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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05: 
Eu tenho medo 
Walcyr Carrasco 

Parece história de humor negro. Não é. Aconteceu de 
verdade, é realmente um horror. Um amigo, médico 
dermatologista, foi fechado por um caminhão num dos 
acessos à Avenida 23 de Maio, em São Paulo. O carro 
saiu da pista, despencou pela ribanceira e colidiu com 
arbustos, pedras, desníveis de terreno. Meu amigo bateu 
a cabeça, ensanguentou-se. Primeiro horror: o caminhão 
fugiu. Sei que isso não surpreende ninguém. Nunca ouvi 
a história de um caminhão que parasse após provocar um 
acidente. Um funcionário meu recentemente foi fechado 
por um, em plena Via Dutra. Ele se machucou, o carro 
amassou em toda a lateral. O caminhoneiro acelerou, para 
se ver livre da responsabilidade. A história começa com 
esse horror com que me acostumei: caminhões não param 
nem para ver se a gente está vivo. Ainda dentro do carro, 
sangrando, meu amigo médico pegou o celular para pedir 
socorro. Estava sem bateria. Um Gol parou. Dois rapazes 
desceram e ofereceram ajuda. Auxiliaram-no a subir a 
rampa até uma empresa, cujo segurança, finalmente, 
chamou a polícia. O acidentado voltou para o carro. As 
duas “almas bondosas” haviam roubado tudo o que ele 
tinha. Sim, os rapazes do Gol levaram celular, carteira, 
cartões de crédito, bolsa. Tudo. E fugiram. É um segundo 
horror, que superdimensiona o outro. O pior é a conclusão 
do médico: 
– Ainda bem que eu estava sem bateria e não fiquei no 
carro. E que não cheguei quando roubavam. Aí, teriam 
acabado comigo.  
Verdade absoluta. Teria sido fácil, para roubar, acabar 
com o médico ensanguentado. Nem deixariam pistas, tudo 
seria debitado ao acidente.  
Esse acontecimento me provoca um pavor profundo. 
Estou ficando velho. Sou de um tempo em que mesmo 
adolescente, às vezes, quando saía, amanhecia no ponto 
de ônibus esperando o primeiro da minha linha. Quantas 
vezes amigos e eu passamos o final da madrugada no 
banco de uma praça, batendo papo até o ônibus chegar? 
Também sou de um tempo em que, para viajar, ia para a 
estrada e pegava carona. Era fácil, sempre havia um carro 
que parava. De carona em carona, eu chegava ao meu 
destino. Nem sabia o que era pegar ônibus para viajar. 
Avião, menos ainda. Hoje, eu mesmo não paro quando 
alguém me pede carona. Tenho medo. Mesmo porque são 
inúmeros os casos em que a generosidade é 
recompensada com assaltos e agressões. Até 
assassinatos.  
Assaltos sempre aconteceram. Psicopatas existem. O que 
me apavora é essa sensação disseminada de vale-tudo na 
nossa sociedade. Comecei a contar a história do médico 
a três outros amigos. Todos, antes de eu terminar, 
disseram:  
– Aposto que os caras do Gol tinham roubado tudo.  
A completa falta de ética já é esperada, tida como normal. 
É intrínseca à sociedade nacional. Não posso falar por 
todos os países do mundo. Costumo viajar, andar à noite 
pelas ruas, eventualmente ser ajudado por 
desconhecidos. Esse descaso com o outro, só vejo 
mesmo por aqui. Um ator conhecido certa vez viu uma 

