
 
 

UERR | Concurso Público da SETRABES – 2017 

 

 

Cargo: NM – Ag. Sócio-Orientador                        Caderno da Prova Objetiva                                                                - 1 - 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: NM – Agente Sócio-Orientador 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, comunicando 

qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 

 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 65 (sessenta e cinco) questões, sem falhas.  

 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas, não havendo prorrogação por qualquer motivo. 

 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 

 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A MARCAÇÃO 

DA QUESTÃO. 

 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar de constar 

100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 65 (sessenta e cinco) iniciais, correspondentes ao 

número de questões deste caderno de prova.  

 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à 

opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob pena de 

eliminação: 

 

“Acredite! Você pode.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois este 

documento não é substituível.  

 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  

 

INSTRUÇÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXO I 

Escola primária na Finlândia testa o uso de 

robôs em sala de aula. 

Objetivo é avaliar se as máquinas podem 

melhorar a qualidade do ensino. 

 

por O GLOBO 

28/03/2018 10:36 / Atualizado 28/03/2018 11:06  

 

TAMPERE, Finlândia — Com paciência infinita 

para repetir os ensinamentos e carisma para que as 

crianças não se sintam envergonhadas em fazer 

perguntas, Elias, que ensina línguas numa escola 

primária na Finlândia, está fazendo sucesso entre os 

alunos. Com cerca de 30 centímetros de altura, o 

novo professor é um robô equipado com um 

software que o permite compreender as perguntas 

dos estudantes e encorajar o aprendizado, se 

comunicando em três línguas: finlandês, inglês e 

alemão. 

Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. Ele é construído pela 

modificação do robô humanoide NAO, da japonesa 

Softbank, com software desenvolvido pela Utelias, 

uma firma local especializada em programas 

educativos para robôs sociais. 

 

Além do Elias, a escola está fazendo testes com três 

OVObots, pequenas máquinas, com cerca de 25 

centímetros de altura, que lembram corujas e 

ensinam matemática. O projeto piloto pretende 

avaliar se os robôs podem melhorar a qualidade do 

ensino. Isso não significa que eles irão substituir os 

professores, mas serão parceiros em sala de aula. 

— Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las ativas 

— disse à Reuters Riikka Kolunsarka, professora de 

línguas na escola. — Eu vejo Elias como uma das 

ferramentas para aplicar diferentes atividades na 

sala de aula. Nesse sentido, eu acho que robôs, a 

programação de robôs e o trabalho com eles é algo 

de acordo com o novo currículo e algo com que 

nós, professores, precisamos ter a mente aberta. 

Os OVObots são emprestados pela firma finlandesa 

AI Robots, e ficarão na escola por um ano. Já o 

Elias foi adquirido pela instituição. O uso de robôs 

em sala de aula já aconteceu em outros países no 

passado, mas somente agora as tecnologias estão 

ficando maduras o suficiente para o emprego mais 

rotineiro desses ajudantes. Até mesmo start-ups, 

como a AI Robots, conseguem disputar espaço 

neste mercado. E as crianças estão aprovando. 

— Bem, é divertido, interessante e excitante e estou 

um pouco chocada — disse a pequena Abisha Jinia, 

sobre o Elias. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/escola-

primaria-na-finlandia-testa-uso-de-robos-em-sala-de-

aula-22534037 

 

QUESTÃO 1  

O avanço da tecnologia é uma realidade presente no 

cotidiano e o texto I aponta essa compreensão: 

 

A) De maneira que torna evidente que os avanços 

tecnológicos e seus recursos se limitam ao benefício 

de determinada classe social. 

B) Crítica para os benefícios e malefícios do avanço 

tecnológico associado à educação. 

C) Por meio de julgamento da funcionalidade dos 

recursos tecnológicos adotados, com frequência, na 

realidade diária de qualquer sala de aula. 

D) De forma positiva como recurso auxiliador no 

processo de aprendizagem do educando, citando o 

julgamento dos usuários a respeito do assunto. 

E) De maneira sucinta, generalizando o uso dos 

recursos tecnológicos como aplicáveis a todo e 

qualquer meio universitário. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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QUESTÃO 2  

Analisando as informações abaixo, podemos 

direcionar a compreensão para que a associação da 

robótica ao processo de ensino e aprendizagem 

objetiva, exceto: 

 

A) O uso de Elias tem por um dos objetivos que as 

crianças se sintam a vontade para fazer perguntas a 

respeito do conteúdo ensinado. 

B) Melhorar a qualidade de ensino, tornando o 

processo educacional inteiramente informatizado. 

C) Envolver os estudantes, motivá-los e torná-los 

mais ativos. 

D) Auxiliar no emprego do novo currículo escolar. 

E) Encorajar o aprendizado por meio de mais de 

uma língua. 

 

QUESTÃO 3  

Observe as relações entre frases, orações e períodos 

e assinale o item em que a conjunção ou expressão 

sugeridas farão a substituição do vocábulo 

sublinhado sem qualquer perda sintática e/ou 

semântica. 

 

A) O projeto piloto pretende avaliar se os robôs 

podem melhorar a qualidade do ensino. Isso não 

significa que eles irão substituir os professores, mas 

serão parceiros em sala de aula.(Parágrafo 03) – NO 

ENTANTO. 

B) Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. Ele é construído pela 

modificação do robô humanoide NAO, da japonesa 

Softbank, com software desenvolvido pela Utelias, 

uma firma local especializada em programas 

educativos para robôs sociais. (Parágrafo 02) – 

PORTANTO. 

C) Eu vejo Elias como uma das ferramentas para 

aplicar diferentes atividades na sala de aula. Nesse 

sentido, eu acho que robôs, a programação de robôs 

e o trabalho com eles é algo de acordo com o novo 

currículo e algo com que nós, professores, 

precisamos ter a mente aberta.(Parágrafo 04) – 

NÃO IMPLICA DIZER QUE. 

D) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

Com cerca de 30 centímetros de altura, o novo 

professor é um robô equipado com um software [...] 

(Parágrafo 01) – MAS. 

E) Os OVObots são emprestados pela firma 

finlandesa AI Robots, e ficarão na escola por um 

ano. Já o Elias foi adquirido pela instituição. 

(Parágrafo 05) – CONFORME. 

