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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE FERNANDO PESSOA PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, 
vale a pena ter nascido.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 

 

COMO COMECEI A ESCREVER 

Já contei em uma crônica a primeira vez que vi meu nome 
em letra de forma: foi no jornalzinho "O ltapemirim", 
órgão oficial do Grêmio Domingos Martins, dos alunos do 
colégio Pedro Palácios, de Cachoeiro de Itapemirim. O 
professor de Português passara uma composição "A 
Lágrima" — e meu trabalho foi julgado tão bom que 
mereceu a honra de ser publicado.  

Eu ainda estava no curso secundário quando um de meus 
irmãos mais velhos — Armando — fundou em Cachoeiro 
um jornal que existe até hoje — o "Correio do Sul". Fui 
convidado a escrever alguma coisa, o que também 
aconteceu com meu irmão Newton, que fazia 
principalmente poemas. Eu escrevia artigos e crônicas 
sobre assuntos os mais variados; no verão mandava da 
praia de Marataízes uma crônica regular, chamada 
"Correio Maratimba". 

Quando fui para o Rio (na verdade para Niterói) por volta 
dos 15 anos, mandava correspondência para o “Correio”. 
Continuei a fazer o mesmo em 1931, quando mudei para 
Belo Horizonte. A essa altura meu irmão Newton 
trabalhava na redação do "Diário da Tarde" de Minas. No 
começo de 1932 ele deixou o emprego e voltou para 
Cachoeiro; herdei seu lugar no jornal. Passei então a 
escrever diária e efetivamente, e fui aprendendo a redigir 
com os profissionais como Octavio Xavier Ferreira e 
Newton Prates.  

Quando terminei meu curso de Direito, resolvi continuar 
trabalhando em jornal. Fazia crônicas, reportagens e 
serviços de redação. Ainda em 1932 tive uma experiência 
bastante séria: fui fazer reportagem na frente de guerra da 
Mantiqueira, missão aventurosa porque a direção de meu 
jornal era favorável à Revolução Constitucionalista dos 
paulistas, e eu estava na frente getulista. Acabei preso e 
mandado de volta.  

A essa altura eu já era um profissional de imprensa, e 
nunca mais deixei de ser. 
CONY, C. Heitor.Inhttps://cronicasbrasil.blogspot.com/search/label/Cony 

 

Questão 1 

A leitura atenta do texto permite concluir que se trata de 
uma narrativa: 

 

(A) autocrítica. 

(B) de ficção. 

(C) autobiográfica. 

(D) intimista. 

(E) de cunho social. 

 

Questão 2 

De acordo com o texto, o processo de aprendizagem da 
atividade jornalística do autor apresenta como fato 
culminante ele ter: 

 

(A) redigido a composição “A Lágrima”, trabalho que 
mereceu a honra de ser publicado. 

(B) sido convidado, ainda no curso secundário, a escrever 
textos para o jornal "Correio do Sul". 

(C) substituído o irmão na redação do "Diário da Tarde" de 
Minas. 

(D) aprendido a redigir com profissionais de renome no 
jornalismo, como Octavio Xavier Ferreira e Newton 
Prates. 

(E) feito a reportagem na frente de guerra na Serra da 
Mantiqueira, por ocasião da Revolução 
Constitucionalista dos paulistas. 

 

Questão 3 

A oração “e meu trabalho foi julgado tão bom” (1º §), se 
for reescrita na voz ativa, terá a seguinte redação:  

 

(A) e meu trabalho tinha sido julgado tão bom. 

(B) e foi julgado tão bom meu trabalho. 

(C) e tão bom meu trabalho foi julgado. 

(D) e o julgamento do meu trabalho foi tão bom. 

(E) e julgaram meu trabalho tão bom. 

 

Questão 4 

“Eu escrevia artigos e crônicas sobre assuntos os mais 
variados;” (2º §) 

A preposição sublinhada na frase acima exprime o valor 
semântico de assunto. Ela pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, pela seguinte locução prepositiva: 

 

A) há cerca de. 

B) acerca de. 

C) a cerca de. 

D) de acordo com. 

