
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de  Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO  DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito apó s a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OFICIAL ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. De acordo com a Lei Complementar nº 95/1998, que 

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, as leis complementares, as leis 
ordinárias e as leis delegadas terão numeração sequencial 
em continuidade às séries iniciadas em: 
(A) 1946. 
(B) 1891. 
(C) 1934. 
(D) 1988. 

 
02. De acordo com a Lei Complementar nº 95/1998, que 

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, o primeiro artigo do texto indicará o 
objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, 
observados os seguintes princípios: 
I. excetuadas as codificações, cada lei tratará de um 

único objeto. 
II. a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a 

este não vinculada por afinidade, pertinência ou 
conexão. 

III. o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de 
forma tão específica quanto o possibilite o 
conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 

IV. o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por 
mais de uma lei, exceto quando a subsequente se 
destine a complementar lei considerada básica, 
vinculando-se a esta por remissão expressa. 

 

Estão corretos os princípios contidos em 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
03.  O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(A) portarias. 
(B) decretos regulamentadores. 
(C) resoluções. 
(D) decretos autônomos. 

 
04. Nos termos da Constituição Federal, para a composição 

das Câmaras Municipais, será observado um número 
mínimo e máximo de Vereadores, a depender do número 
de habitantes no Município. Esse número varia entre: 
(A) 9 (nove) a 57 (cinquenta e sete) Vereadores. 
(B) 9 (nove) a 55 (cinquenta e cinco) Vereadores. 
(C) 11 (onze) a 55 (cinquenta e cinco) Vereadores. 
(D) 9 (nove) a 59 (cinquenta e nove) Vereadores. 

 
05. Nos termos da Constituição Federal, compete aos 

Municípios: 
I. suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 
II. instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei. 

III. criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação municipal. 

IV. organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial. 

 

Estão corretos os itens 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

06. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os 
gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 
determinados percentuais, relativos ao somatório da 
receita tributária e das transferências previstas na CF/88, 
efetivamente realizado no exercício anterior:  
(A) 3% (três por cento) para Municípios com população 

entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três 
milhões) de habitantes. 

(B) 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) para Municípios 
com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes. 

(C) 5% (cinco por cento) para Municípios com população 
entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) 
habitantes. 

(D) 7% (sete por cento) para Municípios com população 
de até 100.000 (cem mil) habitantes. 

 

07.  De acordo com a Constituição Federal, analise as 
proposições elencadas a seguir. 
I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo. 

II. É facultada a vinculação ou equiparação de espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 

III. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

IV. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo 
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores 
e aos Defensores Públicos. 

 

Estão corretas as proposições contidas em 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 

08. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários: 
I. a de dois cargos de professor. 
II. a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico. 
III. a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

IV. a de um cargo de advogado privado com outro de 
advogado público. 

 

Estão corretos os itens 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 



09. Analise as proposições seguintes. 
I. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

III. A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

IV. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

 

As proposições corretas estão contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 

 
10. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se 
as seguintes disposições: 
I. tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 

distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 

II. investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração. 

III. investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade,  ser-lhe-á facultado optar pela sua 
remuneração. 

IV. em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, inclusive 
para promoção por merecimento. 

 

Estão corretos os itens 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

 
11. Analise as assertivas apresentadas. 

I. As proposições que exigem duas votações, salvo 
regime de urgência, terão entre o primeiro e o 
segundo turnos, um interstício mínimo de quarenta e 
oito horas. 

II. As deliberações, salvo disposição em contrário, serão 
tomadas por maioria de votos, estando presente, no 
mínimo a maioria absoluta de vereadores. 

III. Quando no curso de uma votação se esgotar o tempo 
da Sessão, dar-se-á a mesma por prorrogada até que 
se conclua votação. 

IV. A declaração do Presidente de que uma matéria está 
em votação constitui o termo inicial dela. 

 

As assertivas corretas estão contidas em 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
 

12. Julgue os itens que se seguem. 
I. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

II. Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito a indenização, aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

III. É facultada a existência de mais de um regime próprio 
de previdência social para os servidores titulares de 
cargos efetivos, e de mais uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente estatal. 