 

QUESTÃO 4  

A supressão da vírgula, em algumas situações, pode 

alterar o sentido da frase. A partir do declarado, 

assinale o item onde suprimir a vírgula ou vírgulas, 

em trechos sublinhados, causaria mudança de 

sentido. 

 

A) Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las ativas 

[...] (Parágrafo 04) 

B) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

(Parágrafo 01) 

C) Nesse sentido, eu acho que robôs, a 

programação de robôs e o trabalho com eles é algo 

de acordo com o novo currículo e algo com que 

nós, professores, precisamos ter a mente aberta. 

(Parágrafo 04) 

D) Até mesmo start-ups, como a AI Robots, 

conseguem disputar espaço neste mercado. 

(Parágrafo 05) 

E) Isso não significa que eles irão substituir os 

professores, mas serão parceiros em sala de aula. 

(Parágrafo 03) 
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QUESTÃO 5  

Aponte alternativa onde o vocábulo sublinhado tem 

a mesma função sintática gramatical do indicado no 

trecho seguinte. 

Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. (Parágrafo 02) 

 

A) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

(Parágrafo 01) 

B) Além do Elias, a escola está fazendo testes com 

três OVObots, pequenas máquinas, com cerca de 25 

centímetros de altura, que lembram corujas e 

ensinam matemática. (Parágrafo 03) 

C) Com cerca de 30 centímetros de altura, o novo 

professor é um robô equipado com um software que 

o permite compreender as perguntas dos estudantes 

e encorajar o aprendizado, se comunicando em três 

línguas: finlandês, inglês e alemão. (Parágrafo 01) 

D) O uso de robôs em sala de aula já aconteceu em 

outros países no passado, mas somente agora as 

tecnologias estão ficando maduras o suficiente para 

o emprego mais rotineiro desses ajudantes. 

(Parágrafo 05) 

E) Bem, é divertido, interessante e excitante e estou 

um pouco chocada. (Parágrafo 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

Cientistas criam cadeira de rodas que pode ser 

controlada apenas com os olhos. 

Equipamento ainda passa por testes e não tem 

data para chegar ao Brasil. 

 

por Sérgio Matsuura 

22/03/2018 17:17 / Atualizado 22/03/2018 19:07  

 

RIO- A inteligência artificial, vista por vezes 

como uma ameaça, pode melhorar a qualidade de 

vida de pessoas com deficiência. Ao menos essa é a 

aposta do brasileiro Henrique Malvar, cientista-

chefe da Microsoft Research, que comanda um time 

de cientistas na gigante do software que busca 

soluções de acessibilidade. Como exemplo, o 

pesquisador demonstrou nesta quinta-feira um 

sistema baseado na tecnologia que permite o 

controle de uma cadeira de rodas motorizada 

apenas com o movimento dos olhos.  

— Tudo precisa ser inteligente — profetiza Rico, 

como é conhecido. — Em particular, estamos 

prestando atenção cada vez maior à acessibilidade, 

especialmente para pessoas com deficiência. Não 

são as pessoas que precisam se ajustar à tecnologia, 

é a tecnologia que precisa se ajustar às pessoas. 

A cadeira de rodas controlada pelo olhar ainda está 

em fase de protótipo, sem data para chegar ao 

mercado, explica Alessandro Jannuzzi, diretor de 

Engenharia e Inovação da Microsoft Brasil. A ideia 

é demonstrar o potencial da tecnologia para atrair 

empresas interessadas no desenvolvimento de um 

produto. 

O sistema consiste numa câmera especial — Tobii 

Eye Tracker, vendida nos EUA por US$ 150 — 

acoplada a um tablet, que por sua vez está 

conectado ao sistema de controle da cadeira de 

rodas. Apenas com o olhar, a pessoa com limitações 

motoras “clica” em setas apresentadas na tela, 

movimentando a cadeira. 
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Também é possível gravar movimentos para que a 

cadeira realize trajetos corriqueiros de forma 

autônoma. O objetivo, diz Jannuzzi, é que o sistema 

seja oferecido, principalmente, a pacientes com 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), como o físico 

britânico Stephen Hawking, morto na semana 

passada: 

—A inteligência artificial é muito importante. 

Combinada com novas interfaces, pode empoderar 

as pessoas com deficiência — comenta. 

A invenção está baseada na tecnologia Eye Control, 

tornada pública na última atualização do Windows. 

Com sistemas de inteligência artificial, os cientistas 

da Microsoft conseguiram “treinar” um sensor, no 

caso a câmera, a terem a precisão necessária para 

que pessoas com deficiência tenham acesso à 

computação. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/cientistas

-criam-cadeira-de-rodas-que-pode-ser-controlada-

apenas-com-os-olhos-22516281 

 

 

QUESTÃO 6  

A respeito dos textos I e II, são elencadas 

declarações. Analise-as e julgue apenas as 

verdadeiras para assinalar alguma opção da questão. 

 

I- Tanto o texto I como o II tratam de avanços 

tecnológicos e das possibilidades positivas que seus 

recursos podem oferecer aos cidadãos em geral. 

II- Os textos desmistificam claramente a ideia de 

que a tecnologia depende de investimento 

financeiro para ser articulada às atividades em prol 

da comunidade. 

III- Ambos os textos podem articular a 

discussão da necessidade de mobilizar a ciência a 

favor da bem estar e da formação  intelectual do 

homem. 

Assinale a alternativa que aponta a(s) 

declaração(ões) verdadeira(s). 

 

A) Apenas a I 

B) Apenas a II 

C) Apenas a III 

D) Apenas a I e a II 

E) Apenas a II e a III 

 

QUESTÃO 7  

Assinale a alternativa que indica, de maneira 

incorreta, a função morfossintática do vocábulo 

sublinhado. 

 

A) Como exemplo, o pesquisador demonstrou nesta 

quinta-feira um sistema baseado na tecnologia[...] 

(Parágrafo 01) -  Objeto direto. 

B) Em particular, estamos prestando atenção cada 

vez maior à acessibilidade,[...] (Parágrafo 02) – 

Adjunto adverbial. 

C) Tudo precisa ser inteligente[...] (Parágrafo 02)- 

Predicativo do sujeito. 

D) [...]os cientistas da Microsoft conseguiram 

“treinar” um sensor, no caso a câmera,[...] 

(Parágrafo 07) – Objeto direto oracional. 

E) Equipamento ainda passa por testes e não tem 

data para chegar no Brasil. (Título auxiliar do texto) 

– Objeto indireto oracional. 