mulher atropelada na rua, abandonada pelo autor do 
acidente. Botou no seu próprio carro e levou ao hospital. 
Não deu outra: mais tarde a dita-cuja o acusou de ser 
responsável pelo atropelamento. Exigiu indenização. Em 
vez de agradecer, deu um golpe. Soube também de donos 
de automóveis que instalam câmeras em seus veículos, 
porque há gente que se atira na frente, para mais tarde 
processar. A gravação serve para provar a má intenção da 
“vítima”. Resultado: se atropelar alguém, óbvio, socorrerei. 
Mas terei medo de pôr no meu carro alguém que encontre 
ferido, atropelado, precisando de ajuda, porque tudo pode 
se voltar contra mim.  
Aí meu medo aumenta. Já não é mais relacionado a ser 
assaltado, sofrer alguma violência. É o que o medo do 
medo faz comigo, interiormente. Me sinto uma pessoa 
muito menos disposta a ser generosa. Sempre estranhei 
as recomendações do seguro: no caso de problema com 
o carro, chamar o socorro e ficar distante do veículo, até 
sua chegada. Depois do episódio com o médico, entendo. 
O ferido está mais exposto. Nem falo das mulheres 
assassinadas só por esboçar um gesto de defesa quando 
querem roubar suas bolsas. Só isso daria um livro.  
O amor ao próximo, o sentimento pelo outro, foi eliminado 
de nossas relações sociais. Resta o medo, o mesmo que 
sinto dentro de mim. Não só do que me assusta. Mas que 
me transforma em alguém pior do que eu queria ser.  

(Revista Época, n. 856, 27 out. 2014, p. 106) 
QUESTÃO 01 
De acordo com o texto é possível afirmar: 
a) Que após o assalto do amigo, o narrador tornou-se uma 

pessoa má. 
b) Que após os fatos com o amigo e outros que chegaram 

ao conhecimento do narrador, este tornou-se uma 
pessoa menos generosa por medo da violência. 

c) Que após o amigo ser fechado por um caminhão, o 
narrador ficou menos generoso com caminhoneiros 
que trafegam pela Via Dutra. 

d) Que antes do amigo ser assaltado, o narrador já evitava 
amanhecer em bancos na companhia de outros 
amigos, pois todos se tornaram menos generosos 
diante a assaltos e acidentes. 

e) Que o narrador e os amigos sempre presenciaram 
assaltos, mas mesmo assim gostavam de amanhecer 
em bancos a espera do ônibus. 

QUESTÃO 02 
A construção sintática da frase “O amor ao próximo”, no 
último parágrafo do texto é a mesma observada em: 
a) O ferido está mais exposto. 
b) Resta o medo. 
c) A completa falta de ética. 
d) Aconteceu de verdade. 
e) História de humor negro. 
QUESTÃO 03 
A norma culta, na modalidade escrita, observa uma 
inadequação em: 
a) “Não só do que me assusta”, pois o pronome oblíquo 

deveria estar obrigatoriamente após o verbo. 
b) “É o que o medo do medo faz comigo”, pois a repetição 

de termos deixa a oração redundante e 
incompreensível. 
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c) “Me sinto uma pessoa muito menos disposta a ser 
generosa”, pois pronomes oblíquos átonos não iniciam 
frases. 

d) “Assaltos sempre aconteceram”, pois o advérbio de 
tempo sugere sempre uma ação no presente. 

e) “Auxiliaram-no a subir a rampa até uma empresa”, pois 
a ênclise deveria ser substituída por mesóclise. 

QUESTÃO 04 
Em: “Mas terei medo de pôr no meu carro alguém que 
encontre ferido, atropelado, precisando de ajuda, porque 
tudo pode se voltar contra mim”, o termo em destaque é 
classificado como: 
a) Pronome indefinido. 
b) Sujeito. 
c) Artigo indefinido. 
d) Pronome interrogativo. 
e) Artigo definido. 
QUESTÃO 05 
Há a ocorrência de pronome demonstrativo em: 
a) Só isso daria um livro. 
b) O carro saiu da pista. 
c) Ele se machucou. 
d) Sempre estranhei as recomendações do seguro. 
e) Porque tudo pode se voltar contra mim. 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 06 
A capacidade volumétrica, em litros, de um recipiente 
cilíndrico de diâmetro de 1 metro e altura de 5 metros, é: 
(utilizar 3,14 para π) 
a) 15.700 litros 
b) 12.925 litros 
c) 9.700 litros 
d) 7.850 litros 
e) 3.925 litros 
QUESTÃO 07 
Joana saiu em uma grande aventura. Irá percorrer a 
distância do ponto mais ao norte do Brasil até o ponto 
extremo ao Sul do país a pé. No primeiro dia de 
caminhada, ela andou 110 km, ou seja, 5% da distância 
total. Já no segundo dia, percorreu 10% da distância que 
faltava. Assinale a alternativa que indica quantos kms ela 
percorreu no segundo dia. 
a) 220 
b) 209 
c) 199 
d) 189 
e) 170 
QUESTÃO 08 
O conjunto verdade da seguinte equação de segundo 
grau: x² + 5x -8 = -3x +1, é: 
a) {-1 e 9} 
b) {-1 e -9} 
c) {1 e 9} 
d) {1 e -9} 
e) {±1 e ±9} 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa correta quanto a metragem do 
perímetro do quadrado abaixo: 

