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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri
buídas:
01 a 10 - Língua Portuguesa;
11 a 20 - Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 - Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír
culo, conforme o exemplo abaixo.
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3.1 A correção da prova será feita por processo de lei
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa sobre a forma correta de preenchi
mento do campo relativo a cada questão. Se o campo 
for preenchido em desacordo com essa orientação, o 
candidato arcará com o ônus de não ter computada a 
exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

\
4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 

ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão- 
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili
zada para a transcrição das respostas das questões ob
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina
do e preenchido.

CADERNO DE PROVA

Número da inscrição Assinatura do candidato

Página 1 de 15



■■■ INSTITUTO FEDERAL
■ ■ Mato Grosso

CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: Direito - Edital 78/2018 
Língua Portuguesa / Fundamentos da Educação e Legislação / Conhecimentos específicos

Página 2 de 15

LÍNGUA PORTUGUESA
Com base no texto abaixo, responda às questões 1, 2, 3, 4 e 5.

TEXTO I

Retratando...
Somos todos frustrados neste mundo; 
uns são mais, outros menos, mas ninguém 
pode gabar-se de não ter no fundo 
recalques, pois, de sobra, todos têm!

Um poço de mistérios, bem profundo, 
possui em seu recesso todo alguém...
Mas a tara só vem à luz, segundo 
o interesse animal que nos convém!

Embuçado no véu da hipocrisia, 
ou preso a preconceitos, já sem fé, 
todo homem se empenha noite e dia,

nessa inglória tarefa de querer 
insistir em mostrar o que não é, 
e o que deseja, mas não pode ser!
Rubens de Castro. Disponível em: <http://www.academiadeletrasmt.com.br/ 
revista-aml/obras-digitalizadas/262-antologia-poetica-mato-grossense>

QUESTÃO 1
Com base na leitura do texto de Rubens de Castro, 
julgue as assertivas e assinale a opção correta:
I - 0  texto é uma tentativa de caracterizar ou retra
tar, conforme o próprio título aponta, aqueles seres 
humanos que, por não alcançarem seu objeto de 
desejo, sentem-se "frustrados".
II - Segundo o texto do escritor mato-grossense Ru
bens de Castro, a frustração do ser humano é de
corrente de não alcançar o que deseja ser.
III - Uma vez que não alcança seu objeto de desejo, 
o ser humano recorre à hipocrisia, na medida em 
que finge ser o que não é.
IV - Conforme o texto, todos os seres humanos são, 
igualmente, frustrados.
(A) Apenas I e II estão corretas.
(B) Apenas I e III estão corretas.
(C) Apenas II e IV estão corretas.
(D) Apenas II e III estão corretas.
(E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 2
No texto, os elementos coesivos "mas" (1a estrofe, 
verso 2), "pois" (1a estrofe, verso 4), "segundo" (2a es
trofe, verso 3) e "ou" (3a estrofe, verso 2) estabele
cem relações entre as partes que integram. Assinale 
a alternativa que apresenta, respectivamente, a op
ção correta quanto a essas relações estabelecidas:
(A) Oposição; conclusão; conformidade; alternativa.
(B) Oposição; explicação; conclusão; alternativa.
(C) Adição; conclusão; consequência; conclusão.
(D) Concessão; conclusão; explicação; justificativa.
(E) Restrição; explicação; conformidade; alternativa.

QUESTÃO 3
No que diz respeito à função sintática no texto, assina
le a alternativa que, respectivamente, associa-se aos 
substantivos "poço" (2a estrofe, verso 1), "alguém" (2a 
estrofe, verso 2) e "hipocrisia" (3a estrofe, verso 1).
(A) Núcleo do objeto direto; núcleo do sujeito; ad

junto adnominal.
(B) Núcleo do sujeito; núcleo do objeto; adjunto ad

nominal.
(C) Predicativo do objeto direto; complemento no

minal; objeto indireto.
(D) Núcleo do sujeito; adjunto adnominal; adjunto 

adnominal.
(E) Núcleo do objeto direto; núcleo do sujeito; com

plemento nominal.

