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Ç - Língua Portuguesa )

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.

UM PLANO GENIAL
Apparício Torelly (Barão de Itararé)

Joaquim Rebolão estava desempregado e 
lutava com grandes dificuldades para se manter. A 
sua situação ainda mais se agravava pelo fato de ter 
que dar assistência a um filho, rapaz inexperiente que 
também estava no desvio. Joaquim Rebolão, porém, 
defendia-se como um autêntico leão da Núbia, neste 
deserto de homens e idéias.

O seu cérebro, torturado pela miséria, era fértil 
e brilhante, engendrando planos verdadeiramente 
gen ia is, graça aos quais sem pre se saía 
galhardamente das aperturas diárias com que o 
destino cruel o torturava.

Naquele dia, o seu grude já estava garantido. 
Recebera convite para um banquete de cerimônia, 
em homenagem a um alto figurão que estava 
necessitando de claque. Mas o nosso herói não 
estava satisfeito, porque não conseguira um convite 
para o filho.

À ho ra  m a rc a d a ,  p o ré m ,  R e b o lã o ,  
acompanhado do rapaz, dirige-se para o salão, onde 
se celebraria a cerimônia. Antes de penetrar no 
recinto, diz a seu filho faminto:

— Fica firme aqui na porta um momento, 
porque preciso dar um jeito a fim de que tu também 
tomes parte no festim.

Já estavam todos os convidados sentados nos 
respectivos lugares, na grande mesa em forma de 
ferradura, quando, ao começar o bródio, Rebolão se 
levanta e exclama:

—  Senhores, em vista da ausência do Sr. 
Vigário nesta festa, tomo a liberdade de benzer a 
mesa. Em nome do Padre e do Espírito Santo!

— E o filho? — perguntou-lhe um dos convivas.
— Está na porta — responde prontamente.
E, voltando-se para o rapaz, ordena, autoritário 

e enérgico:
— Entra de uma vez, menino! Não vês que 

estes senhores te estão chamando?

(TORTELLV. Apparício. Fonte: http://contobrasileiro.com.br/um- 
plano-genial-cronica-do-barao-de-itarare/)

Ç ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS )

O período “Joaquim Rebolão estava desempregado e 
lutava com grandes dificuldades para se manter.” (§ 
1) está formado por duas orações coordenadas, 
classificando-se a segunda oração como sindética 
aditiva.
Numa leitura mais atenta, observa-se que, do ponto 
de vista semântico, há entre as duas orações uma 
relação de:

A) concessão.

B) comparação.

C) conformidade.

D) condição.

E) causalidade.

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

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

O conectivo sublinhado no trecho “A sua situação 
ainda mais se agravava pelo fato de ter que dar 
assistência a um filho...” (§ 1) pode ser substituído, 
sem alteração de sentido pelo conectivo:

A) diante de.

B) a respeito de.

C) em consequência de.

D) não obstante.

E) malgrado.

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

No período “Joaquim Rebolão, porém, defendia-se 
como um autêntico leão da Núbia, neste deserto de 
homens e idéias.” (§ 1), o enunciador dá o primeiro 
indício da principal virtude do personagem Joaquim 
Rebolão em destaque no texto. Trata-se da:

A) sagacicade.

B) saceooria.

C) honestidade.

D) hombridade.

E) perspicácia.

http://contobrasileiro.com.br/um-plano-genial-cronica-do-barao-de-itarare/
http://contobrasileiro.com.br/um-plano-genial-cronica-do-barao-de-itarare/


O advérbio sublinhado no fragmento “graça aos quais 
sempre se saía qalhardamente das aperturas diárias 
com que o destino cruel o torturava.” (§ 2) pode ser 
substituído, sem alteração de sentido, por:

A) espsrtaments.

B) violentamente.

C) vigilantemente.

D) magnanimamente.

E) argutamente.

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

Considere o fragmento “ ...das aperturas diárias com 
que o destino cruel o torturava.” (§ 2).
Abaixo foram feitas alterações na forma da oração 
adjetiva constante do fragmento, das quais a única 
correta, do ponto de vista da regência verbal, é:

A) nas quais queria superar.

B) as quais sempre se referia.

C) sol) as quais estava vivendo.

D) de que sempre cassava.

E) em que buscava fugir.