E) a despeito de. 

https://cronicasbrasil.blogspot.com/search/label/Cony
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Questão 5 

Considere, na formação das palavras “jornalista” e 
“constitucionalista”, a significação do sufixo “-ista”. A 
respeito da significação do sufixo nas duas palavras, está 
correto afirmar que: 

 

(A) na primeira, significa agente, profissional; na segunda, 
significa corrente política. 

(B) em ambas, o sufixo significa agente, profissional.  

(C) na primeira, significa corrente política; na segunda, 
agente, profissional. 

(D) na primeira, significa naturalidade; na segunda, 
significa resultado de ação. 

(E) em ambas, o sufixo significa estado ou qualidade. 

 

Questão 6 

Na oração: “O professor de Português passara uma 
composição” (1º §), o verbo sublinhado está flexionado no 
seguinte tempo e modo: 

 

(A) futuro do pretérito do indicativo. 

(B) futuro do subjuntivo. 

(C) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

(D) pretérito imperfeito do indicativo. 

(E) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

Questão 7 

Do ponto de vista sintático, a segunda oração do período 
“meu trabalho foi julgado tão bom que mereceu a honra 
de ser publicado” (1º §) classifica-se como subordinada 
adverbial: 

 

(A) consecutiva. 

(B) comparativa. 

(C) concessiva. 

(D) condicional. 

(E) conformativa. 

 

Questão 8 

Na oração: “a direção de meu jornal era favorável à 
Revolução Constitucionalista dos paulistas” (4º §), o acento 
da crase foi empregado corretamente. Das alterações 
feitas na referida oração, o emprego do acento da crase 
está INCORRETO em: 

 

(A) a direção de meu jornal era favorável àquele 
movimento revolucionário. 

(B) a direção de meu jornal era favorável à formação de 
um novo governo. 

(C) a direção de meu jornal era favorável às ideias 
constitucionalistas defendidas pelos paulistas. 

(D) a direção de meu jornal era favorável à quem 
comandava a Revolução: os paulistas. 

(E) a direção de meu jornal era favorável à mesma 
ideologia revolucionária. 

 

Questão 9 

Das alterações feitas na redação do período “o que 
também aconteceu com meu irmão Newton, que fazia 
principalmente poemas” (2º §), aquela em que HÁ ERRO 
de regência no emprego do pronome relativo da oração 
subordinada adjetiva é: 

 

(A) o que também aconteceu com meu irmão Newton, do 
qual tenho muitas lembranças. 

(B) o que também aconteceu com meu irmão Newton, ao 
qual devo minha vocação profissional. 

(C) o que também aconteceu com meu irmão Newton, 
com quem aprendi a fazer jornalismo. 

(D) o que também aconteceu com meu irmão Newton, 
para o qual escrevi alguns poemas. 

(E) o que também aconteceu com meu irmão Newton, de 
quem eram feitas muitas referências. 

 

Questão 10 

O sinal de dois pontos empregado no período “Ainda em 
1932 tive uma experiência bastante séria: fui fazer 
reportagem na frente de guerra da Mantiqueira” (4º §) foi 
empregado para introduzir: 

 

(A) discurso direto. 

(B) aposto oracional. 

(C) uma citação. 

(D) um esclarecimento ou resumo. 

(E) uma exemplificação ou observação. 
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História da Paraíba 

Questão 11 

No estado da Paraíba, está localizado o ponto mais oriental 
das Américas: o Ponta do Seixas. Graças à sua localização 
geográfica privilegiada (extremo oriental das Américas), a 
cidade em que se encontra esse ponto é conhecida 
turisticamente como "a cidade onde o sol nasce primeiro". 

Considere os pontos extremos da Paraíba e estabeleça a 
correlação correta. 

(1) Norte (   ) Ponta do Seixas – João Pessoa 

(2 ) Sul (   ) Serra do vale – Belém do Brejo do Cruz 

(3) Leste (   ) Serra da Areia – Cachoeira dos Índios 

(4 ) Oeste (   ) Serra Pau D’arco – São João do Tigre 

 

A sequência da numeração é, respectivamente: 

(A) 3; 1; 4; 2. 

(B) 1; 2; 3; 4. 

(C) 4; 3; 2; 1. 

(D) 2; 1; 4; 3. 

(E) 2; 1; 3; 4. 