 
a) 12 cm 
b) 15 cm 
c) 18 cm 
d) 21 cm 
e) 24 cm 
QUESTÃO 10 
Qual é o valor incógnito que torna verdadeira a seguinte 
igualdade: 4x + 16 = 8x + 8. 
a) 8 
b) 4 
c) 2 
d) 1 
e) 0 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 
O programa Caminho das Rosas é uma forte rede de 
atenção às mulheres em situação de risco ou violência, na 
qual as mulheres são acolhidas de forma humanizada e 
orientadas a como proceder. Em setembro de 2019, o 
programa completou: 
a) 5 anos. 
b) 4 anos. 
c) 3 anos. 
d) 2 anos. 
e) 1 ano. 
QUESTÃO 12 
Em outubro, o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos 
de Indaiatuba (CMDI), promoverá a comemoração e a 
conscientização aos direitos dos idosos com a 4ª edição 
do evento: 
a) Outubro Rosa. 
b) Outubro Amarelo. 
c) Outubro Prateado. 
d) Outubro Verde. 
e) Outubro Azul. 
QUESTÃO 13 
Nos últimos dias, Gretha Thunberg, uma menina de 16 
anos, ganhou notoriedade mundial pelo posicionamento 
tomado frente a grandes líderes e é considerada: 
a) Ativista do clima. 
b) Defensora dos Direitos Humanos. 
c) Esportista sueca com Síndrome de Asperger. 
d) Defensora dos animais; 
e) Candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. 
QUESTÃO 14 
O Brasil vem sofrendo desde 2017 com o surto de uma 
doença que, até 2016, estava erradicada no país. Essa 
doença é transmitida por contato direto ou pelas vias 
aéreas (tosses, espirros e até mesmo a respiração), não 
existe medicamento para trata-la, porém pode ser evitada 
através de vacina (tetra e/ou tríplice viral) que é fornecida, 
inclusive, pelo SUS. Trata-se de: 
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a) Catapora. 
b) Meningite. 
c) Tuberculose. 
d) Sarampo. 
e) Peste Negra. 
QUESTÃO 15 
Recentemente, a esportista Rafaela Silva foi flagrada no 
exame antidoping pelo uso da substância proibida 
fenoterol, geralmente usado em tratamento contra 
doenças respiratórias. O esporte praticado por Rafaela 
Silva, que lhe rendeu medalha de ouro nos Jogos Pan-
Americanos de Lima, é: 
a) Caratê. 
b) Natação. 
c) Jiu-jitsu. 
d) Luta grega. 
e) Judô. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  

QUESTÃO 16 
Segundo a Constituição Federal não haverá penas. 
a) De morte 
b) Prestação social alternativa 
c) De trabalhos forçados salvo os previstos em lei para 

diminuição de penas 
d) De banimento 
e) Suspensão e interdição de direitos 
QUESTÃO 17 
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por. 
a) Organização sindical, entidade de classe e partidos 

políticos em defesa dos interesses de seus membros 
ou associados. 

b) Empresa pública e Sociedade de Economia mista com 
o qual o erário concorra com pelo menos 50% do seu 
patrimônio. 

c) Organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída a pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

d) Organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída a pelo menos cinco 
anos, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

e) Alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

QUESTÃO 18 
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos: 
a) Aos maiores de sessenta anos. 
b) Aos que relativamente incapazes. 
c) Aos estrangeiros residentes no país há pelo menos 15 

anos. 
d) Aos Conscritos. 
e) Aos maiores de dezesseis anos e menores de dezoito 

anos. 
QUESTÃO 19 
São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
a) Vinte e dois anos para Deputado Federal, Deputado 

Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de 
paz 

b) Trinta anos para Governador e Vice-Governador de 

Estado e do Distrito Federal 
c) Vinte e um anos para Vereador 
d) Trinta anos para Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 
e) Trinta anos para Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e 

Juiz de Paz. 
QUESTÃO 20 
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios: 
a) Legalidade, Celeridade Processual, Pessoalidade, 

Eficiência e Honestidade 
b) Publicidade, Investidura, Legalidade, Nomeação 

Pública e Impessoalidade 
c) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência 
d) Impessoalidade, Legalidade, Moralidade, Publicidade e 

Celeridade Processual 
e) Celeridade Processual, Impessoalidade, Moralidade, 

Legitimidade e Eficiência.  
QUESTÃO 21 
É vedada a acumulação, remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários 
a) A de dois cargos privativos de médico. 
b) De um cargo de professor com outro, comissionado. 
c) A de dois cargos ou empregos públicos mediante 

concurso público 
d) De dois cargos comissionados de livre e espontânea 

nomeação. 
e) A de dois cargos de professor. 
QUESTÃO 22 
João, funcionário da autarquia pública da Empresa X, ficou 
incumbido de reparar os danos em um poste de luz do 
centro da cidade, por descuido João não fixou bem os fios 
e os mesmos vieram a cair no carro de Paulo. Baseado 
nas premissas da Administração Pública no caso em tela, 
assinale a alternativa correta. 
a) João terá que custear o conserto integral do veículo de 

Paulo se comprovada imperícia ou má fé. 
b) João nada deverá à Paulo, visto que foi um acidente, 

que aconteceu independente de sua vontade. 
c) A administração Pública responderá pelos danos 

causados por João na qualidade de funcionário público 
apenas se comprovado o dolo. 

d) Paulo terá direito à indenização da Empresa X que 
responderá pelos danos causados a ele por João na 
qualidade de agente público, assegurado o direito de 
regresso contra João nos casos de dolo ou culpa. 

e) João custeará metade do dano causado ao patrimônio 
de Paulo e a administração pública a outra metade, 
visto que houve negligência por parte de ambas.  

QUESTÃO 23 
Poderão instituir contribuição, na forma das respectivas 
leis, para o custeio do serviço de iluminação pública. 
a) Municípios e o Distrito Federal 
b) Estados e União 
c) União 
d) Municípios e União 
e) União e Distrito Federal 
QUESTÃO 24 
Em relação aos vencimentos pagos aos servidores dos 
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três poderes da União. 
a) Os vencimentos dos servidores do poder Legislativo 

serão usados como parâmetro aos demais servidores 
de outros poderes. 

b) Os vencimentos dos servidores do poder Judiciário 
serão iguais aos do poder legislativo.  

c) É vedada a equiparação de salários e vencimentos 
entre quaisquer dos poderes da União. 

d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo. 

e) Não há distinção entre salários pagos aos servidores 
do poder legislativo, executivo e judiciário. 

QUESTÃO 25 
Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo: 
a) Sua regulamentação e áreas de atuação definidas por 

Decreto.  
b) Suas áreas de atuação serem definidas por Portaria. 
c) Serão definidas suas áreas de atuação por Lei 