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

Leia com atenção os dois períodos abaixo.

“Naquele dia, o seu grude já estava garantido.” (§ 3)

“Mas o nosso herói não estava satisfeito, porque não 
conseguira um convite para o filho." (§ 3)

Nas opções abaixo, foram redigidos cinco períodos 
com a junção dos dois períodos acima. O único 
período que foi estruturado em correspondência 
semântica com o texto é:
A) O nosso herói não estava satisfeito, muito 

embora não tivesse conseguido um convite para 
o filho, visto que, naquele dia, o seu grude 
estivesse garantido.

garantido, o nosso herói não estava satisfeito, 
conquanto não conseguira um convite para o 
filho.

C) ' • : • . -
filho, fato que o impediu de garantir, naquele dia, 
o seu grude, a ponto de o deixar insatisfeito.

D) : ■
nosso herói não ficaria satisfeito, porque, 
naquele dia, o seu grude já estava garantido.

conseguira um convite para o filho, não obstante 
o seu grude já estar garantido naquele dia.

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

No período em discurso direto “— Fica firme aqui na 
porta um momento, porque preciso dar um jeito a fim 
de que tu também tomes parte no festim.” (§ 5), o pai 
dá uma ordem ao filho, usando tratamento uniforme 
entre verbos e pronome.
Das alterações feitas abaixo no período, aquela em 
que o tratamento também foi feito de maneira 
uniforme é:

também tome parte no festim.
B) ' . . : : . ■ ; ■ :■ i

não tomes parte no festim.
C) ' , ■ : 1 ' ■ ; : : ' ; ; ' :■ •

vós não tomeis parte no festim.
D) • . i '■■■■■ i ' :. i i : t:.i .; ' ■■ •

também tomem parte no festim.
E) : ■ ■ ■ ' :■ .

também tomeis parte no festim.

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



O termo sublinhado no fragmento “ ...quando, ao 
começar o bródio..." (§ 6), conquanto não componha 
o vocabulário comum dos falantes por ser um termo 
em desuso, pode ser entendido com clareza no texto, 
significando:

A) desjejum.

B) balbúrdia.

C) pândega.

D)

E) banquete.

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

No período “—  Senhores, em vista da ausência do Sr. 
Vigário nesta festa, tomo a liberdade de benzer a 
mesa.” (§ 7), as vírgulas foram empregadas para:

causa do predicado.
B) . ■ ' : ; : . ■ . ; •

este do predicado.
C) intercalar aposto entre o sujeito e o predicado.

D) intercalar adjunto adverbial de causa entre o 
sujeito e o predicado.

E) marcar a antecipação do vocaíivo em mlação ao 
sujeito e ao predicado.

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

O texto, ainda que tenha sido publicado como uma 
crônica, tem as características de um texto:

A) informativo.

B) narrativo.

C) descritivo.

D) aryumentativo.

E) dissertativo.

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

(Questão 11

Em uma pequena cidade do interior existem apenas 
dois clubes recreativos. Sabe-se que 25% dos 
moradores dessa cidade não frequentam qualquer 
um desses clubes, 45% dos moradores frequentam o 
clube A e 65% dos moradores frequentam o clube B. 
Dessa forma, pode-se dizer que o percentual dos 
moradores dessa cidade que frequentam ambos os 
clubes é:

A) .: : .

B) .

C) ■■ .

D) .

E) . .

(  - Raciocínio Lógico )

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

Um trabalhador compromete um terço do seu salário 
líquido com o aluguel de sua moradia, compromete 
um quarto do seu salário líquido com alimentação e 
os quinhentos reais restantes ficam para as demais 
despesas. Dessa forma, pode-se afirmar que o 
salário líquido desse trabalhador é de:

A) RS 960 . 00 .

B) RS 1000.00.

C) RS 1200.00.

D) RS 1400.00.

E) RS 1280.00.

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

A sequência a seguir obedece, a partir do terceiro 
número, a uma determinada lei de formação: 3; 4; 7; 
11; 18; 29;.... Seguindo essa mesma lei de formação, 
pode-se afirmar que o sétimo termo dessa sequência 
será igual a:

A) 47 .

B) 64 .

C)

D) 72 .

E) - .