IV. Lei complementar poderá estabelecer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício. 

 

Estão corretos, APENAS, os itens 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I e II. 

 
13.  De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Monte Castelo, as funções dos membros da Mesa 
cessarão: 
I. ao fim da Sessão Ordinária. 
II. ao fim da legislatura. 
III. por renúncia. 
IV. pela posse em cargo incompatível com o exercício do 

mandato parlamentar. 
 

Está correto o contido em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 
14.  Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Monte Castelo, urgência é a dispensa de exigências 
regimentais, conferindo à matéria nesse regime, primazia 
na discussão e na votação, em relação às demais. O 
requerimento de urgência só será aprovado se obtiver voto 
favorável da maioria 
(A) de dois terços dos membros da Câmara. 
(B) de três quintos dos membros da Câmara. 
(C) de um terço dos membros da Câmara. 
(D) absoluta dos membros da Câmara. 

 
15. Analise as proposições seguintes. 

I. Veto é a sanção aplicada pelo Prefeito Municipal a 
projetos de lei aprovados pela Câmara, conforme os 
julgue inconstitucionais ou contrários ao interesse 
público. 

II. O Prefeito terá o prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias úteis, a contar da data do recebimento              
do Autógrafo para vetá-lo e, a partir daí, quarenta e 
oito horas para comunicar à Câmara Municipal as 
razões de veto. 

III. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis o silêncio 
do Prefeito importará em sanção. 

IV. O veto será apreciado pela Câmara, em Sessão 
única, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu 
recebimento, e será apreciado em votação nominal, 
rejeitado, se assim o deliberar a maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal. 

 

Estão corretas as proposições contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
16. Assinale a alternativa em que o hífen tenha sido utilizado 

em conformidade com a gramática normativa. 
(A) Auto-escola. 
(B) Supra-renal. 
(C) Sub-hepático. 
(D) Extra-oficial. 

 
17. Leia a seguir. 
 

 “O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e entregue ao 
Ministério Público do estado.” 

 

 Transpondo para a voz ativa, os verbos serão, 
respectivamente: 
(A) concluísse / entregasse. 
(B) concluirá / entregará. 
(C) concluir / entregar. 
(D) concluiu / entregou. 

 
18. Leia a seguir. 
 

 “Então, ______________ investimentos para reduzir o 
período de tempo nas investigações.” 

 

 Assinale a alternativa em que o termo preenche 
adequadamente a lacuna de acordo com as regras de 
concordância verbal. 
(A) deve haver 
(B) deve existir 
(C) existe 
(D) devem haver 

 
19. Neste trecho: “Eles foram __ compras antes do comércio 

abrir, isto é, desde __ 4h30 da manhã.”, marque a opção 
em que os termos preenchem as lacunas corretamente e 
na ordem em que se apresentam. 
(A) as / as 
(B) as / às 
(C) às / as 
(D) às / às 

 
20. Marque a opção em que o encontro vocálico entre 

parênteses corresponda ao respectivo vocábulo. 
(A) Pai (Hiato). 
(B) Poesia (Ditongos). 
(C) Joelho (Ditongo). 
(D) Meu (Ditongo). 

 
21. Observe a seguinte imagem. 
 

 
 
 Analisando os diálogos dessa imagem, notamos que um 

dos personagens faz uso equivocado dos pronomes 
oblíquos átonos, enquanto é corrigido pelo outro 
personagem. Desse modo, assinale a alternativa em que o 
pronome tenha sido empregado, segundo a norma-padrão 
da língua. 
(A) Não diga-me isso de novo. 
(B) Alguém lhe dirá uma coisa. 
(C) Desculparia-te se tu tiveste cometido um erro. 
(D) Agora dane-se. 