QUESTÃO 4
Na passagem: "Mas a tara só vem à luz, segun
do..." (2a estrofe, verso 3), há o uso adequado de
crase. O mesmo não se pode afirmar em:
(A) Os direitos humanos incluem o direito à vida e à 

liberdade, à liberdade de opinião e de expres
são, o direito ao trabalho e à educação, entre 
muitos outros.

(B) O evento ocorrerá de 17 à 29 de dezembro de 
2018.

(C ) A reportagem faz alusão àquelas pessoas que 
costumam andar a pé.

(D) O candidato chegou às dez horas, mostrou-se 
bem à vontade e dirigiu-se tranquilamente à sa
la de reuniões.

(E) Estando apto a discutir, às vezes, é melhor fazê- 
lo cara a cara.

http://www.academiadeletrasmt.com.br/revista-aml/obras-digitalizadas/262-antologia-poetica-mato-grossense
http://www.academiadeletrasmt.com.br/revista-aml/obras-digitalizadas/262-antologia-poetica-mato-grossense
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QUESTÃO 5
Conforme o dicionário Michaelis, licença poética é a 
liberdade de expressão que permite ao escritor uti
lizar construções que transgridem as normas poéti
cas ou gramaticais. É o caso do soneto de Rubens 
de Castro, que no primeiro terceto (no terceiro ver
so) faz uso da pródise no lugar da ênclise. Nas al
ternativas abaixo, considerando a norma padrão da 
língua portuguesa, o pronome oblíquo está usado 
de forma adequada apenas em:
(A) A julgar pelos questionamentos, se nota que as 

dúvidas ainda persistem.
(B) Havendo dúvidas, lhe peça que fale conosco.
(C) Esta é a dúvida que não cala-se.
(D) Me diga se você ainda tiver dúvidas.
(E) Nunca se esqueça de perguntar, caso ainda haja 

dúvidas.

QUESTÃO 6
Considerando o uso adequado da acentuação gráfi
ca, julgue as assertivas e, na sequência, assinale a 
alternativa correta:
I - Meio ambiente pode ser definido como o conjun
to das condições biológicas, físicas e químicas ou 
conjunto de circunstâncias culturais, econômicas, 
morais e sociais em que vivem os indivíduos.
II - Assistindo ao vídeo, você poderá ter idéias incrí
veis e também terá a oportunidade de comprá-lo 
por um preço baixíssimo.
III - A saúde pública requer o controle da incidência 
de surtos epidêmicos, através da vigilância sanitá
ria.
IV - Reis, rainhas, príncipes e princesas: esse é o 
princípio da família dos contos de fadas legítimos, 
apesar das críticas contemporâneas.
(A) Apenas I e III estão corretas.
(B) Apenas II e III estão corretas.
(C) Apenas I e IV estão corretas.
(D) Apenas I e II estão corretas.
(E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 7
O uso adequado da pontuação é fundamental para
o bom entendimento do texto. Nos casos abaixo, a
vírgula está usada de forma inadequada em:
(A) Todos os cidadãos brasileiros, são iguais peran

te a lei, conforme a Constituição Federal.
(B ) Além disso, à noite, fazer caminhada até a mi

nha casa é inseguro.
(C) Agora, em relação à tecnologia, os jovens dis

põem de uma série de comodidades, salientou 
o pesquisador.

(D) "Eu sei, mas não devia" (Marina Colasanti).
(E) Ainda havia muito a se deliberar, todavia, conside

rando o horário avançado, a reunião foi encerrada.

QUESTÃO 8
Considerando as ocorrências de termos homôni
mos e parônimos, indique a sequência que comple
ta corretamente as assertivas que seguem:
I - .......  de Direitos é o instrumento através do
qual se opera a transmissão de direitos sobre de
terminado bem, que poderá ser móvel ou imóvel.
I I -O IBGE divulgou ontem os resultados do ...........
demográfico de 2017.
Ill - ........  é uma característica que qualifica a pes
soa que é recatada, reservada, modesta e delicada 
em suas ações.
IV -A  defesa civil alertou para o perigo ...........  de
deslizamentos de encostas durante as chuvas.
V - Em 2013, a embaixada italiana no Brasil divul
gou que 30 milhões de brasileiros são descenden
tes d e .............. italianos.
(A) Cessão - censo - Discrição - iminente - imigrantes.
(B) Sessão - senso - Descrição - eminente - emigrantes.
(C) Seção - censo - Discrição - iminente - emigrantes.
(D) Cessão - senso - Descrição - iminente - imigrantes.
(E) Sessão - censo - Discrição - eminente - imigrantes.