 

QUESTÃO 8  

Para a construção de um texto, é importante 

compreender que todo discurso parte da tessitura 

semântica de um aglomerado de ideias. Sendo 

assim, o usuário da língua deve ter a capacidade de 

estabelecer associações de significados entre as 

frases.  Nesse sentido, aponte a alternativa onde 

existe, entre as frases 1 e 2, relação de explicação, 

ou seja, uma frase se coloca como explicação para a 

ação de outra. 

 

A) [Frase 1] A inteligência artificial é muito 

importante. [Frase 2]Combinada com novas 

interfaces, pode empoderar as pessoas com 

deficiência — comenta. (Parágrafo 06) 

B) [Frase 1] A invenção está baseada na tecnologia 

Eye Control, tornada pública na última atualização 

do Windows. [Frase 2] Com sistemas de 

inteligência artificial, os cientistas da Microsoft 

conseguiram “treinar” um sensor, no caso a câmera 

[...] (Parágrafo 07) 
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C) [Frase 1] A inteligência artificial, vista por 

vezes como uma ameaça, pode melhorar a 

qualidade de vida de pessoas com deficiência. 

[Frase 2] Ao menos essa é a aposta do brasileiro 

Henrique Malvar, cientista-chefe da Microsoft 

Research,[...] (Parágrafo 01) 

D) [ Frase 1] A cadeira de rodas controlada pelo 

olhar ainda está em fase de protótipo, sem data para 

chegar ao mercado[...] [Frase 2] A ideia é 

demonstrar o potencial da tecnologia para atrair 

empresas interessadas no desenvolvimento de um 

produto. (Parágrafo 03) 

E) [Frase 1] Cientistas criam cadeira de rodas que 

pode ser controlada apenas com os 

olhos.(Manchete)  [Frase 2] Equipamento ainda 

passa por testes e não tem data para chegar ao 

Brasil. (Título auxiliar) 

 

QUESTÃO 9  

Compreenda sintaticamente a classificação das 

orações subordinadas no trecho transcrito abaixo 

para assinalar o item que contenha oração, transcrita 

do texto, com mesma classificação sintática. 

Não são as pessoas que precisam se ajustar à 

tecnologia, é a tecnologia que precisa se ajustar às 

pessoas. (Texto II, parágrafo 02) 

 

A) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas[...] 

(Texto I, parágrafo 01) 

B) Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las 

ativas[...] (Texto I, parágrafo 04) 

C) O uso de robôs em sala de aula já aconteceu em 

outros países no passado, mas somente agora as 

tecnologias estão ficando maduras o suficiente para 

o emprego mais rotineiro desses ajudantes. (Texto I, 

parágrafo 05) 

D) [...] o trabalho com eles é algo de acordo com o 

novo currículo e algo com que nós, professores, 

precisamos ter a mente aberta. (Texto I, parágrafo 

04) 

E) Ele é construído pela modificação do robô 

humanoide NAO, da japonesa Softbank, com 

software desenvolvido pela Utelias [...] (Texto I, 

parágrafo 02) 

QUESTÃO 10  

Segundo o Manual de Redação da Presidência da 

República, podemos afirmar sobre o memorando, 

exceto: 

 

A) Tem como finalidade exclusiva o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 

Pública entre si. 

B) É a modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão. 

C) Pode ter caráter meramente administrativo, ou 

ser empregado para a exposição de projetos, ideias, 

diretrizes,etc. a serem adotados por determinado 

setor do serviço público, em seu âmbito interno. 

D) Quanto a sua forma, o memorando segue o 

modelo do padrão ofício, com a diferença de que o 

seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo 

que ocupa. 

E) A tramitação do memorando em qualquer órgão 

deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de 

procedimentos burocráticos. 

 

 

ATUALIDADES GERAIS 

 

QUESTÃO 11  

A guerra está presente na história humana em todos 

os tempos. Não raro, a experiência limite da 

violência e da luta entre seres humanos até a morte 

deixa marcas profundas nos indivíduos e na 

sociedade. Essas marcas podem ser notadas nos 

hábitos e nas conversas do cotidiano, nas artes, nas 

construções e na expressão das pessoas que se 

cruzam pelas ruas. Em 2018, completa-se o 

centenário do fim da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Em relação ao tema, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) No início do século XX, a Europa se encontrava 

em um período de poucas expectativas com relação 

ao progresso. Mesmo com a forte aliança entre a 

Grã-Bretanha, França e Alemanha o mercado 

europeu se encontrava em decadência, 

principalmente no que diz respeito ao avanço 

tecnológico. 
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B) O país de menor índice de crescimento 

econômico era a Alemanha tendo como principal 

causa o atraso na corrida imperialista.  

C) A disputa entre as nações europeias se 

manifestou de forma não declarada. O 

desenvolvimento da indústria era fraco, não havia 

produção de armamentos e o Estado se ausentava 

de investimentos em tecnologia armamentista. 

D) Um dos aspectos mais surpreendentes da 

Primeira Guerra Mundial foi o envolvimento 

patriótico da população civil, que se engajou 

ativamente no conflito, de forma romântica e 

ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da 

glória e uma experiência de vida intensa e que 

apoiá-la era uma questão de lealdade à pátria.  

E) A economia de guerra, envolvia uma política de 

abundância de alimentos. Apesar da guerra, a 

maioria da população tinha acesso à saúde e 

moradia. Havia uma preocupação do Estado em 

atender às necessidades da população em primeiro 

lugar. 

 

QUESTÃO 12  

“Laranja-pera, laranja-baia, laranja-seleta... laranja 

lima. Aquilo que todo hortifruticultor sempre 

soube, lima é um tipo de laranja, terá que ser posto 

à prova no âmbito político. Com seu sigilo 

quebrado, o coronel João Baptista Lima Filho, 

amigo de longa data do presidente, está um bagaço 

com a decisão do STF. O ministro Luís Roberto 

Barroso está disposto a espremer todos os que 

cercam Temer até que saia algum caldo. Há quem 

aposte que, apesar de o presidente fingir que está 

tudo sempre doce, o que vai sair de tudo isso será 

bem azedo.” (Revista Veja, edição 2557 de 21 de 

março de 2018, p. 31). Qual o motivo da prisão do 

coronel João Baptista Lima Filho? 

 

A) Formação de quadrilha, juntamente com, Temer 

na Operação Lava Jato. 