 

22. Em: “Brincavam despreocupadas as crianças.”, 
concluímos que há, nessa oração, sujeito:  
(A) determinado elíptico. 
(B) determinado simples. 
(C) indeterminado. 
(D) inexistente. 

 

23. Assinale a alternativa em que a frase apresente Predicado 
Nominal. 
(A) Os maus candidatos perderam muitos eleitores. 
(B) Conversamos muito com os jornalistas. 
(C) Por causa das manifestações, as ruas permanecem 

agitadas. 
(D) Ele chegou alegre como sempre. 

 

24. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente de acordo com o padrão culto da 
Língua Portuguesa.   
(A) Obsessão / Sucinto. 
(B) Espectativa / Espontâneo. 
(C) Explêndido / Hêsito. 
(D) Estravasar / Estorno. 

 

25. Neste trecho: “Um negócio totalmente desmiolado.”, o 
prefixo destacado expressa 
(A) negação. 
(B) duplicidade. 
(C) semelhança. 
(D) ação contrária. 

 

26. Neste trecho: “A demora do ônibus  é muito grande, 
passamos horas esperando.”, o termo destacado é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) predicativo do sujeito. 
(C) complemento nominal. 
(D) adjunto adnominal. 

 

27. Observe atentamente a figura seguinte. 
 

 
 

 No trecho: “Proibido barulho sonoro.”, podemos notar a 
presença de um Vício de Linguagem. Aponte-o. 
(A) Ambiguidade. 
(B) Eco. 
(C) Cacofonia. 
(D) Pleonasmo vicioso. 

 

28. Em: “Jovem furta bicicleta, porém  policial flagra o crime e 
o impede de fugir.”, a expressão em destaque pode ser 
substituída, sem que o trecho perca o seu sentido, por: 
(A) mas. 
(B) ou. 
(C) portanto. 
(D) pois. 

 

29. Em: “Embora  venha sendo vinculado a alguns clubes 
europeus, o defensor ainda se recupera de uma cirurgia.”, 
o termo em destaque pode ser substituído, sem que o 
trecho perca o seu sentido, por: 
(A) a fim de que. 
(B) mesmo que. 
(C) ao passo que. 
(D) tanto quanto. 



30. Leia o seguinte trecho. 
 

 “Sobre o ataque da Venezuela, ofereceram cinquenta 
milhões de dólares aos autores do ataque.” 

 

 O verbo da frase é 
(A) transitivo indireto. 
(B) transitivo direto. 
(C) intransitivo. 
(D) bitransitivo. 

 
MATEMÁTICA 
 
31. Um pedreiro coloca três azulejos por hora. Em 30 horas 

colocará 
(A) 90 azulejos. 
(B) 100 azulejos. 
(C) 110 azulejos. 
(D) 120 azulejos. 

 

32. Calcule:
15

1

−
 equivale a 

(A) 5  

(B) 15 −  

(C) 
4

15 +
 

(D) 5 +1 
 

33.  Seja os pontos (1,4) e (4,16) no plano cartesiano. Qual é a 
função que rege esses pontos? 
(A) y = 2x 
(B) y = 3x 
(C) y = 4x 
(D) y = 5x 

 

34. Assinale a alternativa que contém o valor de x em 

4
4
3

2
3x =++

 

(A) 2,5 
(B) 3,5 
(C) 3 
(D) 4 

 

35. Um posto de gasolina vende álcool e diesel na taxa de 1 
para 4. Se em um dia forem vendidos 400 litros de diesel, 
terão sido vendidos quantos litros de álcool? 
(A) 70 
(B) 100 
(C) 80 

 

36. Se a metade do preço de um vídeo game mais R$100,00 
equivale a R$800,00, qual é o preço desse vídeo game? 
(A) R$1.400,00 
(B) R$1.500,00 
(C) R$1.600,00 
(D) R$1.700,00 

 

37. Uma lapiseira escreve 10.000 palavras. Cinco lapiseiras 
escrevem: 
(A) 50.000 palavras. 
(B) 60.000 palavras. 
(C) 70.000 palavras. 
(D) 80.000 palavras. 