QUESTÃO 9
Assinale a alternativa em que todos os termos es
tão corretamente flexionados no plural:
(A) o anão/os anães; o beija-flor/os beija-flores; o 

cartão-postal/os cartão-postais.
(B) o guarda-roupa/os guardas-roupas; o melão/os 

melãos; a banana-maçã / as banana-maçãs.
(C) o democrata-cristão/os democratas-cristãos; o 

boia-fria/os boias-frias; o porta-voz/os porta-vozes.
(D) o meio-fio/os meios-fios; o cidadão/os cidadãos; 

o bota-fora/os botas-foras.
(E) a segunda-feira/as segundas-feira; o decreto-lei/ 

os decretos-lei; o alto-relevo/os alto-relevos.
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Com base no texto abaixo, responda à 
questão 10.

TEXTO II

Hamlet
Hamlet diante do abismo
deveria ter dito como o outro de Shakespeare:
"To be or not to be - that is the question".
Mas este Hamlet do meu poema 
jogou o chapéu pra trás, engoliu em seco 
e articulou:
"Mas que buracão, meu Deus do Céu!".

É que este Hamlet do meu poema 
é analfabeto, 
trabalha na estiva, 
é filho da minha lavadeira, 
nada tem com Shakespeare 
e só é Hamlet por acaso.
Gervásio Leite. Disponível em: http://www.academiadeletrasmt.com.br/ 
revista-aml/obras-digitalizadas/262-antologia-poetica-mato-grossense

QUESTÃO 10
No texto "Hamlet", os verbos "deveria" (1a estrofe, 
verso 2), "engoliu" (1a estrofe, verso 5), "é" (2a estro
fe, verso 2) e "tem" (2a estrofe, verso 5) estão conju
gados, respectiva mente, no:
(A) futuro do presente do indicativo; pretérito per

feito do indicativo; presente do indicativo; pre
sente do subjuntivo.

(B) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; preté
rito perfeito do subjuntivo; presente do subjun
tivo; pretérito perfeito do indicativo.

(C) pretérito perfeito do indicativo; pretérito perfei
to do subjuntivo; presente do imperativo; pre
sente do imperativo.

(D) futuro do pretérito do indicativo; pretérito per
feito do indicativo; presente do indicativo; pre
sente do indicativo.

(E) futuro do pretérito do indicativo; pretérito im
perfeito do indicativo; presente do subjuntivo; 
presente do indicativo.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
De acordo com a Lei 11.892/2008, é objetivo dos
Institutos Federais:
(A) Realizar pesquisas teóricas, estimulando o de

senvolvimento de soluções técnicas e tecnológi
cas, estendendo seus benefícios aos indivíduos.

(B) Ministrar cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 
de profissionais, exclusivamente em nível superior, 
nas áreas da educação profissional e tecnológica.

(C) Ministrar, em nível de educação superior, cursos 
de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, visando à formação 
de professores para a educação básica, sobre
tudo nas áreas de ciências e matemática, e para 
a educação profissional.

(D) Ministrar, em nível de educação básica, cursos 
técnicos de nível médio, prioritariamente na for
ma subsequente, bem como programas especi
ais de formação pedagógica, visando à formação 
de professores para a educação básica, sobretu
do nas áreas de ciências e matemática, e para a 
educação profissional.

(E) Ministrar, em nível de educação básica, cursos 
técnicos de nível médio, prioritariamente na for

ma concomitante, bem como programas espe
ciais de formação pedagógica, visando à 
formação de professores para a educação bási
ca, sobretudo nas áreas de ciências e matemáti
ca, e para a educação profissional.MIJUM.IH

Considerando a Lei 8.112/1990, é correto afirmar:
(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e res

ponsabilidades previstas em edital de concurso 
público que devem ser cometidas a um servi
dor.

