re va le ce rá  o tra ta d o  
internacional.

D) Antes da Emenda Constitucional nn 45/2004. 
eram aprovados por decreto legislativo, por 
maioria qualificada.

E) Deverão ser aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em turno único.

(  Noções de Direitos Humanos )

©



(Questão 33 )---------------------------------------------------------

O remédio constitucional que deve ser utilizado 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nac iona lidade, à soberan ia  e à c idadan ia  
corresponde ao(à):

A) habeas corpus

B) ação civil pública.

C) mandado de injunção

D) ação popular

E) mandado de segurança.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição do Estado do Mato 
Grosso, assinale a assertiva correta.

A) No exercício de sua autonomia o Estado editará 
leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes 
aos seus interesses, às necessidades da 
Administração, independente do bem-estar da 
população.

B) São simbolos estaduais a bandeira, o selo e o 
brasão de armas em uso na data da promulgação 
da Constituição, bem como o hino estabelecido 
em lei.

C) As ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em 
seu território, não pertencentes à União, são 
consideradas bens do Estado.

Dl É mantida a integridade territorial do Estado, que 
somente será alterada mediante aprovação de 
sua população e por lei ordinária federal.

E) A organização político-administrativa do Estado 
compreende seus Municípios, dotados de 
autonomia e subdivididos em distritos criados por 
eles, observada a legislação federal.

C Legislação Básica_____________________________ )
O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos 
do Código de Processo Penal, ocorre quando o 
indivíduo:

A) é perseguido, logo após. pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração.

B) é encontrado, até seis horas após. com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

C) acaba de cometer a infração penal.

D) é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.

E) está cometendo a infração penal.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Em conformidade com o consenso de Washington, 
uma das formas de responder à questão social 
condiciona a seguridade social e:

A) aposta no avanço e defesa da democracia.

B) ratifica a subordinação dos direitos sociais à 
lógica orçamentária.

C) implica a partilha e o deslocamento de poder

D) reafirma a primazia do Estado na condução das 
políticas sociais.

E) consolida a implementação dos direitos sociais

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Nas avaliações de programas e políticas públicas, a 
mais usualmente aplicada, por ser mais factível e 
menos custosa, é aquela que avalia a relação entre 
os objetivos e instrumentos explícitos de um dado 
programa e seus resultados efetivos. A definição 
refere-se à avaliação:

A) ex-ant.

B) de eficiência.

C) participativa

D) mista.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

E) de eficácia 
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O processo de financeirização indica um modo de 
estruturação da economia mundial. No capital 
fetiche, a forma peculiar à circulação do capital como 
mercadoria éo(a):

A) salário.

B) empréstimo.

C) propriedade

D) trabalha uivo

E) mercado.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

A estrutura ideológica sobre a qual se elaborou e se 
assentou o Código de Ética do assistente social é 
representado porseus(suas):

A) diretrizes.

B) resoluções.

C) princípios.

D) objetivos

E) normas.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Historicamente o serviço social migrou de uma 
postura tecnicista a uma teoricista. No que concerne 
ao debate contemporâneo estabelecido sobre a 
relação entre teoria e prática no serviço social, é 
correto afirmarque:

A) método significa procedimentos metodológicos.

B) as mediações que constituem a pratica são 
reveladas pela própria prática.

C) a teoria crítica gera instrumentos próprios

D) a cada teoria corresponde uma técnica 
específica.

E) o redimensionamento dos instrumentos se dá 
com a teoria.

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

As ações socioassistenciais, realizadas pelo 
profissional do serviço social no trabalho com 
famílias, favorecem a estas a oportunização da 
elaboração crítica e consciente de sua própria 
concepção de mundo, propiciando uma participação 
ativa na produção de suas próprias histórias. Tal 
perspectiva de trabalho faz com que o assistente 
social coloque em movimento o princípio da(o):

A) subalternização de classes.

B) integração social.

C) solidariedade societária.

D) ampliação do consenso

E) pedagogia emancipatória.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

Os princípios norteadores do projeto profissional do 
serviço social fundam-se em uma perspectiva da 
construção de uma nova ordem societária, contudo, 
considerando que a profissão se materializa no 
contexto do capitalismo, no exercício do trabalho do 
assistente social, o instrumento fundamental para a 
consolidação do projeto ético político profissional é o:

A) estudo socioeconômico.

B) projeto de trabalho.

C) laudo pericial.

D) diário de campo.

E) parecer social

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Uma das características do cotidiano é que nele os 
sujeitos acabam encaminhando suas demandas de 
maneira superficial, dado que a prioridade da vida 
cotidiana está em responder os fenômenos em sua:

A) singularidade.

B) mediaticidade.

C) intensidade.

D) extensividade.