Três amigas, Rita, Marisa e Janete possuem olhos 
azuis, verdes e castanhos, não necessariamente 
nessa ordem. Por coincidência, usam sapatos cujas 
cores também são azuis, verdes e castanhos, só que 
a única que usa sapatos da mesma cor que seus 
olhos é a Rita. Nem os olhos nem os sapatos de 
Janete são castanhos e Marisa está com sapatos 
azuis. Desse modo, pode-se afirmar que:

A) Os olhos de Janete sao azuis e de Rita sao 
verdes.

B) Os sapatos de Janete sao verdes e os Rita sao 
castanhos.

C) ■ .■ ■ ' :•
Marisa são castanhos.

D) Os olhos de Rita sao verdes e os sapatos de 
Marisa são azuis.

E) ■'> . • . ..i Mm ■ ■ ■
sapatos são verdes.

(Questão 14

(Questão 15

A quantidade de siglas com 3 letras distintas, que 
podem ser formadas com as letras A, B, C, D, E, F, G, 
é igual a:

A) • '

B) , . .

C) , . .

D) 210.

E) .

(  - História e Geografia de Mato Grosso )

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

Movido pela República do Paraguai contra o Brasil, 
Argentina e Uruguai, iniciado em 27/12/1864 e 
terminado em 01/03/1870 com a morte do Presidente 
do Paraguai, Marechal Francisco Solano Lopez, em 
Cerro-Corá, foi um dos episódios mais importantes 
durante o segundo império. Estamos falando do(a):

A) combate do Alegre.

B) retirada da Laguna.

C) guerra da Aliança Portuguesa.

D) movimento nativista de matança de portugueses.

E) guerra da Tríplice Aliança.

"Ser que morro, mas o meu sangue e de meus 
companheiros será de protesto solene contra a 
invasão do solo da minha Pátria". Essa famosa frase 
é um dos marcos de momentos históricos em terras 
mato-grossenses. A citada frase foi escrita pelo 
Tenente:

A) Coronel Isidoro Rasgum.

B) Hermenegildo de Albuquerque Portocarrero.

C) Dias da Silva de Nioaque.

D) Viarechal Francisco Solano Lopez.

E) Antônio Joao Ribeiro.

(Questão 17

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

O Mato Grosso é um Estado bastante rico em termos 
de biodiversidade. Ele é o único do Brasil a ter, 
simultaneamente, três dos principais biomas do país, 
quais sejam:

A) Paníana'. IVaía Atlântica e Pampa.

B) Amazônia. Cernado e Pantanal.

C) -  - -

D) Amazônia. Caatinga e Cerrado.

E) Mata Atlântica. Pampa e Amazônia.

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

O Mato Grosso somente passou a ser definitivamente 
território brasileiro depois que os conflitos travados 
com os espanhóis por fronteira deixaram de 
acontecer, em 1802. Mais tarde, devido à disputa 
político-econômica na região, em 11 de outubro de 
1977, o presidente Ernesto Geisel assinou a Lei 
Complementar n° 31, dividindo o Estado Mato Grosso 
em dois, que hoje são denominados como:

A) Viato Grosso e Mato Gmsso do Su'.

B) Mato Grosso do Norte e Província do baixo 
Pantanal.

C) Maio Grosso do Sul e Maio Grosso do Leste.

D) Mato Grosso e Província do baixo Pantanal.

E) Mato Grosso do Sul e Maio Grosso do Norte.



Durante a colonização da província de Mato Grosso, 
a alternativa econômica nessas terras era advinda da 
extração de:

A) prata.

B) ouro.

C) esmeralda.

D) bauxita.

E) bronze.

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

(  - Noções Básicas de Direito )

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

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e o Banco do 
Brasil S.A. são exemplos de sociedades de economia 
mista. Dessa forma, eles fazem parte da(s):

A) Administração Indireta.

B) Agencias Reguladoras.

C) Fundações Publicas.

D) Administração Direta.

E) Empresas "'ublicas.

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

A frase: “Toda e qualquer atividade administrativa 
deve ser autorizada por lei; não o sendo, a atividade é 
ilícita” traduz o princípio administrativo da:

A) enciência.

B) ■ -

C) legalidade.

D) autoridade.

E) proporcionalidade.