 

Questão 12 

Durante o século XVI, por ordem do rei de Portugal, 
chegaram as expedições para a conquista da Paraíba, mas 
foi somente na 5ª expedição, em 1584, que o governo 
português conseguiu: 

 

(A) desmembrar Itamaracá, dando formação à Capitania 
do Rio Paraíba. 

(B) desmembrar Santa Cruz, dando formação à Capitania 
de Patos. 

(C) expulsar os holandeses e conquistar Santa Cruz. 

(D) expulsar os franceses e conquistar a capitania do Rio 
Grande. 

(E) expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. 

 

Questão 13 

Sobre as primeiras vilas da Paraíba na época colonial, 
pode-se afirmar que:  

 

(A) Campina Grande iniciou colonização em 1697, com o 
capitão-mor Teodósio de Oliveira Ledo, instalando um 
povoado na região; atualmente, Campina Grande é a 
maior cidade do interior do Nordeste. 

(B) Pilar iniciou seu povoamento no século XV, anos antes 
da chegada de Pedro Álvares Cabral às águas do litoral 
brasileiro. Pilar foi elevada a município em 1985, 
quando a criação do gado bovino se tornou a principal 
atividade da região. 

(C) Sousa possui um dos mais importantes sítios 
arqueológicos do país (Vale dos Dinossauros); era 
conhecida como grande sertão da Paraíba e, pela 
grande escassez de água e seu solo pedregoso, teve seu 
desenvolvimento mais tardio frente às outras regiões 
da Paraíba. 

(D) São João do Cariri iniciou seu povoamento em meados 
do século XVI, com a migração dos holandeses em 
busca de terras férteis; a maior produção em São João 
do Cariri são as tulipas, herança da colonização 
holandesa. 

(E) Pombal traça a sua história desde o final do século XVI, 
quando foi realizada uma entrada através do rio 
Piranhas; houve ali um confronto com os índios Pegas e 
fundada aldeia de nome Pombal, em homenagem ao 
Marques de Pombal. 

 

Questão 14 

O setor primário da economia na Paraíba ainda representa 
a base da economia do estado. Os principais produtos 
agrícolas paraibanos são: 

 

(A) arroz, feijão, caju, guaraná, cana-de-açúcar e milho. 

(B) algodão, feijão, soja, cupuaçu, guaraná e açaí. 

(C) soja, caju, açaí, soja, sementes de abóbora e cana-de-
açúcar. 

(D) abacaxi, cana-de-açúcar, algodão, mandioca, milho e 
feijão. 

(E) uva, caju, mandioca, arroz, açaí e soja. 
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Questão 15 

A maioria dos rios paraibanos é conhecida como rios 
temporários, pois diminuem bastante de volume, ou 
mesmo, secam nos períodos de seca; mas pode-se afirmar 
que a bacia hidrográfica  mais importante da Paraíba , em 

que está localizada a  barragem de Mãe D'Água, em 
Coremas, e  viabiliza a irrigação de muitas terras 
paraibanas é a bacia do : 

 

(A) Rio Piranhas.  

(B) Rio Paraíba. 

(C) Rio Curimataú. 

(D) Rio Mamanguape. 

(E) Rio  Abiaí.  

 

 

Direitos Humanos 

Questão 16 

Suponha que uma senhora negra de 38 anos de idade é 
encontrada na rua colocando objetos de oferendas para 
seus orixás/deuses. Um grupo de vândalos passa por ela e 
a xinga de “preta macumbeira, você vai ver, vou te pegar 
quando estiver sozinha à noite!”. A referida situação é 
revoltante e criminosa, representando explícito 
preconceito de: 

 

(A) etnia e profissão. 

(B) cor e saúde. 

(C) raça e religião. 

(D) sexo e credo. 

(E) origem e orientação sexual. 

 

Questão 17 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), o número de mulheres no mercado de trabalho 
permanece inferior ao número de homens, sendo que o 
número quase não caiu em 27 anos. O estudo da OIT indica 
ainda que as mais afetadas pela desigualdade são as 
mulheres com filhos menores de seis anos, que sofrem 
com o que se chamou de "penalização profissional da 
maternidade". Diante desse quadro e dessas informações, 
é possível afirmar que o número de mulheres ainda não 
alcançou o número de homens no mercado de trabalho 
porque: 

 

(A) ainda há desigualdade entre os gêneros. 

(B) o crime de racismo é inafiançável. 