(Questão 41 )------------------------------------------------------------

E) homogeneidade.



A assistente social X realiza diariamente estudos 
socioeconômicos com os usuários da instituição na 
qual trabalha com o objetivo de inseri-los nos 
diversos programas e serviços sociais oferecidos 
pela entidade. De acordo com a lei que regulamenta a 
profissão tal atividade está prevista como:

A) competência.

B) principio profissional.

C) conservadora.

D) atribuição privativa

E) exercício irregular

(Questão 44 )------------------------------------------------------------

(Questão 45 }---------------------------------------------------------

A pesquisa em que o assistente social realiza em 
associação com a resolução de um problema coletivo 
junto com os participantes da situação é a(o):

A) pesquisa-ação

B) estudo de caso

C) triangulação.

D) investigação orgânica.

E) análise de conteúdo.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

O assistente social Y resolveu participar de um 
movimento social promovido por uma organização 
social popular vinculada à luta pela consolidação e 
ampliação da democracia e dos direitos de cidadania. 
Considerando o Código de Ética Profissional do 
assistente social, tal posicionamento constitui um(a):

A) ilegalidade.

B) dever

C) proibição.

D) obrigação

E) direito.

O assistente social W foi convocado a depor como 
testemunha sobre uma situação sigilosa o qual teve 
conhecimento no transcurso de seu exercício 
profissional. Considerando que W foi autorizado pelo 
usuário a revelar o sigilo, de acordo com o Código de 
Ética Profissional do assistente social, em tal 
situação W está:

A) facultado a testemunhar.

B) obrigado a depor

C) vedado a fazê-lo.

D) proibido de atuar profissionalmente.

E) autorizado a revelar sigilo

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

A Lei O rgânica da Assistência Social, Lei 
n° 8.742/1993, preconiza que um dos instrumentos 
das proteções da assistência social que identifica e 
previne as situações de risco e vulnerabilidade social 
e seus agravos no território é a(o):

A) CREAS

B) proteção social básica.

C) política setorial.

D) vigilância social.

E) proteção social especial

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

A Política Nacional do Idoso, Lei n° 8.842/1994, 
estabe lece que a e laboração da proposta 
orçamentária no âmbito da promoção e assistência 
social compete à União, por intermédio do Ministério 
responsável pela assistência e promoção social, 
sendo necessário submetê-la ao(à):

A) Presidência da República.

B) Conselho Nacional do Idoso.

C) Ministério Público.

D) Congresso Nacional.

E) Poder Judiciário.

(Questão 47 )------------------------------------------------------------



(Questão 50 } (Questão 53 }

Conforme preconiza o Estatuto do Idoso, Lei n° 
10.741/2003, deve haver uma reserva das unidades 
residenciais para atendimento aos idosos nos 
programas habitacionais públicos ou subsidiados 
com recursos públicos, na razão de pelo menos:

A) 10%.

B) 5%.

C) 3%.

D) 25%.

E) 15%.

(Questão 51 )---------------------------------------------------------

No Brasil, para que a adoção possa ser realizada, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 
8.069/1990, prevê que o adotante tem que ser mais 
velho que o adotado pelo menos:

A) 16 anos.

B) 21 anos.

C) 5 anos.

D) 10 anos.

E) 18 anos.

(Questão 52 )---------------------------------------------------------

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o 
es tág io  de conv ivênc ia  p rév io  à adoção. 
Considerando a adoção de uma criança de 6 (seis) 
anos de idade por um casal residente fora do país, 
considerando a lei supracitada, o estágio de 
convivência será cumprido:

A) no local de preferência dos adotanles por no 
mínimo 120 dias.

B) no pais de origem do adoiante por no máximo 90 
dias.

C) em território nacional por no mínimo 30 dias.

D) no país de origem do adotante por 60 dias

E) em território nacional por no máximo 60 dias.

Visando preservar a integridade física e psicológica 
da mulher vítima de violência doméstica, o juiz pode 
assegurar, em consonância com a Lei Maria da 
Penha, Lei n° 11.340/2006, a manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento da 
vítima de seu local de trabalho, por até:

A) 3 meses.

B) 30 dias.

C) 45 d as.

D) 1 ano.

E) 6 meses.

(Questão 54 )---------------------------------------------------------

As medidas protetivas de urgência à mulher vítima de 
violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da 
Penha, poderão ser concedidas:

A) de imediato.

B) só com a manifestação do Ministério Público

C) após autorizado pelo Ministério Público.

D) em 48 horas.

E) dependendo da audiência das partes.

(Questão 55 )---------------------------------------------------------

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher apresenta como uma de suas diretrizes a 
elaboração, execução e avaliação das políticas de 
saúde da mulher a partir de uma perspectiva de 
gênero e de:

A) ciclo de vida fértil.