Com relação ao Controle da Administração Pública, 
destaca-se o controle judicial, traduzido no poder de 
fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário 
exercem sobre os atos administrativos dos três 
poderes da República. Nesse contexto, é correto 
afirmar que são exemplos de meios específicos de 
controlejudicial:

A) mandado de injunção e reforma crimma'.

B) lei complementar e habeas data.

C) mandado de segtrança e ação popular.

D) habeas corpus e uiris taiitum.

E) açao civil publica e açao declaratoria de 
inconstitucionalidade.

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

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

Aquele que constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental, com o fim de obter informação, 
declaração ou confissão da vítima ou de terceira 
pessoa, pratica crime de:

A) homicídio.

B) emissão de socorro.

C) maus-tratos.

D) tortura.

E) constrangimento ilegal.

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

Por exclusão de ilicitude, não há crime quando o 
agente pratica o fato:

A) em errode pmibição.

B) em estrito descumprimento do dever lega'.

C) quando estava embriagado.

D) porque amava excessivamente a vítima.

E) em estado de cecess'dade.



Ç - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA )

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

Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ou 
entregar, de qualquer forma, à criança ou 
adolescente fogos de estampido ou de artifício, 
exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, 
sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em 
caso de utilização indevida, configura:

A) infração trabalhista.

B) fato atípico.

C) crime.

D) contravenção penal.

E) rnfraçao administrativa.

Ç ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

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

Hospedar criança ou adolescente desacompanhado 
dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 
desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, 
mo te l  ou c o n g ê n e r e ,  c o n f ig u ra  in f ra ç ã o  
administrativa, punida com multa, prevista no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em 
caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa:

A) o conselheiro tutelar da cidade anunciará os 
l im i tes  de idade re c o m e n d a d o s  para 
hospedagem de crianças e adolescentes 
desacompanhados.

podendo o estabelecimento abrir em um período 
de 1 (um) ano.

C) c valor da ncsoeoaçenn será cobrado em dobro.

D) a autoridade policial poderá investigar o crime de 
hospedagem indevida, previsto no ECA.

E) ; . r : . : : • i : :• ■ ■
fechamento do estabelecimento por até 15 
(quinze) dias.

Com relação ao acesso à Justiça, ele é garantido a 
toda criança ou adolescente, sendo certo que a 
assistência judiciária gratuita será prestada aos que 
dela necessitarem:
A) por meio do s ind ica to  das c r ianças  e 

adolescentes.
B) se assim for pleiteado no tribunal dojúri.

C) através de defensor publico advogado 
nomeado.

D) sendo necessário apenas o pagamento de 
pequena taxa de adesão.

E) caso venham requerê-la junto ao conselho dos 
direitos da criança e do adolescente.

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

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

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), oConselhoTutelaréórgão:

A) ■ . ' I ' : .• :
encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente.

B) ■ ■ ■ . ■ ■ ■
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos.

C) de consulta do Presidente da República nos 
assuntos relacionados com a soberania nacional 
e a defesa do Estado democrático.

D) essencial á função jurisdicionai do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.

E) : : ; imrn .;:■■■ :.i .I ■ . mm : ■
infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade, bem como de ensino 
médio aos adolescentes.



O encaminhamento a serviços e programas oficiais 
ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família é:

A) medida aplicável aos pais ou responsável.

B) medida de segurança.

C) rnfraçao administrativa.

D) pena de tberdade assistida.

E) medida de internação compulsória.

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

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

São medidas socioeducativas, aplicadas ao 
adolescente em conflito com a lei que pratica ato 
infracional, EXCETO:

A) inclusão em programa de acolhimento familiar.

B) prestação de serviços á comunidade.

C) obrigação de repamrodano.

D) internação em estabelecimento educacional.

E) advertência.

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

As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
en t re g a r  seus f i lhos  para adoção  serão 
o b r i g a t o r i a m e n t e  e n c a m i n h a d a s ,  s e m  
constrangimento, ao(à):

A) hospital mais próximo.

B) instituição de caridade federa'.

C) ■ ’ :■[■■■•■■ :
Adolescente.

D) Justiça da Infância e da Juventude.

E) - -

A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento, e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Const i tu ição  e nas leis.  Nesse contexto,  
particularmente, o direito à liberdade compreende 
diversos aspectos, como por exemplo:
A) preservar a imagem e a identidade da criança ou

adolescente.
B) brincar, pradcar esportes e divertir-se.

C) inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança ou adolescente.

D) proibição de opinião e expressão próprias.

E) proteger idéias e crenças dos professores.

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

- Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE e Legislação Pertinente

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

No que se refere às visitas a adolescente infrator em 
cum prim ento de medida socioeducativa  de 
internação, é garantido ao adolescente o direito de 
receber visita dos filhos:
A) maiores de idade.

B) até 11 (onze) anos de idade.

C) '■-snoresde'dade.

D) até 6 (seis) anos de idade.

E) indeoerdenterneinie da 'dace destes.

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

Sabe-se que a Lei n° 12.594/2012 prevê atenção 
integral à saúde dos adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa. No âmbito dessa lei, serão 
asseguradas as condições necessárias para que a 
adolescente submetida à execução de medida 
socioeducativa de privação de liberdade, permaneça 
com o seu filho:

A) até o fim do cumprimento da medida.

B) nos dias do aniversário da criança.

C) nas ‘erias escolares.

D) por pe'o menos cincc d as  após o oarío.

E) durante o período de amamentação.



Observe os seguintes itens:

I. ser acompanhado por seus pais ou responsável e 
por seu defensor, em qualquer fase do 
procedimento administrativo ou judicial;

II. receber assistência integral à sua saúde, 
conforme o disposto em lei;

III. ser informado, inclusive por escrito, das normas 
de organização e funcionamento do programa de 
atendimento e também das previsões de 
natureza disciplinar.

Os itens acima mencionados referem-se a:

A) : ■ ' • : :
cumprimento de medida socioeducativa, sem 
prejuízo de outros previstos em lei.

B) direitos sociais previstos na Constitu ição 
Federal.

C) : ■ ' : . i • • ' . : ■■■■:  ■
cumprimento de medida socioeducativa, sem 
prejuízo de outros previstos em lei.

D) l : ' : ' ' ;  I ■ ' ' ; I I : ■ V :
responde a procedimento administrativo ou 
judicial de apuração do ato infracional.

E) direitos do adolescente coe responde a 
procedimento administrativo de apuração do ato 
infracional.

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

O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios 
que  e n v o lv e m  a e x e c u ç ã o  de m e d id a s  
socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os 
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 
todos os planos, políticas e programas específicos de 
atendimento a adolescente em conflito com a lei, é a 
definição, prevista na Lei n° 12.594/2012, de:
A) ■ ' : ' . : I • ■ ' I ■ '

Socioeducativo (SINASE).
B) Medidas Socioeducativas.

C) Secretaria de Direitos líuTianos da Presidência 
da República (SDH/PR).

D) õ ■ ■ S.i r,; : '"m.;- ; .
Adolescente (CONANDA).

E) Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.

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

Sobre os programas de atendimento do SINASE,
sabe-se que existem os programas de meio aberto.
Assim, compete à direção do programa de prestação
de serviços à comunidade ou de liberdade assistida,
dentre outras competências:

A) avalias com o orientador, a evolução do 
cumprimento da medida e, se necessário, propor 
à autoridade jud ic iá ria  sua substitu ição, 
suspensão ou extinção.

B) comprovar a existência de estabelecimento 
educacional com instalações adequadas e em 
conformidade com as normas de referência.

C) assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações 
do a tend imento soc ioeducat ivo  e seus 
resultados.

D) prever o processo e os requisitos para a escolha 
do dirigente de entidade assistencial.

E) promover a melhora da qualidade da gestão e dc 
atendimento socioeducativo.

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

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

A execução das medidas socioeducativas reger-se-á, 
dentre outros, pelo princípio da:

considerando-se a sinceridade, antecedentes e 
circunstâncias objetivas do adolescente.

B) . : : : ■ . ! !  ■ • ■
excepcionalmente possa ser desproporcional a 
gravidade da medida em relação à ofensa 
cometida.

meios de autocomposição de conflitos.
D) ■ ' : ' ■ ■ ; ;

intervenção judicial e a propositura de ação 
penal.

E) legalidade, não podendo o adolescente receber 
tratamento mais gravoso do que o conferido ao 
adulto.



A medida socioeducativa aplicada ao adolescente em
conflito com a lei será declarada extinta, entre outros
motivos, pela:

A) perempção.

B) realizaçao de sua finalidade.