(B) Cargo público é o conjunto de atribuições e 
competências previstas na estrutura organizaci
onal que devem ser cometidas a um servidor.

(C) Cargo público é o conjunto de atividades previs
tas no Plano de Carreiras que devem ser come
tidas a um servidor.

(D) Cargo público é o conjunto de atribuições e res
ponsabilidades previstas na estrutura organiza
cional que devem ser cometidas a um servidor.

(E) Cargo público é a prestação de serviços gratui
tos previstos na Constituição da República Fe
derativa do Brasil de 1998 que devem ser 
cometidas a um servidor.

http://www.academiadeletrasmt.com.br/
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QUESTÃO 13
As diretrizes para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio (Resolução CNE/CEB 6/2012) esta
belecem princípios e critérios a serem observados 
pelos sistemas de ensino e pelas instituições de en
sino públicas e privadas na organização, no plane
jamento, no desenvolvimento e na avaliação de 
cursos e programas. É/são princípio(s) norteado- 
re(s) da Educação Profissional Técnica de Nível Mé
dio:
(A) Relação e articulação entre a formação desen

volvida no Ensino Médio e a preparação para o 
exercício das profissões técnicas, visando à for
mação integral do estudante; trabalho assumi
do como princípio educativo, tendo sua 
integração com a ciência, a tecnologia e a cultu
ra como base da proposta político-pedagógica e 
do desenvolvimento curricular.

(B) Indissociabilidade entre teoria, pesquisa e práti
ca no processo de ensino-aprendizagem e avali
ação; interdisciplinaridade assegurada no 
currículo e na prática pedagógica, visando à su
peração da fragmentação de conhecimentos e 
de segmentação do mercado de trabalho.

(C) Articulação com o desenvolvimento socioeconô- 
mico-ambiental dos territórios onde os cursos 
ocorrem, devendo observar os arranjos socio- 
produtivos globais e suas demandas locais, so
bretudo do meio urbano.

(D) Reconhecimento da unicidade das formas de pro
dução, dos processos de trabalho e consumo e das 
culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem 
novos paradigmas e possibilitam cursos e progra
mas diversificados.

(E) Flexibilidade na construção de itinerários formativos 
unificados e atualizados, segundo interesses das 
instituições e possibilidades orçamentárias, nos ter
mos dos respectivos projetos político-pedagógicos.

QUESTÃO 14
A Portaria Normativa MEC 9/2017, que define a im
plementação das reservas de vagas por parte das 
instituições federais de ensino vinculadas ao Minis
tério da Educação que ofertam vagas de educação 
superior e das instituições federais de ensino que 
ofertam vagas em cursos técnicos de nível médio, 
observará:
(A) Proporção no total de vagas no mínimo igual à 

da soma de pretos, pardos e indígenas e de 
pessoas com deficiência na população da uni
dade da Federação do local de oferta de vagas 
da instituição, segundo o último Censo Demo
gráfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística - IBGE, será reservada, por 
curso e turno, aos autodeclarados pretos, par
dos e indígenas e às pessoas com deficiência.

(B) Proporção no total de vagas no máximo igual à 
da soma de pretos, pardos e indígenas e de 
pessoas com deficiência na população da uni
dade da Federação do local de oferta de vagas 
da instituição, segundo o último Censo Demo
gráfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística - IBGE, será reservada, por 
curso, aos autodeclarados pretos, pardos e indí
genas e às pessoas com deficiência.

(C) Proporção no total de vagas no mínimo igual à 
da soma de pretos, pardos e de pessoas com 
deficiência na população da unidade da Federa
ção do local de oferta de vagas da instituição, 
segundo o último Censo Demográfico divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca - IBGE, será reservada, por curso e turno, aos 
autodeclarados pretos, pardos e às pessoas 
com deficiência.

(D) Proporção no total de vagas no máximo igual à 
da soma de pretos, pardos e de pessoas com de
ficiência na população da unidade da Federação 
do local de oferta de vagas da instituição, segun
do o último Censo Demográfico divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IB
GE, será reservada, por curso, aos autodeclara
dos pretos, pardos e às pessoas com deficiência.