 

38. O dobro do meu peso mais 10 kg é igual a 70 kg. Quanto 
peso? 
(A) 25 kg 
(B) 30 kg 
(C) 40 kg 
(D) 45 kg 

39. A receita de chocolate quente de Lucas utiliza chocolate 
em pó e açúcar na razão de 4 para 3, respectivamente. Na 
preparação de chocolate quente para uma festa, Lucas 
utilizou 40 colheres de chocolate em pó. Quantas colheres 
de açúcar Lucas utilizou? 
(A) 20 
(B) 30 
(C) 40 
(D) 50 

 

40. Observe: 2 é diretamente proporcional a 3 assim como 30 
é diretamente proporcional a 
(A) 30. 
(B) 35. 
(C) 40. 
(D) 45. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
41. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 

direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo: 
(A) integral, segundo o critério médico. 
(B) parcial, segundo o critério médico. 
(C) parcial, segundo o critério do paciente. 
(D) integral, segundo o critério do paciente. 

 

42.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, 
exceto: 
(A) autoridade policial; Ministério Público; 
(B) Conselho Municipal do Idoso; 
(C) Conselho Tutelar; 
(D) Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do 

Idoso. 
 

43.  A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata o Estatuto da criança e 
do adolescente, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento: 
(A) físico, mental, moral e social apenas, em condições 

de liberdade e de dignidade. 
(B) físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade. 
(C) físico, moral e social apenas, em condições de 

liberdade e de dignidade. 
(D) físico e mental apenas, em condições de liberdade e 

de dignidade. 
 

44.  São brasileiros natos, exceto: 
(A) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 

que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país. 

(B) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

(C) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir 
na República Federativa do Brasil antes da 
maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer 
tempo, pela nacionalidade brasileira. 

(D) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir 
na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.      



45.  Assinale a alternativa que apresenta algum erro de acordo 
com os estados brasileiros apresentados a seguir. 
(A) Roraima (RR) – Porto Velho. 
(B) Mato Grosso (MT) – Cuiabá. 
(C) Ceará (CE) – Fortaleza. 
(D) Acre (AC) – Rio Branco. 

 
46.  O clima predominante no estado do Espírito Santo é: 

(A) subtropical. 
(B) semiárido. 
(C) equatorial úmido. 
(D) tropical. 

 
47. 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, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade 
do caso:       
I. encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

proteção à família;        
II. encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico;       
III. encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação;            
IV. obrigação de encaminhar a criança a tratamento 

especializado;             
V. advertência.  

 

Estão corretas as medidas contidas em 
(A) I, III e V, apenas. 
(B) I, II, IV e V, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
48. Considerado o maior Bioma brasileiro e a maior reserva de 

diversidade biológica do mundo, este corresponde a quase 
metade do território nacional. Aponte a alternativa de que 
se trata essa afirmação. 
(A) Bioma Cerrado. 
(B) Bioma Amazônia. 
(C) Bioma Caatinga. 
(D) Bioma Mata Atlântica. 

 
49. Após dois dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 

Lula se entregou à Polícia Federal. Ele fez exame de 
corpo de delito na sede da PF em SP e foi levado de 
helicóptero para o Aeroporto de Congonhas, onde 
embarcou para o Paraná.  

 

Qual foi a data do acontecimento desse fato, que 
repercutiu por todo o mundo? 
(A) 05 de abril de 2018. 
(B) 06 de abril de 2018. 
(C) 07 de abril de 2018. 
(D) 08 de abril de 2018. 

 
50.  Qual foi o imperador, filho de d. João VI e Carlota 

Joaquina, que chegou ao Brasil em 1808 com a Família 
Real, tornou-se príncipe regente em 1821 e proclamou a 
Independência do Brasil durante uma viagem a São Paulo, 
em 1822? 
(A) D. Pedro I. 
(B) D. Pedro II. 
(C) Duque de Caxias. 
(D) Marechal Deodoro. 

 
 
 

 
 