B) Coordenador do cartel das empreiteiras e 

pagamento de propina a dezenas de políticos. 

C) Com base na delação da JBS, é um dos 

intermediários de propina que supostamente seria 

paga ao presidente Michel Temer no caso do 

decreto de portos. Lima é o dono da empresa de 

engenharia e arquitetura Argeplan. 

D) Dono da Argeplan é acusado por ter financiado a 

campanha do ex-presidente Lula e a campanha do 

atual presidente Michel Temer com dinheiro de 

propina recebido da JBS. 

E) Corrupção e formação de quadrilha no processo 

da Petrobrás.  

 

QUESTÃO 13  

A crise na Venezuela desde 2013 refere-se à crise 

socioeconômica que a Venezuela sofre desde os 

últimos meses do mandato de Hugo Chávez, se 

estendendo ao longo dos anos para a atual 

presidência de Nicolás Maduro. Como uma das 

consequências da crise na Venezuela, assinale a 

alternativa correta. 

A) No âmbito econômico, o impacto da crise na 

Venezuela está sendo importante para o Brasil pelo 

aumento da exportação de produtos alimentícios 

para o país vizinho com o objetivo de abastecer o 

mercado. 

B) A crise está contribuindo para a entrada de mão 

de obra qualificada no Brasil, proporcionando 

maior desenvolvimento do mercado de trabalho 

brasileiro. 

C) Uma grande demanda por trabalho e por 

atendimento médico dos novos moradores vem 

sobrecarregando o sistema de saúde de Roraima. 

D) A prefeitura de Manaus se organizou para 

receber os imigrantes e com isso conseguir 

reabastecer as vagas de emprego que se encontram 

em aberto na Zona Franca.  

E) O Governo de Roraima se mobilizou junto à 

Polícia Federal no sentido de agilizar a emissão de 

passaportes para os Venezuelanos, incentivando o 

aumento da imigração e com isso impulsionar o 

crescimento do PIB do Estado.   

 

QUESTÃO 14  

O Brasil foi a primeira seleção a se classificar para 

a Copa do Mundo de 2018, excluindo a seleção do 

país sede, que com esta prerrogativa garante sua 

vaga. A seleção brasileira segue sendo a única que 

disputou todas as Copas. Este será um dos 

principais eventos esportivos do ano. Outro evento 

importantíssimo, já realizado entre os dias 9 e 25 de 

fevereiro de 2018, foi a Olimpíada de Inverno de 

PyeogChang na Coreia do Sul, marcado pela 
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presença da Coreia do Norte nos jogos. Assinale a 

alternativa que indica o nome dos países que 

sediarão a Copa do Mundo de 2018 e a Olímpiada 

de inverno de 2022, respectivamente. 

A) Coreia do Norte e Japão. 

B) Rússia e Japão. 

C) Brasil e China. 

D) Rússia e China. 

E) Coreia do Norte e Rússia. 

 

QUESTÃO 15  

“Em seu desenvolvimento concreto, a busca de 

novas fronteiras de expansão impôs a intensificação 

da concorrência capitalista. Na contramão das 

superstições dos “economistas do mercado”, a 

intensificação da concorrência culminou na 

centralização dos capitais mediante a farra das 

fusões e aquisições. A centralização do poder em 

um grupo restrito de grandes empresas foi 

acompanhada da concentração da renda e da 

riqueza. No mesmo movimento, o encolhimento do 

espaço jurídico-político ocupado pelos Estados 

Nacionais debilitou a soberania popular. Nos países 

desenvolvidos, foram revertidas as tendências à 

maior igualdade – tanto no interior das classes 

sociais quanto entre elas – observadas no período 

que vai do fim da Segunda Guerra até meados dos 

anos 1970. Desenjaulada, a Coisa desembestou, 

liberando os impulsos mais profundos de sua 

natureza. Os bem-sucedidos acumulam “tempo 

livre” sob a forma de capital fictício (títulos que 

representam direitos à apropriação da renda e da 

riqueza), enquanto para os mais fracos a “liberação” 

do esforço se apresenta como a ameaça permanente 

do desemprego, a crescente insegurança e 

precariedade das novas ocupações, a exclusão 

social” (Carta Capital em tempo real, 30 de março 

de 2018). A crítica citada no texto está relacionada 

ao processo de: 

 

A) Globalização. 

B) Socialização econômica. 

C) Urbanização entre os países. 

D) Regionalização interna. 

E) Imigração internacional. 

 

QUESTÃO 16  

No dia 14 de março de 2018, no Estado do Rio de 

Janeiro, a vereadora Marielle Franco, de 38 anos, é 

a primeira vítima política da barbárie do Rio de 

Janeiro, foi assassinada com quatro tiros. Em 

relação a este fato, assinale a alternativa correta. 

 

A) Quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, 

com aproximadamente 46 mil votos em 2016, 

concorrendo pelo PSOL, Marielle lutava pelos 

direitos humanos, a favor das mulheres, dos negros, 

dos homossexuais e dos favelados, categorias que 

se encaixava pessoalmente, esta luta incomodava 

muitas pessoas.  

B) Foi comprovado pela equipe de inteligência da 

polícia do Estado do Rio que a ação foi comandada 

por policiais que fazem parte da intervenção militar 

nas policias fluminenses. 

C) A vereadora foi mais uma vítima da violência 

que assola a cidade maravilhosa. A polícia carioca 

tem como principal hipótese assalto a mão armada, 

cometido por bandidos pertencentes à facções 

criminosas.  

D) Por ter sido muito bem votada e por defender 

classes não convencionais à determinados políticos. 

Já ficou comprovado que Marielle foi vítima de um 

crime cometido por políticos contraditórios às 

causas defendidas por ela junto a Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro. 

E) Marielle tinha muitos inimigos principalmente 

chefes de facções criminosas localizadas nos 

morros do Rio de Janeiro, em 2010 a vereadora foi 

responsável pelo projeto de lei que instalou uma 

unidade de polícia pacificadora no Morro do 

Alemão. 

 

QUESTÃO 17  

O Planeta pede água. “A má gestão e o descuido 

com as fontes naturais estão na gênese de uma das 

marcas de nosso tempo, a permanente crise hídrica 

e a inaceitável imundície dos oceanos. O quadro é 

dramático, mas ainda há tempo para uma reversão.” 