C) morte do pai. mae ou responsáve l do 
adolescente.

D) aquisiçao da maioridade aos 18 (dezoito) anos.

E) i . : ; . :
desde que torne o adolescente incapaz de 
submeter-se ao cumprimento da medida.

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

(  - Noções de Direitos Humanos )

(Questão 41

“A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos 
em todas as suas formas”. O documento sobre 
direitos humanos que traz o referido conteúdo 
proibicionista denomina-se:

A) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.

B) " ' ' . :
Administração da Justiça da Infância e da 
Juventude -  Regra de Beijing.

C) ■ ' ■ . '. . : ; : ■ •
a Prevenção da Delinquência Juvenil -  
Princípios Orientadores de Riad.

D) Declaraçao Universal dos Direitos Humanos.

E) Regras oas Crianças e Adolescentes.

Não será permitido à criança empregar-se antes da 
idade mínima conveniente; de nenhuma forma será 
levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em 
qualquer ocupação ou emprego:

A) : ■
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança.

B) que lhe permita conciliar o trabalho com as horas 
necessárias ao estudo.

C) com salário maiorque um salario-minimo.

D) cuja remuneração do trabalho diurno seja inferior 
à do trabalho noturno.

E) que lhe prejudique a saúde ou a educação ou que 
interfira em seu desenvolvimento físico, mental 
ou moral.

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

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

De acordo com as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e 
da Juventude -  Regras de Beijing, a formação e o 
tratamento dos menores colocados em instituição 
têm por objetivo:

A) ajudá-los a lidar com a colocação em família 
substituta.

B) : ■ : • I V I : ' . V
adolescentes não tem outra utilidade que não a 
de estigmatizar, desmoralizar, denegrir e 
embrutecer o indivíduo.

aniquilado, negado, expiado pelo sofrimento da 
pena que, desse modo, restabelecería o direito 
lesado.

D) aplicar-lhes um castigo, retribuindo com o mal. o 
mal praticado, em uma ótica retribucionista.

e formação profissional, a fim de os ajudar a 
desempenhar um papel construtivo e produtivo 
na sociedade.



Considerando a Política Social pregada pelos 
Princípios Orientadores de Riad, os organismos 
púb l icos  devem p ro p o rc io n a r  aos jo vens  
oportunidades para continuarem os seus estudos a 
tempo e para aprenderem uma profissão, devendo 
estas atividades ser:

A) gratuitas e acessíveis aos raciona is  e 
estrangeiros.

B) divulgacas nas escolas de ensino fundamentai e 
médio a fim de atingir o maior número de jovens.

C) financiadas pelo Estado se^ore que os pais ou 
tutores não possam assumir esse encargo.

D) V : • . ■ .
foi comprovada sua eficácia em benefício dos 
jovens.

jovens matriculados, sob pena de comprometera 
qualidade das atividades.

(Questão 44

Em determinado capítulo, as Regras das Nações 
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de 
L i b e rd a d e  t ra ta m  da a d m in is t r a ç ã o  dos  
estabelecimentos de menores, dando ênfase aos 
Registros. Nesse passo, todos os relatórios, incluindo 
os autos processuais, registros médicos e registros 
de processos disciplinares e outros documentos 
relativos à forma, conteúdo e pormenores do 
tratamento devem ser arquivados num processo 
individual e confidencial, que deve ser mantido 
atualizado, ser acessível unicamente a pessoas 
autorizadas e ser classificado de tal modo que possa 
ser facilmente compreendido. Nesse contexto, é 
correto afirmar que:

t r a n s f e r i d o s  a r b i t r a r i a m e n t e  de um 
estabelecimento para outro, não podendo 
retornarão estabelecimento de onde saíram.

direito de contestar qualquer fato ou opinião 
contida no seu processo, de modo a permitir a 
re tificação de declarações inadequadas, 
infundadas ou injustas.

detidos, deve ser mantido um registro completo e 
seguro de informações relativas a cada indivíduo 
admitido, como a sua identidade e o motivo da 
detenção, sem preocupação com problemas de 
saúde, dia e hora de admissão.

D) é possível a aomissão oe um menor num 
estabelecimento sem uma ordem de detenção 
válida emanada de uma autoridade judicial, 
administrativa ou outra autoridade pública.