(E) Proporção no total de vagas no máximo igual à 
da soma de pretos, pardos e indígenas e de pes
soas com deficiência na população da unidade 
da Federação do local de oferta de vagas da ins
tituição, segundo o último Censo Demográfico 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, será reservada, por curso e 
turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indí
genas e às pessoas com deficiência.
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QUESTÃO 15
Na obra Pedagogia histórico-crítica (2011), Saviani 
define a pedagogia histórico-crítica como uma for
ma de compreender a questão educacional. Sobre 
essa definição, marque a alternativa correta:
(A) Possui uma metodologia de ensino que se apro

xima da pedagogia tradicional, especificamente 
no que se refere à função do Estado como man
tenedor da ordem social.

(B) É uma corrente teórica da educação que, ao supe
rar a Escola Nova, apresenta uma abordagem da 
questão educacional semelhante à visão dialética 
em sentido amplo, portanto, capaz de explicar to
dos os elementos formadores da educação.

(C) Pressupõe o materialismo histórico, a determi
nação das relações sociais a partir das condi
ções materiais da existência humana, portanto, 
a questão educacional é compreendida a partir 
do desenvolvimento histórico objetivo.

(D) Estabelece a relação entre o materialismo histó
rico e o idealismo, na qual as relações sociais 
são dadas pelas condições materiais da existên
cia humana, todavia, a questão educacional é 
definida pelos elementos subjetivos.

(E) Aproxima-se da pedagogia tecnicista ao conside
rar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
como elementos essenciais do processo educaci
onal, e por ser fundamental para a formação de 
técnicos e outras habilitações profissionais. A pe
dagogia histórico-crítica desenvolveu-se no Brasil 
na década de 1960.

QUESTÃO 16
No Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH, 2007), "a Educação em Direitos Humanos é 
compreendida como um processo sistemático e multi
dimensional que orienta a formação do sujeito de di
reitos", articulando as dimensões relacionadas a seguir. 
Entre estas, há uma que NÃO está correta. Assinale-a:
(A) Apreensão de conhecimentos historicamente cons

truídos sobre direitos humanos e a sua relação 
com os contextos internacional, nacional e local.

(B) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais 
que expressem a cultura dos direitos humanos 
em todos os espaços da sociedade.

(C) Formação de uma consciência cidadã capaz de 
se fazer presente nos níveis cognitivo, social, éti
co e político.

(D) Desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção individual, utilizando 
linguagens e materiais didáticos contextualizados.

(E) Fortalecimento de práticas individuais e sociais 
que gerem ações e instrumentos em favor da 
promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações.

QUESTÃO 17
De acordo com a Lei 9.795/1999, em seu art. 4o, são
princípios básicos da educação ambiental, exceto:
(A) o enfoque humanista, holístico, totalitário e par

ticipativo;
(B) o pluralismo de idéias e concepções pedagógi

cas, na perspectiva da inter, multi e transdisci- 
plinaridade;

(C) a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo;

(D) a permanente avaliação crítica do processo 
educativo;

(E) a abordagem articulada das questões ambien
tais locais, regionais, nacionais e globais.

QUESTÃO 18
Com fulcro no Decreto 1.171/1994, NÃO é vedado
ao servidor público:
(A) o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, 

tempo, posição e influências, para obter qual
quer favorecimento para si ou para outrem;

(B) apresentar-se ao trabalho com vestimentas ade
quadas ao exercício da função;

(C) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código 
de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;

(D) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar 
o exercício regular de direito por qualquer pes
soa, causando-lhe dano moral ou material;

(E) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 
caprichos, paixões ou interesses de ordem pes
soal interfiram no trato com o público, com os 
jurisdicionados administrativos ou com colegas 
hierarquicamente superiores ou inferiores.