Foi nesse preocupante cenário que entre os dias 18 

e 23 de março de 2018, aconteceu a oitava edição 

do Fórum Mundial da Água, realizado pela primeira 

vez na América do Sul. Assinale abaixo a 

alternativa que indica em qual país e cidade foi 

realizado este Fórum. 

https://www.cartacapital.com.br/revista/958/as-eleicoes-e-as-reformas
https://www.cartacapital.com.br/revista/958/as-eleicoes-e-as-reformas
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A) Equador – Quito. 

B) Argentina – Buenos Aires. 

C) Brasil – Brasília. 

D) Colômbia – Bogotá.  

E) Brasil – Rio de Janeiro. 

 

QUESTÃO 18  

A Isto É notícias, de 21 de março de 2017, publicou 

que pela primeira vez desde 2004, o Brasil ficou 

estagnado em seu desenvolvimento, o país alcançou 

o indicador 0,754, de uma escala de 0 a 1, o mesmo 

obtido no ano anterior. Com esse desempenho, o 

país se mantém na 79ª posição no ranking, 

empatado com a Ilha de Granada. A Noruega, 

primeira da lista, alcançou 0,949. A pior colocação 

foi da República Centro-Africana, com 0,352. Ao 

todo, participam do ranking 188 países e territórios. 

O desemprego, por sua vez, cresceu de forma 

expressiva neste mesmo período. Os mais afetados 

foram jovens. A taxa de desemprego entre 15 a 24 

anos em 2015 era de 23,1%, bem acima dos 17% 

identificados em 2014. Em seguida, estavam as 

mulheres. O nível de desemprego entre mulheres 

cresceu de 8,9% para 11,8% no biênio 2014-2015, 

de acordo com dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). Conforme o 

artigo, com o objetivo de avaliar eficientemente o 

nível de bem-estar social atingido por um país ou 

uma sociedade, o PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) criou o: 

 

A) Indicador de Desenvolvimento Social (IDS). 

B) Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH). 

C) Indicador de Desenvolvimento Nacional (IDN). 

D) Indicador de Desenvolvimento Regional (IDR). 

E) Indicador de Desenvolvimento Humano e Social 

(IDHS). 

 

 

QUESTÃO 19  

Lixo nos rios e no mar, substâncias tóxicas no solo 

e no ar. Esses são alguns dos problemas ambientais 

ocasionados pelo ser humano ao meio ambiente, 

como consequência do modo consumista pelo qual 

temos vivido. Esses problemas têm se intensificado 

cada vez mais nos últimos anos, deixando de se 

questões locais para ser tornarem problemáticas de 

âmbito global. (Martinez, Rogério. Contato 

geografia, 3º ano, 1. ed. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2016, p. 239. (Coleção Contato 

Geografia)). Sobre as questões ambientais 

planetárias, é incorreto afirmar: 

 

A) A alta concentração de poluentes no ar forma 

uma camada de partículas em suspensão, parecida 

com uma neblina, conhecida como smog, fazendo 

com que a visibilidade diminua. Também causa 

muitos problemas de saúde, principalmente 

relacionados ao sistema respiratório e 

cardiovascular.  

B) Embora imprevisíveis, as consequências do 

aquecimento global provocam alterações no clima 

e, por conseguinte, nos ecossistemas terrestres. As 

grandes florestas tropicais, por exemplo, podem 

ficar mais secas e até mesmo desaparecer em certas 

regiões, enquanto as florestas temperadas correm o 

risco de ser devastadas pela seca e pelo calor.  

C) A concentração elevada de poluentes na 

atmosfera é provocada pelo lançamento de gases e 

material particulado, principalmente pelos veículos 

motorizados, pela indústria e pela incineração de 

resíduos sólidos e, corno consequência, ocorre o 

aumento da incidência de doenças corno asma, 

enfisema pulmonar, bronquite e irritação nos olhos. 

D) A Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante 

atual e contém instrumentos importantes para 

permitir o avanço necessário ao País no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Em Roraima, esta 

lei só não está sendo cumprida nos municípios de 

Normandia e Cantá, por falta de licenciamento. 

E) A partir da Revolução Industrial, os problemas 

ambientais foram se agravando cada vez mais em 

quase todo o mundo, principalmente com o 

desenvolvimento e expansão do capitalismo. 

 

QUESTÃO 20  

A Prefeitura de Boa Vista tem intensificado a 

vacinação contra o sarampo em toda a capital, e, 

nesta segunda (26/03/2018) e terça-feira 
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(27/03/2018), realizou uma grande ação na área 

rural, que faz parte do calendário de atividades da 

campanha, antecipada este ano no Estado, devido 

ao surto da doença. Para se vacinar basta ir a 

qualquer uma das unidades básicas de saúde, de 

preferência a mais próxima de sua casa. (Roraima 

em Foco, 28 de março de 2018). Assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A partir do diagnóstico de uma bebê 

venezuelana de 1 ano com indícios da doença, foi 

feita uma força tarefa de combate, prevenção e 

busca de novos casos da doença. Foi constatado 

pela Secretaria de Saúde do Estado que o maior 

foco da doença está no sul do Estado. 

B) De acordo com porta voz da prefeitura de Boa 

Vista, foi intensificada a vacinação contra o 

sarampo em toda a capital. Como a concentração da 

doença está na capital, não há necessidade de 

vacinação na zona rural da cidade. Não há indícios 

de surto nestas áreas. 

C) Para se vacinar, as pessoas devem se dirigir ao 

Hospital Geral de Roraima. Quem não apresentar a 

carteira de vacinação não é atendido e a prioridade 

no atendimento se restringe aos Venezuelanos já 

que o surto teve como origem uma bebê 

venezuelana. 

D) O sarampo é uma doença de alta contagiosidade 

e potencialmente grave. Pode evoluir para 

complicações, principalmente em crianças. A 

pneumonia causada pelo sarampo não tem 

tratamento específico. Outra complicação grave é 

denominada panencefalite esclerosante subaguda, 

que frequentemente leva ao óbito. Não é o caso de 

Roraima, pois foi afirmado pela Secretaria de Saúde 

do Estado que os casos constatados não correm este 

risco, está tudo sob controle. 