E) : : . . : ■ : • m
menores têm o direito de contestar qualquer fato 
ou opinião contida no seu processo, de modo a 
pe rm i t i r  a re t i f i c a ç ã o  de dec la ra ç õ e s  
inadequadas, infundadas ou injustas.

(Questão 45

©



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

A L e i de  I m p r o b i d a d e  A d m i n i s t r a t i v a  
(Lei n° 8429/1992) prevê a punição de agentes 
públicos que pratiquem atos que, entre outros:

A) atentem contra os princípios da administração 
pública e sejam equiparados a crimes hediondos.

B) ;• ' m : ; ■ "  .. i i ' ■
tributário e sejam punidos com reclusão de, pelo 
menos, 4 (quatro) anos.

C) imocrtem em enriquecimento ilícito e causem 
prejuízo ao erário.

disciplinar e necessariamente envolvam atos de 
corrupção.

E) t r a n s f i r a m  r e s p o n s a b i l i c a c e  p a r a  a 
Administração e sejam leves.

Ç - Ética e Legislação na Administração Pública )

(Questão 47

O Estatuto dos Servidores Públicos do Mato Grosso 
(Lei Complementar n° 4/1990) determina que a Posse 
é a investidura no cargo público mediante a aceitação 
e x p r e s s a  d a s  a t r i b u i ç õ e s ,  d e v e r e s  e 
responsabilidades inerentes ao cargo público com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura do termo pela autoridade competente e 
pelo empossado. A posse ocorrerá no prazo 
improrrogável de:

A) 60 (sessenta) dias. contados da citação do 
servidor.

B) 30 (trinta) dias. contados da publicação do ato de 
provimento.

C) 15 (quinze) dias. contados da publicação do ato 
de provimento.

D) 45 (quarenta e cinco) dias. contados da citaçao 
do servidor.

E) 5 (cinco) dias. contados da publicação do ato de 
provimento.

A violação das normas estipuladas no Código de 
Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado 
de Mato Grosso (Lei Complementar n° 112/2002) 
acarretará as seguintes cominações:

A) advertência e censura ética.

B) destituição do cargo e censura ética.

C) multa e suspensão por ate 30 (trinta) dias,

D) reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos. e multa.

E) advertência e destituição do cargo.

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

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

Segundo o Código Disciplinar do Servidor Público 
Civil do Mato Grosso (Lei Complementar n° 
207/2004), o servidor público que, sem causa 
justificada, se ausentar do serviço, por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, incorre em:

A) contravenção penal.

B) abandono de camo.

C) indignidade do cargo.

D) insubordinação grave em serviço.

E) massiduidade habitual.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

No processo administrativo estadual, regulamentado 
pela Lei n° 7692/2002, a Administração Pública 
Estadual deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla 
defesa e o contraditório. Os atos que apresentem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração Pública Estadual:

A) ■ ■ • ■ ■
A d m in is t ra ç ã o  Púb l ica  Es tadua l  e os 
pressupostos legais e regulamentares de sua 
edição.

B) :• . ii . : i .  i' . m
competência.

C) se evidenciarem desvio de finalidade ou desvio 
de poder.

D) em decisão na quaí se evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros.

E) caso naja iíicitude. impossioilidace. íncedeza ou 
imoralidade do objeto.

©



(Questão 51

Um dos mais sérios desafios da empresa 
contemporânea é o de se manter atualizada, diante 
de tantas mudanças que ocorrem. Assim, o 
administrador de nível mais elevado precisa entender 
o todo organizacional, ter visão de futuro e decidir 
com sabedoria, o que depende de um grupo de 
habilidades conhecidas como habilidades:
A) preditivas.

B) humanas.

C) i - -

D) técnicas.

E) conceituais.

Ç - Conhecimentos Específicos do Perfil do Cargo )

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

Numa empresa moderna a estrutura organizacional 
representa a forma pela qual as atividades são 
divididas, organizadas e coordenadas para provocar 
im p a c to s  p o s i t i v o s ,  in c lu s i v e  na c u l tu ra  
organizacional da empresa. No entanto, para que 
tudo efetivamente ocorra da melhor forma, esta 
estrutura precisa estar solidamente apoiada em uma:
A) sorte.

B) crença.

C) tática.

D) microempresa.

E) estratégia.