QUESTÃO 19
Embasado na Lei 9.394/1996 e nas alterações 
introduzidas pela Lei 11.741/2008, julgue as senten
ças a seguir e, então, assinale a alternativa correta.
I-A  educação profissional e tecnológica, no cum
primento dos objetivos da educação nacional, inte
gra-se apenas aos cursos de nível superior e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
II - Os cursos de educação profissional e tecnológi
ca poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 
possibilitando a construção de diferentes itinerári
os formativos, observadas as normas do respectivo 
sistema e nível de ensino.
III - Os cursos de educação profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que 
concerne a objetivos, características e duração, de 
acordo com as diretrizes curriculares nacionais esta
belecidas pelo Ministério da Educação.
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IV -  A educação profissional será desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho.
V -  As instituições de educação profissional e tecno
lógica, além dos seus cursos regulares, oferecerão 
cursos especiais, abertos à comunidade, condicio
nada a matrícula à capacidade de aproveitamento e 
necessariamente ao nível de escolaridade.
(A) I e V são verdadeiras.
(B) II, III e IV são falsas.
(C) II e IV são verdadeiras.
(D) I e II são falsas.
(E) I, III e V são verdadeiras.

QUESTÃO 20
Roberto, Tamires e Sabrina são candidatos hipotéticos 
que participarão de um processo seletivo para os cursos 
técnicos integrados ao ensino médio ofertados pelo 
IFMT. Roberto cursou o ensino fundamental (do 1o ao 9o 
ano) em escola pública, é branco e apresenta renda fa
miliar bruta per capita de R$ 3.000,00. Tamires cursou o 
primeiro ano do ensino fundamental em escola privada 
e o restante (do 2a ao 9a ano) em escola pública, é auto- 
declarada preta e apresenta renda familiar bruta per ca-
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pita de R$ 500,00. Sabrina cursou o ensino fundamental 
(do 1° ao 9o ano) em escola pública, é autodeclarada par
da, surda e apresenta renda familiar bruta capita de 
R$ 800,00. Considerando a Lei 12.711/2012, que trata da 
reserva de vagas (cotas) para o ingresso nas universida
des federais e nas instituições federais de ensino técnico 
de nível médio, alterada pela 13.409/2016, regulamenta
da pelo Decreto 7.824/2017, alterado pelo Decreto 
9.034/2017, e normatizada pela Portaria Normativa MEC 
09/2017, assinale a alternativa correta:
(A) Apenas Sabrina tem direito à inscrição e, caso 

seja aprovada, à matrícula utilizando a reserva 
de vagas (cotas).

(B) Roberto, Tamires e Sabrina têm direito à 
inscrição e, caso sejam aprovados, à matrícula 
utilizando a reserva de vagas (cotas).

(C) Nenhum dos candidatos hipotéticos citados tem 
direito a se inscrever e, caso seja aprovado, ma
tricular-se utilizando a reserva de vagas (cotas).

(D) Roberto somente poderá inscrever-se para con
correr pela ampla concorrência, sendo-lhe veda
das a inscrição e, caso seja aprovado, a matrícula 
utilizando a reserva de vagas (cotas).

(E) Roberto e Sabrina têm direito à inscrição e, caso 
sejam aprovados, à matrícula utilizando a reser
va de vagas (cotas).
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DIREITO
QUESTÃO 21
Rosa Gonzales, venezuelana, chegou ao Brasil no dia 20 de julho de 2018, na cidade de Pacaraima, onde deu 
à luz o filho primogênito. Rosa tem dúvidas sobre a nacionalidade do pequeno Juan. Conforme a Constitui
ção Federal brasileira, podemos afirmar quejuan :
(A) É brasileiro nato.
(B) É brasileiro naturalizado.
(C) É venezuelano, uma vez que a simples entrada em outro país não garante a nacionalidade.
(D) Aos 18 anos, poderá optar por ser brasileiro.
(E) Poderá requerer a nacionalidade brasileira aos 16 anos, após emancipação.

QUESTÃO 22
Sobre as atribuições do Congresso Nacional, juntamente com a sanção do Presidente da República, assinale 
a alternativa incorreta:
(A) Dispor sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.
(B) Dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 

pública e emissões de curso forçado.
(C) Dispor sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.
(D) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a exe

cução dos planos de governo.
(E) Conceder anistia.
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QUESTÃO 23
Das afirmações abaixo, acerca dos direitos e das garantias fundamentais disciplinados na Carta Magna, as
sinale a alternativa correta.
(A) É assegurado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vedando as qualificações profis

sionais que a lei estabelecer.
(B) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e de guerra, podendo qualquer pessoa, nos 

termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determina
ção administrativa.