E) Dados do Ministério da Saúde apontam que, no 

Brasil, os últimos registros da doença ocorreram 

entre 2013 e 2015, quando foram confirmados 

1.310 casos em todo país. Nesse período, Roraima 

confirmou um caso, importado do Ceará. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO GERAL 

 

QUESTÃO 21  

A Constituição do Estado de Roraima prevê 

expressamente que, nas atividades produtivas a 

serem desenvolvidas no Território Estadual, 

observar-se-ão os seguintes princípios, exceto: 

 

A) os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 

B) da função social da propriedade. 

C) do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

D) da razoabilidade e da proporcionalidade. 

E) da dignidade da pessoa humana. 

 

QUESTÃO 22  

Nos termos da Lei Complementar Estadual n° 053, 

de 31 de dezembro de 2001 - Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima, a 

investidura em cargo público ocorrerá com o(a): 

 

A) recondução. 

B) reintegração. 

C) reversão. 

D) exercício. 

E) posse. 

 

QUESTÃO 23  

Considerando a Lei nº 1.032, de 08 de janeiro de 

2016 – Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

– PCCR dos Servidores Público Efetivos do Quadro 

Geral do Poder Executivo do Estado de Roraima, a 

jornada de trabalho dos titulares dos cargos que 

compõem o Quadro Geral de Pessoal será de:  

 

A) 36 (trinta e seis) horas semanais. 

B) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

C) 30 (trinta) horas semanais, sendo 6 (seis) horas 

diárias ou mediante horário corrido de 5 (cinco) 

horas. 
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D) 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) 

horas diárias ou mediante horário corrido de 6 (seis) 

horas. 

E) 40 (quarenta) horas semanais, ou ainda reduzida 

para o mínimo de 30 (trinta) horas semanais. 

 

QUESTÃO 24  

Considerando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, é incorreto dizer que todo homem tem 

direito: 

 

A) à segurança nacional. 

B) à liberdade. 

C) à propriedade. 

D) à vida. 

E) de ser, em todos os lugares, reconhecido como 

pessoa perante a lei. 

 

QUESTÃO 25  

Assinale a alternativa correta de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, mediante 

prévia autorização da autoridade competente. 

B) É plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 

a permanecer associado, salvo por decisão judicial. 

D) É livre a manifestação do pensamento, 

permitido, excepcionalmente, o anonimato. 

E) É livre a expressão da atividade intelectual, 

independentemente de censura ou licença. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26  

Para os efeitos da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

considera-se: 

 

A) criança, a pessoa até quatorze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre quatorze e 

dezoito anos de idade. 

B) criança, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

C) criança, a pessoa até doze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

D) criança, a pessoa até quatorze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre quatorze e 

dezoito anos de idade. 

E) criança, a pessoa até dezesseis anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre dezesseis e 

vinte e um anos de idade. 

 

QUESTÃO 27  

O Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, de 01 de 

outubro de 2003 – é destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com: 

 

A) idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos. 

B) idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) 

anos. 

C) idade superior a 60 (sessenta) anos, desde que 

aposentado, somente. 

D) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

E) idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) 

anos, apenas. 
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QUESTÃO 28  

Em conformidade com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de 

junho de 1994, assinale a alternativa correta. 

 

A) O servidor público poderá desprezar, em 

determinadas hipóteses, o elemento ético de sua 

conduta. 

B) O servidor público não terá que decidir somente 

entre o oportuno e o inoportuno. 

C) O servidor público terá que decidir apenas entre 

o justo e o injusto. 

D) O servidor público terá que decidir apenas entre 

o conveniente e o inconveniente. 

E) O servidor público terá que decidir somente 

entre o legal e o ilegal. 

 

QUESTÃO 29  

Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, reputa-se agente público, para os efeitos 

desta lei, aquele que: 

 

A) exerce transitoriamente função no Estado de 

Roraima. 

B) exerce, desde que com remuneração, cargo na 

União. 

C) exerce, exceto se transitoriamente, por 

designação, cargo no Município de Boa Vista. 

D) exerce, transitoriamente, desde que com 

remuneração, emprego no Estado de Roraima. 

E) exerce, desde que com remuneração, por 

nomeação, cargo em empresa incorporada ao 

patrimônio público do Estado de Roraima. 

 

QUESTÃO 30  

De acordo com a Lei nº 418, de 15 de janeiro de 

2004, Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual, são deveres do 

administrado perante a Administração, exceto: 

 

A) expor os fatos conforme a verdade. 

B) proceder com lealdade. 

C) agir de modo temerário. 

D) proceder com boa-fé. 

E) proceder com urbanidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO 31  

Sobre o instituto da remoção, é correto afirmar: 

 

A) A modalidade a pedido, a critério da 

Administração, é possível para acompanhar cônjuge 

ou companheiro, também servidor público civil ou 

militar, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 

foi deslocado no interesse da Administração. 

B)  Remoção é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 

com ou sem mudança de sede. 

C) A modalidade a pedido, a critério da 

Administração, é possível por motivo de saúde do 

servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 

viva às suas expensas e conste do seu assentamento 

funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial. 

D) A modalidade a pedido, a critério da 

Administração, é possível em virtude de processo 

seletivo promovido, na hipótese em que o número 

de interessados for superior ao número de vagas, de 

acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou 

entidade em que aqueles estejam lotados. 

E) A modalidade a pedido, para outra 

localidade, independentemente do interesse da 

Administração em virtude de processo seletivo 

promovido independente do número de vagas. 

 

QUESTÃO 32  

São pessoas jurídicas de Direito Privado cuja lei 

autoriza a criação para a prestação de serviços 

públicos ou para a exploração da atividade 

econômica: 

 

A) autarquias.  

B) associações públicas.  

C) fundações.  

D) agências reguladoras. 

E) empresas estatais. 

 

QUESTÃO 33  

São hipóteses de indenizações ao servidor:  

I – ajuda de custo; 

II - diárias; 

III – auxílio-moradia; 

IV – décimo terceiro salário. 

Estão corretas as afirmativas constantes nos itens: 

A) I e IV. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) Somente II e III. 

E) Somente III. 

 

QUESTÃO 34  

Poder conferido ao chefe do Poder Executivo para 

editar normas, visando a fiel execução da lei: 

 

A) Vinculado. 

B) Discricionário. 

C) Disciplinar. 

D) Hierárquico. 

E) Regulamentar.  