A administração de materiais é uma das áreas mais 
importantes das organizações, influindo bastante nos 
custos de funcionamento das mesmas. Esta é uma 
das razões pela qual uma boa administração de 
materiais reduz custos e melhora os resultados da 
em presa, mantendo seu foco principal na 
determinação do que, quando, como e quanto 
comprar, ao menor custo, desde a compra junto ao 
fornecedor até a entrega ao cliente final, a 
administração de materiais é intimamente associada 
à(ao):

A) Ecologia.

B) Procedimento.

C) Franquia.

D) Custo intangível.

E) Logística.

(Questão 54

(Questão 55

Todo administrador precisa desempenhar um mínimo 
de quatro funções básicas para que desenvolva uma 
boa gestão, e elas são indispensáveis ao sucesso de 
qualquer empreendimento. Assim, administradores 
podem ser conceituados como pessoas capazes de:

A) planejar, organizar, dirigir e controlar.

B) : l r I I í : r r V I rBSCQ3 t83 8 88^ t ' 81Sd8.S.

C) c o lo ra r ,  orçamentar e executar.

D) relacionar-se eficazmente em todos os níveis.

E) pensar, executar, distribuir e verificar.

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

Determinada organização não estava produzindo a 
contento e, por esta razão, decidiu mudar sua forma 
de trabalhar, passando a realizar treinamentos, 
utilizar melhor os funcionários, assimilar novas 
tecnologias. Ocorre que a produtividade geral da 
empresa não evoluiu após a implementação destas 
novas tecnologias, o que nos permite concluir que a 
estratégia foi:

A) imperfnerte.

B) • -

C) eficiente.

D) eficaz.

E) eficiente, mas nao eficaz.

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

O manual de redação da Presidência da República 
define como “memorando" a modalidade de 
comunicação entre unidades administrativas de um 
mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em 
mesmo nível ou não. Nesse sentido, o memorando 
configura um tipo de comunicação eminentemente:

A) delgado.

B) respeitoso.

C) interno.

D) elegante.

E) despretensioso.

©



Você tomou conhec imento de que alguns 
documentos de interesse de sua organização não 
deviam chegar ao conhecimento do público em geral, 
permanecendo restritos aos limites da própria 
organização. Em consequência, em vez de difusão 
livre, aberta, estes documentos deverão possuir uma 
classificação sigilosa. A classificação sigilosa de 
menor intensidade para estes documentos, que 
poderá ser adotada de imediato, é:

A) ostensivo.

B) guardado.

C) reservado.

D) protegido.

E) secreto.

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

A adm in istração pública d ireta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios deverá 
obedecer a alguns princípios de gestão para poder 
chegar aos bons resultados. No entanto, dois deles 
são fundamentais em toda administração pública, 
ficando claro que devam, igualmente, nortear a 
elaboração dos atos e as comunicações oficiais. São 
eles a “ Impessoalidade” e a:

A) escolaridade.

B) publicidade.

C) legalidade.

D) eficiência.

E) moralidade.

(Questão 57

Arquivo corrente, ou arquivo de gestão, nada mais é 
do que um conjunto de documentos vinculados aos 
objetivos imediatos para os quais foram produzidos, 
permanecendo junto aos órgãos produtores em razão 
de sua vigência e frequência de uso. São usados pela 
administração para o cumprimento de atividades 
administrativas, tais como tomada de decisões, 
avaliação de processos, controle de tarefas. No 
entanto, também fazem parte deste conjunto a 
expedição, o arquivamento, o empréstimo, a 
consulta,  a dest inação, além de um item 
importantíssimo, que é (a) (o):

A) protocolo.

B) simulação.

C) aqmsiçao.

D) requisição.

E) esclarecimento.

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

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

Eram duas as alternativas para que dois funcionários 
solucionassem um determinado problema de 
trabalho, bastante delicado, em uma empresa 
pública, e com prazo curto. Em vez de discutirem 
sobre qual seria a melhor das duas, decidiram 
procurar, juntos, uma terceira via de solução e 
chegaram a um resultado, que foi aceito, e se 
demonstrou bastante superior ao que se esperava. 
Tudo indica que a solução encontrada pelos dois 
caracteriza bem o conceito de:

A) singeleza.

B) catabolismo.

C) homecstasia.

D) entropia.

E) sinergia.