(D) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a vida pública, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo moral decorrente de sua violação.

(E) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de in
ternação coletiva.

QUESTÃO 24
De acordo com a Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que compete privativamente à União legis
lar sobre, exceto:
(A) Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
(B) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
(C) Diretrizes e bases da educação nacional.
(D) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.
(E) Nacionalidade, cidadania e naturalização.

QUESTÃO 25
Dos direitos e das garantias fundamentais elencados na Constituição Federal, estabelece-se que a prática de 
racismo é crime:
(A) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
(B) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.
(C) Inafiançável, sujeito à pena de reclusão de três a cinco anos.
(D) Imprescritível, sujeito às penas de detenção e multa.
(E) Imprescritível, sujeito às penas de detenção, reclusão e à pena alternativa de prestação de serviço à co

munidade.

QUESTÃO 26
De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa incorreta:
(A) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.
(B) Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 

permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
(C) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em 

parte, para depois da morte.
(D) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica.
(E) Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobre

vivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o primeiro grau.
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QUESTÃO 27
Acerca da Consolidação das Leis do Trabalho, analise as assertivas e marque a alternativa correta:
I - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econô
mica e social, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
II - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, 
as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que ad
mitirem trabalhadores como empregados.
III - Considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
IV - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o traba
lho intelectual, técnico e manual.
V - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.

(A) Estão corretas I, II e III.
(B) Estão corretas II, III e IV.
(C) Estão corretas III, IV e V.
(D) Estão corretas I, II e V.
(E) Estão corretas II, IV e V.

QUESTÃO 28
Segundo o Código Civil, no tocante ao direito de empresa, assinale a alternativa incorreta:
(A) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produ

ção ou a circulação de bens ou de serviços.
(B) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artís

tica, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa.

(C) É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, 
antes do início de sua atividade.

(D) Considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística.
(E) O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Públi

co de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

QUESTÃO 29
No que diz respeito à matéria dos servidores públicos na Carta Magna, analise as assertivas e assinale a al
ternativa correta:
I - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efeti
vo em virtude de concurso público.
II - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com re
muneração integral ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
III - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade.
IV - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regi
me jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e 
das fundações públicas.
V - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
excluindo suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e soli
dário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
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(A) As assertivas II, III, IV e V estão corretas.
(B) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
(C) As assertivas I, II e IV estão corretas.
(D) As assertivas I, III e IV estão corretas.
(E) As assertivas I,III e V estão corretas.

QUESTÃO 30
Pelo Código Tributário Nacional, podemos afirmar que são tributos:
(A) Impostos, fato gerador e contribuições de melhoria.
(B) Impostos, taxas e contribuições de melhoria.
(C) Impostos, alíquota e contribuições de melhoria.
(D) Impostos, títulos e contribuições de melhoria.
(E) Imposto, alíquota e fato gerador.

QUESTÃO 31
De acordo com o Código Tributário Nacional, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada:
(A) A analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade.
(B) A analogia, os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito tributário, a equidade.
(C) A analogia,a equidade, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público.
(D) A analogia, os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito tributário.
(E) A analogia, a equidade e os princípios gerais de direito público.

QUESTÃO 32
Zé dos Anzóis adquiriu uma camisa, comprada pelo site da loja Só Alegria Confecções. Após o recebimento 
do produto, Zé notou que o material publicizado no site não correspondia ao que foi entregue na sua resi
dência. Quando Zé dos Anzóis poderá desistir da compra?
(A) Até 7 dias a partir do pedido.
(B) Até 5 dias após o recebimento.
(C) Não poderá desistir.
(D) Até 7 dias após o recebimento do produto.
(E) Até 5 dias após o pedido.

QUESTÃO 33
No que diz respeito aos direitos básicos do consumidor, analise as proposições abaixo e assinale a alternati
va incorreta:
(A) É permitido facilitar a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, se
gundo as regras ordinárias de experiências.