(C) as mulheres precisam ganhar salários maiores do que 
os homens, pois gastam mais do que eles. 

(D) os homens trabalham menos do que as mulheres, por 
isso ganham salários menores do que elas. 

(E) o preconceito contra homossexuais tornou-se crime 
após decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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Questão 18 

Se os jovens brasileiros formassem um país próprio, as 
taxas de homicídio desse país se assemelhariam às das 
nações com os maiores índices de violência do mundo. É o 
que aponta o Atlas da Violência 2019, mapeamento das 
mortes violentas no país feito pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP), com base em dados de 2017, 
coletados pelo Ministério da Saúde. Traçando um perfil 
dos casos de homicídios em 2017, identificou-se o perfil 
das vítimas de homicídios no Brasil. Esse perfil mostra que 
a maior parte das vítimas é constituída de: 

 

(A) mulheres, jovens, pardas, mortas por faca. 

(B) mulheres, de meia idade, brancas, mortas por acidente. 

(C) homens, de meia idade, negros, mortos por acidente. 

(D) homens, jovens, negros, mortos por arma de fogo. 

(E) homens, jovens, brancos, mortos por faca. 

 

Questão 19 

Já, em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
alertava para um fenômeno crescente: o de que o crime 
organizado passa a ser a nova superpotência global. 
Afirmou a ONU que algumas modalidades criminosas 
passaram a faturar dezenas de bilhões de dólares ao ano 
no mundo. Percebe-se, portanto, a verdadeira globalização 
do crime e da violência, com crescente organização e 
hierarquia. Exemplo de crime que alcançou magnitude 
mundial e vem faturando bilhões de forma organizada, 
anualmente, é o(a): 

 

(A) homicídio por envenenamento. 

(B) tráfico de drogas. 

(C) falsificação de armas. 

(D) prostituição. 

(E) desobediência à ordem judicial. 

 

Questão 20 

Tendo em vista as Regras das Nações Unidas para a 
Proteção dos Menores Privados de Liberdade, adotadas 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 14 de 
dezembro de 1990, é certo que, em todos os 
estabelecimentos de detenção, os menores devem estar 
separados dos adultos: 

 

(A) em qualquer hipótese. 

(B) a menos que sejam membros da mesma família. 

(C) embora isso nunca beneficie o menor. 

(D) apesar de essa regra ser inadequada e ilegal. 

(E) porque os menores devem tomar conta dos adultos. 

 

Questão 21 

Segundo as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos 
Menores Privados de Liberdade, a posse de objetos 
pessoais é um elemento básico do direito à privacidade e é 
essencial ao bem-estar psicológico do menor.  O direito de 
os menores possuírem objetos pessoais e disporem de 
lugares adequados para os guardar deve ser integralmente 
reconhecido e respeitado. Sobre o assunto, é correto 
afirmar que: 

 

(A) não são necessárias providências para manter tais 
objetos em boas condições. 

(B) os objetos pessoais que o jovem não quer ter com ele 
não podem ser colocados em lugar seguro. 

(C) os objetos pessoais que são confiscados devem ser 
destruídos em seguida. 

(D) um inventário desses bens é desnecessário assim como 
a assinatura do referido documento pelo menor. 

(E) todos esses artigos e dinheiro devem ser restituídos ao 
menor quando este é libertado, exceto se esse menor 
for autorizado a gastar o dinheiro ou a enviar esse 
dinheiro ou artigos para fora da instituição. 

 

Questão 22 

De acordo com os Princípios Orientadores das Nações 
Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, os 
Governos têm a obrigação de tornar a educação pública: 

 

(A) acessível a todos os jovens. 

(B) limitada às crianças de zero a seis anos de idade. 

(C) uma prática a ser extinta no país. 

(D) um objetivo secundário, priorizando o ensino privado. 

(E) uma política de governo a não mais ser aplicada por 
nenhum governo. 
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Questão 23 

Nos termos dos Princípios Orientadores das Nações Unidas 
para a Prevenção da Delinquência Juvenil, a colocação dos 
jovens em instituições trata-se de uma medida de último 
recurso que deve durar o mínimo necessário, pois o 
interesse do jovem é fator de consideração essencial. Os 
critérios autorizando uma intervenção formal deste tipo 
devem ser estritamente definidos e limitados. Assim, a 
intervenção NÃO deve ocorrer, quando a criança ou o 
jovem: 

 

(A) sofreu maus tratos infligidos pelos pais ou tutores. 