Complementar. 
d) Serão definidas suas áreas de atuação e 

regulamentação através de Emenda Constitucional. 
e) Serão definidas suas áreas de atuação por portaria ou 

decreto. 
QUESTÃO 26 
As assertivas abaixo referem-se as intervenções de 
terceiros estabelecidas no Código de Processo Civil: 
I - É admissível o chamamento ao processo, requerido 
pelo réu do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos 
demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns 
deles; e dos demais devedores solidários, quando o credor 
exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 
II – No chamamento ao processo a sentença de 
procedência valerá como título executivo em favor do réu 
que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por 
inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos 
codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. 
III - A denunciação da lide só poderá ser realizada pelo 
réu. O denunciado deverá assumir a posição de 
litisconsorte do denunciante e acrescentar novos 
argumentos à contestação. 
IV - Se o denunciante for vencedor, a ação de 
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem 
prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento 
das verbas de sucumbência em favor do denunciado. 
a) somente as assertivas I, II e III estão corretas 
b) somente as assertivas I, II e IV estão corretas 
c) somente as assertivas I, III e IV estão corretas 
d) somente as assertivas II, III e IV estão corretas 
e) todas as assertivas estão corretas 
QUESTÃO 27 
Com relação aos recursos no processo civil está correto 
afirmar: 
a) Cabe agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, 
mérito do processo, exibição ou posse de documento 
ou coisa, não fazendo parte desse rol a rejeição do 
pedido de limitação do litisconsórcio.  

b) A apelação não terá efeito suspensivo quando 
interposta contra sentença que homologar divisão ou 

demarcação de terras. 
c) O juiz julgará os embargos em 15 dias. Quando os 

embargos de declaração forem opostos contra decisão 
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em 
tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-
los-á monocraticamente. 

d) Serão julgados em recurso ordinário: pelo Superior 
Tribunal de Justiça, os mandados de segurança, os 
habeas data e os mandados de injunção decididos em 
única instância pelos tribunais superiores, quando 
denegatória a decisão.  

e) O prazo para a oposição de embargos de declaração é 
de 15 dias, contados da intimação da decisão judicial. 

QUESTÃO 28 
Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro 
requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 
quantia ou da coisa devida. Sobre esse procedimento está 
correto afirmar: 
a) Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor 

ser depositado em estabelecimento bancário, oficial 
onde houver, situado no lugar do pagamento, 
cientificando-se o credor por carta com aviso de 
recebimento, assinado o prazo de 15 dias para a 
manifestação de recusa. 

b) Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao 
estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro 
de 1 mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial 
com a prova do depósito e da recusa. 

c) a petição inicial, o autor requererá o depósito da 
quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 
10 dias contados do deferimento. 

d) Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a 
escolha couber ao credor, será este citado para exercer 
o direito dentro de 10 dias, se outro prazo não constar 
de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a 
faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, 
fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob 
pena de depósito. 

e) Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao 
estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro 
de 45 dias, a ação de consignação, instruindo-se a 
inicial com a prova do depósito e da recusa. 

QUESTÃO 29 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando se verificar que foi proferida por força 
de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz.  
II - Têm legitimidade para propor a ação rescisória: quem 
foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal 
ou singular; o terceiro juridicamente interessado; o 
Ministério Público nos casos previstos em lei; e aquele que 
não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a 
intervenção. 
III - A propositura da ação rescisória impede o 
cumprimento da decisão rescindenda. 
IV – Na ação rescisória, o relator ordenará a citação do 
réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias nem 
superior a 30 dias para, querendo, apresentar resposta, ao 
fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no 
que couber, o procedimento comum.  
V – Na ação rescisória, concluída a instrução, será aberta 
vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, 
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pelo prazo de 15 dias. Em seguida, os autos serão 
conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo 
órgão competente. 
a) somente as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) somente as afirmativas II, III e V estão corretas 
e) todas as afirmativas estão corretas 
QUESTÃO 30 
Assinale a alternativa correta: 
a) Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação 
processual. A citação só será feita pelo correio; por 
oficial de justiça; pelo escrivão ou chefe de secretaria, 
se o citando comparecer em cartório; por edital; ou por 
meio eletrônico.  

b) Há suspeição do juiz em que interveio como 
mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou 
como membro do Ministério Público ou prestou 
depoimento como testemunha 

c) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 
suas funções no processo em que figure como parte 
cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, 
mesmo que patrocinado por advogado de outro 
escritório.  

d) No prazo de 10 dias, a contar do conhecimento do fato, 
a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em 
petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual 
indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la 
com documentos em que se fundar a alegação e com 
rol de testemunhas. 

e) O impedimento do juiz deve ser alegado pelo réu na 
primeira oportunidade, caso contrário prorrogar-se-á 
sua competência. 