B) raça e etnia.

C) idade e geração.

D) saúde sexual e preventiva.

E) enfoque na saúde reprodutiva.



A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem apresenta diretrizes que devem reger a 
elaboração dos planos, programas, projetos e 
atividades. Tais d ire trizes foram elaboradas 
considerando-se a perspectiva da:

A) idade viabilidade, território e inserção laborativa

B) in tegridade, idade, coerência  e inserção 
laborativa.

C) faciibilidade. coerência, território e idade

D) in teg ra l id a de . fa c i ib i l id a d e  coe rênc ia  e 
viabilidade.

Ei território, faciibilidade. idade e viabilidade.

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

(Questão 57 )---------------------------------------------------------

A Política Nacional de Atenção de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 
Portaria n° 2.836/2011, indica “monitorar, avaliar e 
difundir os indicadores de saúde da população LGBT, 
incluindo os recortes étnicos-racial territorial” como 
um(a):

A) objetivo específico.

B) principio.

C) orientação.

D) diretriz.

E) meta.

(Questão 58 )---------------------------------------------------------

A Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 
determina que a internação psiquiátrica involuntária 
deva ser comunicada ao Ministério Público no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas pelo:

A) médico do paciente.

B) familiar que conduziu a internação.

C) dona do estabelecimento.

D) responsável técnico do estabelecimento.

E) representante do setor público.

Os serviços de saúde nos estabelecimentos 
prisionais, de acordo com a Portaria n° 482/2014 que 
institui normas para a operacionalização da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, são conformados 
de acordo com a população prisional. Destarte, a 
unidade prisional que contenha entre 101 (cento e 
um) a 500 (quinhentos) custodiados deve ter um 
serviço de saúde com um funcionamento mínimo 
semanal de quantas horas?

A) 1C

B) 4C

C) 7

D) 2C

E) 3C

(Questão 60 )---------------------------------------------------------

A Portaria n° 94/2014 do Ministério da Saúde institui o 
serviço de avaliação e acompanhamento de medidas 
terapêuticas aplicadas à pessoa com transtorno 
mental em conflito com a lei no âmbito do SUS. De 
acordo com a legislação, é considerado beneficiário 
consignado ao serviço a pessoa que:

A) comprovadamente apresente transtorno mental 
e tenha o processo transitado julgado.

B) esteja em conflito com a lei desde que 
comprovadamente apresente transtorno mental.

C) a p r e s e n t a  t r a n s t o r n o  m e n t a l  e que 
presumidamente esteja em conflito com a lei.

D) presumidamente tenha transtorno mental e 
possivelmente esteja em conflito com a lei.

E) p r es um id ame n t e  ou c o mp r ov ad a me n te  
apresente transtorno mental e esteja em conflito 
com a lei.

(Questão 59 )------------------------------------------------------------



C PROVA DISSERTATIVA )

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO com, no 
mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas, em modalidade e 
limites solicitados, em norma padrão da língua 
portuguesa, atribuindo-lhe um título, sobre o tema: A 
PERSISTÊNCIA DO TRABALHO ESCRAVO NO 
BRASIL.

Texto 1

Sejudh assina pacto nacional de combate ao 
trabalho escravo.

Luiza Fariello | Agência CNJ de Notícias 
Foi assinado nesta terça-feira (13/12/2016), 

após a 33a Sessão Extraordinária do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o Pacto Federativo para 
Erradicação do Trabalho Escravo no país entre 
quinze estados e o Distrito Federal com a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça e Cidadania. O acordo tem por objetivo 
promover a articulação entre os estados nas ações 
contra o trabalho escravo e aperfeiçoar as estratégias 
de enfrentamento a esse tipo de crime, definido no 
artigo 149 do Código Penal.

Disponível em: sejudh.mt.gov.br

Texto 3

RAIQ-X
QUEM É O  TRABALHADOR 
ESCRAVO CONTEMPORÂNEO

Trabalh adores libertados e n tre  2003 e 2014

25%
11.077 | 6

33% 39%i iu l f a h i l D i  tA  chuparam  até a
quarta série

Disponível em:http://escravonempensar.org.br/

Texto 2

O trabalho escravo no Brasil?

No Brasil, o trabalho escravo é definido pelo 
Artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira:

Artigo 149. Reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto:

Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência.

§ 1o. Nas mesmas penas incorre quem:
I. cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho;

II. mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 
ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho.

§ 2o. A pena é aumentada de metade, se o 
crime é cometido:

I. contra a criança ou adolescente;
II. por motivo de preconceito de raça, cor etnia, 

religião ou origem.
Disponível em: http://escravonempensar.org.br
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