(B) foi negligenciado, abandonado ou explorado pelos pais 
ou tutores. 

(C) foi vítima de violências sexuais, físicas ou emocionais 
pelos pais ou tutores. 

(D) está ameaçado por perigo físico ou psicológico, devido 
ao comportamento dos pais ou tutores. 

(E) possui laços afetivos com seus parentes de primeiro 
grau. 

 

Questão 24 

Segundo dispõe a Lei 9455/97, constitui crime de tortura, 
EXCETO: 

 

(A) 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. 

(B) constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa. 

(C) constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental em razão de discriminação racial ou religiosa. 

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

(E) praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos. 

 

Questão 25 

Sobre os aspectos sociais, psicológicos e biológicos da 
adolescência e da puberdade, é correto afirmar que 1-
expansão da rede de amigos e menor convívio com os pais; 
2-preocupação com o futuro próximo, passando a ter 
ambições e um objetivo de vida; 3-sentir amor e paixão de 
maneira intensa; e 4-aumento do interesse em questões 
sociais, morais e familiares são quatro características 
típicas da pessoa com idade entre: 

 

(A) 0 e 4 anos. 

(B) 4 e 8 anos. 

(C) 8 e 10 anos. 

(D) 15 e 19 anos. 

(E) 30 e 35 anos. 
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Conhecimentos Especifícos 

Questão 26 

Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 
Lei 8.069/90), a pessoa com 13 (treze) anos de idade se 
encaixa no conceito de: 

 

(A) criança. 

(B) adolescente. 

(C) jovem. 

(D) adulto. 

(E) idoso. 

 

Questão 27 

Segundo o ECA, incumbe ao poder público garantir à 
gestante e à mulher com filho na primeira infância, que se 
encontrem sob custódia em unidade de privação de 
liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e 
assistenciais do Sistema Único de Saúde-SUS, para o 
acolhimento do filho, em articulação com o sistema de 
ensino competente, visando ao (à):  

 

(A) subnutrição do feto. 

(B) desenvolvimento integral da criança. 

(C) matrícula do filho em universidade pública. 

(D) recebimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. 

(E) internação da criança em UTI – Unidade de Terapia 
Intensiva particular, conveniada ao SUS. 

 

Questão 28 

A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse 
passo, nos termos do ECA, é certo que a manutenção de 
fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 
respectivos conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente é um(a): 

 

(A) diretriz da política de atendimento. 

(B) linha de ação da política de atendimento. 

(C) resultado da política de atendimento. 

(D) problema da política de atendimento. 

(E) dado escolar da política de atendimento. 

 

Questão 29 

Sobre a prática de ato infracional, é correto afirmar que se 
considera “ato infracional” a conduta praticada por criança 
ou adolescente descrita como: 

 

(A) infração administrativa. 

(B) infração tributária. 

(C) crime ou contravenção penal. 

(D) apenas crime. 

(E) apenas contravenção penal. 

 

Questão 30 

É certo que o ECA é legislação aplicável a crianças e 
adolescentes, ou seja, pessoas até 18 anos de idade. 
Porém, nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de 
idade. Exemplo disso é o caso de: 

 

(A) liberação compulsória aos 25 anos de idade. 

(B) medida de internação aplicada à criança que praticou 
ato infracional com grave ameaça ou violência à 
pessoa. 

(C) medida de internação aplicada a adolescente que 
praticou ato infracional sem grave ameaça ou violência 
à pessoa. 

(D) adolescente internado com 17 anos devendo cumprir a 
penalidade por três anos. 

(E) adolescente internado com 14 anos devendo cumprir a 
penalidade por três anos. 

 

Questão 31 

Com relação às garantias processuais do adolescente ao 
responder pelo ato infracional, é certo que a defesa 
técnica por advogado: 

 

(A) não tem previsão legal para o adolescente. 

(B) é garantia processual assegurada ao adolescente. 

(C) é medida socioeducativa garantida ao adolescente.  

(D) admite que o adolescente seja privado de sua liberdade 
sem o devido processo legal. 