QUESTÃO 31 
No que diz respeito à periculosidade e à insalubridade é 
correto afirmar: 
a) Não são consideradas atividades perigosas aquelas 

realizadas pelo trabalho em motocicleta. 
b) O trabalho em condições de periculosidade assegura 

ao empregado um adicional de 25% sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participações nos lucros da empresa.  

c) O exercício de trabalho em condições insalubres, 
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de 
adicional respectivamente de 50%, 20% e 10%  do 
salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos 
graus máximo, médio e mínimo. 

d) Serão consideradas atividades ou operações 
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 
agentes nocivos à saúde. 

e) São consideradas atividades ou operações perigosas, 
na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em 
virtude de exposição permanente do trabalhador a 
inflamáveis, explosivos ou energia elétrica e roubos ou 
outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.  
QUESTÃO 32 
As afirmativas abaixo estão relacionadas à jornada de 
trabalho.  
I - A duração normal do trabalho, para os empregados em 
qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas 
diárias, desde que não seja fixado expressamente outro 
limite. 
II - Não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário no registro 
de ponto não excedentes de quinze minutos.  
III - Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais, 
sem a possibilidade de horas suplementares semanais, 
ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis 
horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 
seis horas suplementares semanais.  
IV - É facultado ao empregado contratado sob regime de 
tempo parcial converter um terço do período de férias a 
que tiver direito em abono pecuniário.  
a) todas as afirmativas estão corretas 
b) as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) as afirmativas I, III e IV estão corretas 
d) as afirmativas I, II e IV estão corretas 
e) as afirmativas II, III e IV estão corretas 
QUESTÃO 33 
Analise as afirmativas abaixo e assinale aquela em que o 
conteúdo está de acordo com as normas da lei trabalhista.  
a) Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 

prestado ao mesmo empregador, na mesma 
localidade, corresponderá igual salário, sem distinção 
de sexo, nacionalidade ou idade. 

b) Trabalho de igual valor, para os fins de equiparação 
salarial, será o que for feito com igual produtividade e 
com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja 
diferença de tempo de serviço para o mesmo 
empregador não seja superior a cinco anos e a 
diferença de tempo na função não seja superior a três 
anos. 

c) O trabalhador readaptado em nova função por motivo 
de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social servirá de 
paradigma para fins de equiparação salarial. 

d) A equiparação salarial só será possível entre 
empregados contemporâneos no cargo ou na função, 
ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, 
ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a 
vantagem em ação judicial própria. 

e) No caso de comprovada discriminação por motivo de 
sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento 
das diferenças salariais devidas, multa, em favor do 
empregado discriminado, no valor de 40% do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

QUESTÃO 34 
Sobre o contrato individual de trabalho é correto afirmar: 
a) Contrato individual de trabalho é o acordo expresso, 

correspondente à relação de emprego. Qualquer que 
seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não 
existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados, somente entre estes e os tomadores de 
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serviços daquela.  
b) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do 

candidato a emprego comprovação de experiência 
prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo 
tipo de atividade. 

c) A contratação do autônomo, cumpridas por este todas 
as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de 
forma contínua ou não, não afasta a qualidade de 
empregado 

d) O contrato por prazo determinado só será válido em se 
tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo ou de atividades 
empresariais de caráter transitório.  

e) Caracterizada a sucessão empresarial ou de 
empregadores, as obrigações trabalhistas, exceto as 
contraídas à época em que os empregados 
trabalhavam para a empresa sucedida, são de 
responsabilidade do sucessor.   