(B) Garantir a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desle
ais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

(C) É defeso modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua re
visão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

(D) Garantir a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
(E) Ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem.
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QUESTÃO 34
No que tange ao Código Civil, a respeito dos responsáveis pela reparação civil, analise as assertivas e assina
le a alternativa correta:
I - O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará 
obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora 
estipulados, e a pagar as custas em dobro.
II - O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se provar culpa da vítima ou força 
maior.
III - São responsáveis os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente 
quantia.
IV - Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem 
ou forem lançadas em lugar indevido.
V - A responsabilidade civil depende da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, 
ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

(A) As assertivas I, II e IV estão corretas.
(B) As assertivas II, III e IV estão corretas.
(C) As assertivas III, IV e V estão corretas
(D) As assertivas I, II e V estão corretas.
(E) As assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 35
Pelo Código Civil, são considerados bens móveis para efeitos legais, exceto:
(A) As energias que tenham valor econômico.
(B) Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes.
(C) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.
(D) Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram.
(E) Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua quali

dade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio.

QUESTÃO 36
Pelo Código Civil, são pessoas jurídicas de direito privado:
(A) As associações, sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas 

individuais de responsabilidade limitada.
(B) As associações, sociedades, as fundações, os partidos políticos, as autarquias, inclusive as associações 

públicas.
(C) As associações, sociedades, as fundações, as organizações religiosas, as empresas individuais de respon

sabilidade limitada, autarquias.
(D) As associações, sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, autarquias, 

inclusive as associações públicas.
(E) As associações, autarquias, inclusive as associações públicas, fundações e sociedade.
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QUESTÃO 37
No que se refere à aplicação da pena na Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, assi
nale a alternativa correta, considerando as seguintes assertivas:
I - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo 
em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente.
II - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará os antecedentes do infra
tor quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental.
III - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente não necessariamente observará a 
situação econômica do infrator, no caso de multa, por tratar-se de matéria de responsabilidade objetiva.
IV - As penas restritivas de direitos não são autônomas e nem substituem as privativas de liberdade, quando 
tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos.
V - A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a 
parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, sendo defeso no caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

(A) Estão corretas as assertivas I e III.
(B) Estão corretas as assertivas I e V.
(C) Estão corretas as assertivas I e II.
(D) Estão corretas as assertivas II e IV.
(E) Estão corretas as assertivas II e V.

QUESTÃO 38
No que tange às penas na Lei dos Crimes Ambientais, assinale a alternativa incorreta.
(A) Prestação de serviços à comunidade; interdição temporária de direitos; suspensão parcial ou total de ati

vidades; prestação pecuniária; recolhimento domiciliar.
(B) O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, 

que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo 
recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habi
tual, conforme estabelecido na sentença condenatória.

(C) As penas de suspensão definitiva são a proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de re
ceber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo 
indefinido, no caso de crimes dolosos, e de cinco anos, no de crimes culposos.

(D) A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.
(E) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada 

com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezen
tos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a 
que for condenado o infrator.
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QUESTÃO 39
No que se refere ao Regulamento Aduaneiro, assinale a alternativa incorreta:
(A) A entrada ou a saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados só poderá ocorrer em por

to, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
(B) O controle aduaneiro do veículo será exercido desde o seu ingresso no território aduaneiro até a sua 

efetiva saída, e será estendido a mercadorias e a outros bens existentes a bordo, inclusive a bagagens de 
viajantes.

(C) Para cada ponto de descarga no território aduaneiro, o veículo deverá trazer tantos manifestos quantos 
forem os locais, no exterior, em que tiver recebido carga.

(D) A apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente, em relação a qualquer ponto de esca
la no exterior, será considerada declaração negativa de carga.

(E) Os portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade adu
aneira competente.

QUESTÃO 40
Acerca do direito de construir, nos termos do Código Civil, é incorreto afirmar:
(A) O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizi

nhos e os regulamentos administrativos.
(B) O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio 

vizinho.
(C) É permitido abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizi

nho.
(D) As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser 

abertas a menos de setenta e cinco centímetros.
(E) O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edifica- 

das, pátios, hortas, jardins ou quintais.
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