(E) deve ser afastada, sendo substituída pelo direito de o 
adolescente ser ouvido pessoalmente pela autoridade 
competente. 
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Questão 32 

De acordo com o ECA, a prestação de serviços comunitários 
consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente a seis meses, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. Trata-se de uma: 

 

(A) anistia. 

(B) pena privativa de liberdade. 

(C) pena de reclusão. 

(D) medida de proteção. 

(E) medida socioeducativa. 

 

Questão 33 

Acerca da medida de internação prevista no artigo 121 do 
ECA e seguintes, é correto afirmar que: 

 

(A) poderá ter duração máxima de até cinco anos. 

(B) em nenhuma hipótese será permitida a realização de 
atividades externas. 

(C) é aplicada aos atos infracionais cometidos sem 
violência ou grave ameaça à pessoa. 

(D) não há direito a visitas, devendo-se manter a 
incomunicabilidade. 

(E) deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao 
abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de 
idade, compleição física e gravidade da infração. 

 

Questão 34 

A conduta de submeter criança ou adolescente, sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento, configura, em tese: 

 

(A) fato atípico. 

(B) crime previsto no Código de Processo Penal. 

(C) crime previsto no ECA. 

(D) infração administrativa prevista no ECA. 

(E) infração administrativa prevista na Lei Federal de 
Processo Administrativo. 

 

Questão 35 

De acordo com o ECA, comete infração administrativa 
aquele que: 

 

(A) se oferece para pagar o almoço de criança ou 
adolescente em situação de abandono na rua. 

(B) exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou 
adolescente envolvido em ato infracional, de forma a 
permitir sua identificação, direta ou indiretamente. 

(C) adquire, possui ou armazena, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente. 

(D) disponibiliza ajuda para criança ou adolescente com 
deficiência visual a atravessar a rua. 

(E) submete criança ou adolescente à prostituição ou à 
exploração sexual. 

 

Questão 36 

Segundo a Lei 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), compete à 
União estabelecer diretrizes sobre a organização e 
funcionamento das unidades e programas de atendimento 
e as normas de referência destinadas ao cumprimento das 
medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. 
Por outro lado, quem tem competência para criar, 
desenvolver e manter programas para a execução das 
referidas medidas socioeducativas de semiliberdade e 
internação é (são) o(s): 

 

(A) Estados. 

(B) Municípios. 

(C) Ministério Público. 

(D) Conselho Tutelar. 

(E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
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Questão 37 

Considerando a Lei 12.594/2012, para o exercício da 
função de dirigente de programa de atendimento em 
regime de semiliberdade ou de internação, além dos 
requisitos específicos previstos no respectivo programa de 
atendimento, é necessário: 

 

(A) I - formação de nível superior compatível com a 
natureza da função; II - comprovada experiência no 
trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) 
anos; e III - reputação ilibada. 

(B) I - formação de nível superior compatível com a 
natureza da função; II - comprovada experiência no 
trabalho com crianças ou adolescentes de, no mínimo, 
4 (quatro) anos; e III - reputação ilibada. 

(C) I - formação de nível médio compatível com a natureza 
da função; II - comprovada experiência no trabalho 
com crianças ou adolescentes de, no mínimo, 6 (seis) 
anos; e III - reputação ilibada. 

(D) I - formação de nível superior em qualquer área; e II - 
comprovada experiência no trabalho com adolescentes 
de, no mínimo, 1 (um) ano. 

(E) apenas ensino médio completo. 

 

Questão 38 

Conforme disposto na Lei 12.594/2012, a execução das 
medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 
princípios, EXCETO: 

 

(A) proporcionalidade em relação à ofensa cometida. 

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

(C) individualização, considerando-se idade, capacidades e 
circunstâncias pessoais do adolescente. 

(D) intervenção judicial e imposição das medidas como 
regra, favorecendo à audiência, o mais breve possível, 
com o juiz da vara da infância e juventude. 

(E) não discriminação do adolescente, notadamente em 
razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou associação 
ou pertencimento a qualquer minoria ou status. 

 

Questão 39 

Quanto ao procedimento para aplicação das medidas 
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, 
liberdade assistida, semiliberdade ou internação, a Lei 
12.594/2012 dispõe que: 

 

(A) será constituído um processo de execução para cada 
grupo de cinco adolescentes. 