QUESTÃO 35 
De acordo com as normas trabalhistas, analise as 
informações abaixo: 
I – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, 
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
II - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem 
a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do 
contrato, salvo se a transferência não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio. 
III - Em caso de necessidade de serviço o empregador 
poderá transferir o empregado para localidade diversa da 
que resultar do contrato, não obstante as restrições do 
artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um 
pagamento suplementar, nunca inferior a 40% (quarenta 
por cento) dos salários que o empregado percebia naquela 
localidade, enquanto durar essa situação.  
a) somente a afirmativa I está correta 
b) somente a afirmativa II está correta 
c) somente a afirmativa III está correta 
d) todas as afirmativas estão corretas 
e) todas as afirmativas estão incorretas 
QUESTÃO 36 
Assinale a alternativa correta: 
a) o ensino será ministrado exclusivamente com base nos 

seguintes princípios: igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; e pluralismo de ideias e 
de concepções pedagógicas. 

b) O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o 
Poder Público para exigi-lo.  

c) A União incumbir-se-à de definir, com os Municípios, 
formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 
proporcional das responsabilidades, de acordo com a 
população a ser atendida e os recursos financeiros 
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder 

Público 
d) Os Estados imcumbir-se-ão de oferecer a educação 

infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

e) É assegurado atendimento educacional, pelo período 
de 6 meses ao ano, ao aluno da  educação básica 
internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, 
conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na 
esfera de sua competência federativa. 

QUESTÃO 37 
Sobre os níveis e modalidades de educação e ensino, 
pode-se afirmar que: 
a) A educação escolar compõe-se de educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
educação superior. 

b) A educação básica poderá organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular 
de períodos de estudos, grupos não-seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, 
ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. 

c) Na parte diversificada do currículo do ensino 
fundamental e médio será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de língua estrangeira 
moderna (inglês), dentro das possibilidades da 
instituição 

d) O ensino fundamental, com duração mínima de seis 
anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão. 

e) O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular facultativo 
da educação básica. 

QUESTÃO 38 
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
analise as assertivas abaixo: 
I - A educação superior tem por finalidade estimular a 
criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo. 
II – A educação superior tem por finalidade promover a 
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou 
de outras formas de comunicação.  
III - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem 
como o credenciamento de instituições de educação 
superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação.  
IV - Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos e dez 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo 
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reservado aos exames finais, quando houver. 
a) somente as assertivas I, II e III estão corretas 
b) somente as assertivas I, II e IV estão corretas 
c) somente as assertivas I, III e IV estão corretas 
d) somente as assertivas II, III e IV estão corretas 
e) todas as assertivas estão corretas 
QUESTÃO 39 
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 Constituição e nas 
leis. Sendo assim, está correto afirmar: 
a) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados 

e cuidados sem o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante. Considera-se castigo 
físico ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 
com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em especificamente em lesão.  

b) O Estatuto da Criança e do Adolescente considera 
tratamento cruel ou degradante conduta ou forma cruel 
de tratamento em relação à criança ou ao adolescente 
que humilhe; ou ameace gravemente; ou ridicularize. 

c) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

d) Os pais, os integrantes da família ampliada, os 
responsáveis, os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa 
encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, 
tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem 
castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como 
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, exclusivamente a encaminhamento 
a tratamento psicológico ou psiquiátrico e advertência. 

e) Desrespeitados o direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade da criança e do adolescente, a sanção será 
aplicada exclusivamente pelo Conselho Tutelar. 

QUESTÃO 40 
Assinale a alternativa correta: 
a) É facultativo a instituição de ensino, clubes e 

agremiações recreativas e de estabelecimentos 
congêneres assegurar medidas de conscientização, 
prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de 
drogas ilícitas.  

b) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, salvo 
se autorizados oferecer educação em casa.  

c) No processo educacional respeitar-se-ão os valores 
culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a 
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 
cultura.  

d) Os Estados, com apoio da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e espaços para 
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas 
para a infância e a juventude. 

e) O poder público garantirá novas propostas relativas a 
calendário e avaliação, com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos do ensino 

fundamental obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNA
Destacar

BRUNA
Destacar

BRUNA
Destacar