 

QUESTÃO 35  

O controle administrativo, realizado pela própria 

Administração Pública, que consiste no poder que a 

administração possui de controlar seus próprios 

atos, anulando os ilegais e revogando os atos 

inconvenientes ou inoportunos ao interesse público 

decorre do seguinte princípio: 

 

A) autotutela.  
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B) legalidade.  

C) proporcionalidade.  

D) eficiência.  

E) supremacia do interesse público sobre o 

privado. 

 

QUESTÃO 36  

No Brasil, o servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições, o que consagra a teoria: 

 

A) subjetiva. 

B) objetiva. 

C) subsidiária. 

D) solidária. 

E) finalística. 

 

QUESTÃO 37  

São requisitos do ato administrativo, exceto: 

A) competência. 

B) finalidade. 

C) objeto.  

D) imperatividade.  

E) forma. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

QUESTÃO 38  

É assegurada a eleição de um representante dos 

empregados com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores, nas empresas que possuam: 

 

A) mais de duzentos empregados. 

B) mais de cinquenta empregados. 

C) mais de cem empregados. 

D) ao menos dez mulheres e cem homens, 

empregados. 

E) empregados laborando no exterior. 

 

QUESTÃO 39  

Às presidiárias serão asseguradas condições para 

que possam permanecer com seus filhos durante: 

 

A) seis meses. 

B) cento e oitenta dias. 

C) quatro meses. 

D) cento e vinte dias. 

E) o período de amamentação. 

 

QUESTÃO 40  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. A inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade é garantia assegurada: 

 

A) aos brasileiros e aos estrangeiros, 

irrestritamente. 

B) aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País. 

C) aos estrangeiros, onde quer que se encontrem, e 

aos brasileiros residentes no País. 

D) somente aos brasileiros, independentemente de 

onde residam. 

E) aos brasileiros residentes no País e aos 

estrangeiros originários de países de língua 

portuguesa, se houver reciprocidade em favor de 

brasileiros. 

 

QUESTÃO 41  

Serão equivalentes às emendas constitucionais os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados: 

 

A) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por cinquenta e cinco por cento dos votos 

dos respectivos membros. 
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B) na Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, 

e no Senado Federal, por maioria simples. 

C) em cada Casa do Congresso Nacional, em único 

turno, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

D) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

E) em cada Casa do Congresso Nacional, em único 

turno, por maioria absoluta dos votos dos 

respectivos membros. 

 

QUESTÃO 42  

Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 

sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, 

conceder-se-á: 

 

A) mandado de segurança. 

B) ação civil pública. 

C) habeas corpus. 

D) mandado de injunção. 

E) habeas data. 

 

QUESTÃO 43  

São gratuitos, na forma da lei, os atos necessários 

ao exercício da cidadania, bem como as ações de: 

 

A) habeas data e mandado de injunção. 

B) mandado de segurança e habeas corpus. 

C) habeas corpus e habeas data. 

D) mandado de segurança e mandado de injunção. 

E) mandado de segurança e habeas corpus. 

 

QUESTÃO 44  

Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 

da República Federativa do Brasil, são: 

 

A) apátridas. 

B) estrangeiros. 

C) brasileiros naturalizados. 

D) brasileiros natos. 

E) equiparados a brasileiros. 

 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - ECA 

 

QUESTÃO 45  

Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

 

A) a pessoa até treze anos de idade incompletos. 

B) a pessoa até quatorze anos de idade incompletos. 

C) a pessoa até doze anos de idade incompletos. 

D) a pessoa até vinte anos de idade incompletos. 

E) a pessoa até dezesseis anos de idade 

incompletos. 

 

QUESTÃO 46  

Sobre o direito à vida e à saúde, efetivamente 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

correto afirmar: 

 

A) Os profissionais de saúde de referência da 

gestante garantirão sua vinculação, durante toda a 

gestação, ao estabelecimento em que será realizado 

o parto, conforme disponível no município.  

B) Incumbe ao poder público e a toda sociedade 

proporcionar assistência psicológica à gestante e à 

mãe, exclusivamente no período pré-natal, inclusive 

como forma de prevenir ou minorar as 

consequências do estado puerperal.  

C) Os serviços de saúde onde o parto for realizado 

assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-

nascidos alta hospitalar responsável e 

contrarreferência na atenção primária, sem englobar 

os grupos de apoio à amamentação. 

D) O atendimento pré-natal será realizado por 

profissionais da atenção primária. 
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E) As mães que manifestem interesse em entregar 

seus filhos para adoção não gozam dos cuidados 

pós-natal e de amamentação. 

 

QUESTÃO 47  

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção 

à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 

obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, 

através de prontuários individuais, pelo prazo de 21 

(vinte e um) anos. 

II - identificar o recém-nascido mediante o registro 

de sua impressão plantar e digital e da impressão 

digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 

normatizadas pela autoridade judicial competente. 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e 

terapêutica de anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar orientação aos 

pais. 

IV - fornecer declaração de nascimento onde 

constem necessariamente as intercorrências do 

parto e do desenvolvimento do neonato. 

Estão corretas as afirmativas constantes nos itens: 

 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) II e III. 

E) III e IV. 

 

QUESTÃO 48  

São características da adoção, reguladas no Estatuto 

da Criança ou adolescente, exceto: 

 

A) A adoção é medida excepcional e irrevogável, a 

qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança ou adolescente 

na família natural ou extensa. 

B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 

pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais. 

C) É recíproco o direito sucessório entre o adotado, 

seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o 3º grau, observada a 

ordem de vocação hereditária. 

D) É vedada a adoção por procuração. 

E) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) 

anos, independentemente do estado civil. 

 

QUESTÃO 49  

Sobre os direitos dos adolescentes, aponte a 

alternativa incorreta: 

 

A) Ao adolescente até dezesseis anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem.  

B) Ao adolescente portador de deficiência é 

assegurado trabalho protegido.  

C) Considera-se aprendizagem a formação técnico-

profissional ministrada segundo as diretrizes e 

bases da legislação de educação em vigor.  

D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, são assegurados os direitos previdenciários.  

E) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas. 

 

QUESTÃO 50  

A respeito das regras de trabalho previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente é correto 

afirmar: 

 

A) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho noturno, 

realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 

seis horas do dia seguinte. 

B) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho noturno, 

realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 

cinco horas do dia seguinte. 

C) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-
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governamental, é vedado trabalho noturno, 

realizado entre as vinte horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte. 

D) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho noturno, 

realizado entre as vinte horas de um dia e as seis 

horas do dia seguinte.  

E) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho noturno, 

realizado entre as dezoito horas de um dia e as seis 

horas do dia seguinte. 

 

QUESTÃO 51  

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente pode aplicar as seguintes medidas, 

exceto: 

 

A) Advertência. 

B) Liberdade assistida.  

C) Obrigação de reparar o dano.  

D) Prisão domiciliar.  

E) Internação em estabelecimento educacional. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO 52  

A respeito das disposições constitucionais 

aplicáveis ao direito penal, é incorreto afirmar: 

 

A) a prática do racismo constitui crime inafiançável 

e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei. 

B) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 

réu. 

C) não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal. 

D) a criação de crimes e penas por meio de medida 

provisória não ofende o princípio da legalidade. 

E) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos 

da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido. 

 

QUESTÃO 53  

Constitui hipótese de aplicação da lei penal 

brasileira, independente de qualquer condição, a 

mera prática de delito em outro país que não o 

Brasil, exceto os crimes: 

 

A) praticados por brasileiros.  

B) contra a vida ou liberdade do Presidente da 

República.  

C) contra o patrimônio ou a fé pública da união, do 

DF, de Estado, Território ou Município.  

D) contra a administração pública, por quem está a 

seu serviço. 

E) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou 

domiciliado no Brasil. 

 

QUESTÃO 54  

Para os efeitos penais, consideram-se como 

extensão do território nacional:  

I - as embarcações e aeronaves brasileiras, de 

natureza pública ou a serviço do governo brasileiro 

onde quer que se encontrem. 

II - as aeronaves brasileiras, mercantes ou de 

propriedade privada, que se achem no espaço aéreo 

correspondente. 

III - as embarcações brasileiras, mercantes ou de 

propriedade privada, que se achem em alto-mar. 

Estão corretas somente as afirmativas constantes 

nos itens: 

A) I, II e III. 

B) I e II. 

C) I. 

D) II e III. 

E) III. 
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QUESTÃO 55  

São elementos do fato típico, exceto: 

 

A) conduta. 

B) resultado. 

C) tipicidade. 

D) nexo causal. 

E) antijuricidade. 

 

QUESTÃO 56  

São causas excludentes de antijuricidade, exceto: 

 

A) legítima defesa.  

B) desistência voluntária.  

C) estrito cumprimento de um dever legal.  

D) estado de necessidade.  

E) exercício regular de um direito. 

 

QUESTÃO 57  

A respeito da pena de tentativa, é correto afirmar: 

  

A) Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a metade. 

B) Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a um terço. 

C) Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a dois terços. 

D) Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a um quinto. 

E) Salvo disposição em contrário, pune-se a 

tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a dois quintos. 

 

 

 

QUESTÃO 58  

Nos crimes de roubo, a pena aumenta-se de um 

terço até metade: 

A) se a violência ou ameaça é exercida sem 

emprego de arma. 

B) se a subtração for de veículo automotor que 

fique em circulação na cidade. 

C) se há o concurso de três ou mais pessoas.  

D) se o agente mantém a vítima em liberdade.  

E) se a vítima está em serviço de transporte de 

valores e o agente conhece tal circunstância. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL 

PENAL 

 

QUESTÃO 59  

São excluídos da jurisdição penal brasileira, em 

caráter absoluto, ou seja, detentores de imunidade 

absoluta, exceto: 

 

A) chefes de Estado. 

B) agentes consulares na prática de atos ilícitos 

estranhos a essa função. 

C) embaixadores, quando em serviço. 

D) representantes do governo estrangeiro. 

E) secretários de embaixada, quando em serviço. 

 

QUESTÃO 60  

Constitui característica do inquérito policial: 

 

A) inquisitivo.  

B) indispensabilidade.  

C) público.  

D) disponível, delegado pode arquivar mesmo 

convencido de que o fato é atípico. 

E) procedimento rígido. 
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QUESTÃO 61  

São medidas cautelares diversas da prisão:  

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e 

nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 

justificar atividades. 

II - proibição de acesso ou frequência a 

determinados lugares quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 

permanecer distante desses locais para evitar o risco 

de novas infrações. 

III – prisão domiciliar. 

Estão corretas apenas as afirmativas constantes nos 

itens: 

 

A) I. 

B) II e III. 

C) I, II e III. 

D) I e II. 

E) III. 

 

QUESTÃO 62  

Ação penal cuja característica essencial é que no 

caso de incapacidade, morte ou ausência da vítima, 

o representante legal desta ou o cônjuge, 

companheiro, ascendente, descendente e irmão 

poderá ingressar: 

 

A) pública incondicionada. 

B) pública condicionada. 

C) exclusivamente privada. 

D) privada personalíssima. 

E) privada subsidiária da pública.  

 

QUESTÃO 63  

Sobre os recursos no processo penal, é correto 

afirmar: 

 

A) O prazo para interposição do recurso de 

apelação é de 15 (quinze) dias.  

B) Em geral, o prazo para interposição do Recurso 

em Sentido estrito é de 05 (cinco) dias.  

C) Não cabe apelação das sentenças definitivas de 

condenação.  

D) O Recurso em Sentido Estrito possui efeito 

devolutivo amplo.  

E) A apelação tem efeito restrito podendo serem 

discutidas apenas questões de fato do processo. 

 

QUESTÃO 64  

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 

ou se achar na iminência de sofrer violência ou 

coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos 

casos de punição disciplinar. Considera-se coação 

ilegal:  

 

A) quando houver justa causa. 

B) quando for alguém admitido a prestar fiança, nos 

casos em que a lei a autoriza. 

C) quando quem ordenar a coação não tiver 

competência para fazê-lo. 

D) quando o processo for anulável. 

E) enquanto não cessado o motivo que autorizou a 

coação. 

 

QUESTÃO 65  

Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar: 

A) O Presidente da República pode ser preso em 

flagrante por crimes contra a administração  

pública. 

B) Para que seja efetuada a prisão em flagrante é 

necessária ordem judicial. 

C) Qualquer do povo deverá efetuar a prisão de 

infrator às normas legais.  

D) Senadores podem ser presos em flagrante pela 

prática de crimes afiançáveis.  

E) As autoridades policiais e seus agentes têm o 

dever de prender quem quer que se encontre em 

flagrante delito. 

 

 