(B) o processo de execução deverá ser autuado 
facultativamente com cópia da certidão de 
antecedentes. 

(C) o processo de execução deverá ser autuado 
obrigatoriamente com cópia de estudos técnicos 
realizados durante a fase de conhecimento. 

(D) durante a instrução do processo de execução, o plano 
individual é aprovado, não cabendo a realização de 
nenhuma avaliação ou perícia complementar. 

(E) durante a instrução do processo de execução, o plano 
individual é aprovado, devendo ser homologado, sem 
direito à impugnação. 

 

Questão 40 

Suponha que um adolescente de 17 anos esteja cumprindo 
medida de internação em estabelecimento próprio e 
deseje receber a visita de sua companheira, com quem 
vive comprovadamente em união estável, e de seu filho, 
de apenas seis meses de idade, fruto dessa união, sendo 
observados o dia e o horário próprios definidos pela 
direção do programa de atendimento. Nessa hipótese, 
com base na Lei 12.594/2012, o agente socioeducativo 
deverá: 

 

(A) admitir a visita tanto da companheira do adolescente 
quanto de seu filho. 

(B) admitir a visita da companheira do adolescente, mas 
proibir a visita do filho, já que ele é menor de 1 (um) 
ano de idade. 

(C) proibir a visita tanto da companheira do adolescente 
quanto de seu filho, já que apenas os pais do 
adolescente infrator podem visitá-lo. 

(D) proibir a visita da companheira do adolescente, já que 
apenas a esposa efetivamente casada pode visitá-lo. 

(E) proibir a visita íntima da companheira do adolescente. 
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Questão 41 

Conforme Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 
é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, 
de caráter: 

 

(A) exclusivamente jurídico. 

(B) exclusivamente administrativo. 

(C) administrativo, apenas. 

(D) jurídico, político e tributário, apenas. 

(E) jurídico, político, pedagógico, financeiro e 
administrativo, apenas. 

 

Questão 42 

Tendo em vista a Lei Complementar 58/2003 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado da Paraíba), a posse do 
servidor público do estado da Paraíba dar-se-á pela 
assinatura do respectivo termo e ocorrerá no prazo de: 

 

(A) 02 (dois) dias, contados da publicação do ato de 
provimento. 

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

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

(D) 45 (quarenta e cinco) dias, contados da publicação do 
ato de provimento. 

(E) 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de 
provimento. 

 

Questão 43 

A Lei Complementar 58/2003 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado da Paraíba) dispõe que o Vencimento é 
a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 
com valor fixado em lei. Já a Remuneração é: 

 

(A) sinônimo de vencimento. 

(B) o vencimento do cargo acrescido das vantagens 
pecuniárias estabelecidas em lei. 

(C) o vencimento do cargo reduzido dos descontos de 
contribuição previdenciária e imposto de renda. 

(D) o vencimento do cargo acrescido dos valores mensais 
de décimo terceiro salário e das férias. 

(E) a aposentadoria reduzida de dez por cento. 

 

Questão 44 

São exemplos de penalidades disciplinares que podem ser 
aplicadas ao servidor público estadual no caso da prática 
de infração disciplinar (Lei Complementar 58/2003): 

 

(A) advertência, multa penal e prisão simples. 

(B) advertência, multa penal e destituição de cargo em 
comissão. 

(C) advertência, suspensão e demissão. 

(D) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
multa civil e proibição de contrato com o Poder Público 
por até dez anos. 

(E) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
cassação de aposentadoria e destituição de cargo 
efetivo. 

 

Questão 45 

Segundo o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 
do Estado da Paraíba, o fenômeno da reincidência é uma 
constante durante a execução das medidas 
socioeducativas. Veja o gráfico abaixo: 

 

Total de reincidência durante o cumprimento da Medida 

Socioeducativa em meio aberto 

 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

Liberdade Assistida (LA) 

 

A partir do gráfico, questiona-se por que ocorre a 
reincidência. Não há causa exata, mas é possível apontar, 
dentre as causas: 

(A) exclusivamente o uso de drogas ilícitas. 

(B) crescimento populacional, más condições de vida e 
aumento da população de jovens estudando nas 
escolas.  

(C) não garantia de direitos, más condições de vida e 
formas de cumprimento das medidas que, por vezes, 
promovem pouco acesso a políticas públicas. 

(D) não garantia de direitos, uso de drogas ilícitas e 
aumento da população de jovens estudando nas 
escolas. 

(E) incremento dos benefícios sociais como bolsa-família, 
redução da desigualdade entre homens e mulheres e 
formas de cumprimento das medidas que, por vezes, 
promovem pouco acesso a políticas públicas. 
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Questão 46 

Com base nos dados do Plano Decenal de Atendimento 
Socioeducativo, no que concerne ao Sistema de 
Informações para a Infância e Adolescência (SIPIA), de 
acordo com os profissionais dos meios aberto e fechado, 
de forma geral, o sistema: 

 

(A) encontra-se em pleno funcionamento, com dados de 
relatórios, fichas e prontuários 100% digitalizados. 

(B) registra os atendimentos do mês de forma eletrônica. 

(C) apresenta funcionamento lento, a depender da 
velocidade da internet no local. 

(D) ainda não está em funcionamento. 

(E) nunca foi previsto ou existiu. 

 

Questão 47 

Segundo dados do Plano Decenal de Atendimento 
Socioeducativo, a Constituição Federal aponta a 
descentralização político-administrativa e a participação 
popular, por meio de organizações representativas, como 
diretrizes para as ações governamentais na área da 
assistência social (Art. 204). O Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Resolução nº 119/2006 do Conanda e a Lei 
do Sinase reforçam esses princípios. No estado da Paraíba, 
não há um órgão gestor do sistema socioeducativo 
estadual. A gestão da privação e restrição de liberdade é 
feita pela Fundação do Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac), organização da 
administração: 

 

(A) indireta do Governo do Estado vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH). 

(B) direta do Governo do Estado vinculada à Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). 

(C) indireta do Governo Federal vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME). 

(D) direta do Governo Federal vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME). 

(E) do Terceiro Setor, ligada ao Governo Federal por meio 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 

Questão 48 

De acordo com o Plano de Segurança para unidades de 
internação e execução de medidas Socioeducativas no 
Estado da Paraíba, subsidiar as equipes diretivas, técnicos, 
agentes socioeducativos e outros profissionais para a 
implantação de rotinas e protocolos de segurança 
preventiva e interventiva em unidades de atendimento 
socioeducativo como condição obrigatória para a execução 
dos serviços, é um dos 

 

(A) dados históricos do plano. 

(B) problemas do plano. 

(C) direitos do plano. 

(D) resultados do plano. 

(E) objetivos específicos do plano. 

 

Questão 49 

O Plano de Segurança para unidades de internação e 
execução de medidas Socioeducativas no Estado da 
Paraíba prevê regras para a busca pessoal de rotina nos 
socioeducandos. Segundo as regras, os agentes 
socioeducativos devem adotar os seguintes procedimentos 
ao realizar a busca pessoal de rotina: 

i) Solicitar ao socioeducando que se posicione de modo a 
permitir a realização da revista de forma segura e de fácil 
exame; 

ii) O agente socioeducativo também se posiciona e executa 
a busca, tateando o corpo do socioeducando e 
dispensando atenção especial às costuras, bolsos e dobras 
da sua roupa; 

iii) Da mesma forma, realizar o exame de mãos, pés, 
cabelos, boca, cintura e virilha. 

Estão corretas as alternativas: 

(A) i e ii, apenas. 

(B) ii e iii, apenas. 

(C) ii, apenas. 

(D) iii, apenas. 

(E) i, ii e iii. 
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Questão 50 

Segundo tabela contida no Plano de Segurança para 
unidades de internação e execução de medidas 
Socioeducativas no Estado da Paraíba, 1-determinar 
contato com a família do socieducando e 2-pedir perícia do 
dano ao patrimônio, apreender os objetos danificados e 
encaminhá-los à Delegacia, são dois (duas): 

 

(A) procedimentos básicos no caso de evento 
INDUZIMENTO A FUGA do socioeducando. 

(B) procedimentos específicos no caso de evento FUGA do 
socioeducando. 

(C) medidas de emergência em caso de incêndio dos 
andares superiores do edifício. 

(D) medidas de emergência em caso de problemas de 
saúde com algum visitante do socioeducando. 

(E) cuidados paliativos para o socioeducando com suspeita 
de ter contraído doença infecciosa grave. 

 


