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ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO 
EDITAL Nº 01/2022 - AGSE 

AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 14 (catorze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio 
Lógico 5 (cinco) questões, Informática Básica 5 (cinco) questões, Noções de Direito 10 (dez) questões, 
Direito Humanos 10 (dez) questões, Legislação Especial 20 (vinte) questões e 1 (um) tema de Redação. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente nos 30 (trinta) minutos finais da prova. Em 

hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 Maria-Nova ouvia a história que Bondade 
contava e, por mais que quisesse conter a emoção, não 
conseguia. Hora houve em que ele percebeu e se calou 
um pouco. Calou-se também com um nó na garganta, 
pois sabido é que Bondade vivia intensamente cada 
história que narrava, e Maria-Nova, cada história que 
escutava. Ambos estão com o peito sangrando. Ele 
sente remorsos de já ter contato tantas tristezas para 
Maria-Nova. Mas a menina é do tipo que gosta de pôr 
o dedo na ferida, não na ferida alheia, mas naquela que 
ela traz no peito. Na ferida que ela herdou de Mãe 
Joana, de Maria-Velha, de Tio Totó, do Louco Luisão 
da Serra, da avó mansa, que tinha todo o lado direito 
do corpo esquecido, do bisavô que tinha visto os sinhôs 
venderem Ayaba, a rainha. Maria-Nova, talvez, tivesse 
o banzo1 no peito. Saudades de um tempo, de um lugar, 
de uma vida que ela nunca vivera. Entretanto o que 
doía mesmo em Maria-Nova era ver que tudo se 
repetia, um pouco diferente, mas, no fundo, a miséria 
era a mesma. O seu povo, os oprimidos, os miseráveis; 
em todas as histórias, quase nunca eram os 
vencedores, e sim, quase sempre, os vencidos. A ferida 
dos do lado de cá sempre ardia, doía e sangrava muito.  

(EVARISTO, Conceição. Becos da Memória.  

Rio de Janeiro: Pallas, 2017) 

1 para os escravizados, era como se chamava o sentimento de 

melancolia em relação à terra natal e de aversão à privação da 

liberdade 

 
1) O texto é marcado pelo modo com que Maria-

Nova relaciona-se com a dor e a tristeza. Sobre 
essa relação, é correto afirmar que a 
personagem busca:  
a) ignorar o que lhe causa dor a fim de sofrer um 

pouco menos no presente.  
b) estar em contato com lembranças tristes e suas 

ressonâncias no presente.  
c) revoltar-se contra o que lhe causou dor 

nomeando os culpados do passado.  
d) compartilhar, pela escrita, cada uma das dores 

que a marcaram no passado.  
 

2) O caráter narrativo do texto pode ser percebido 
pelo modo com que foi estruturado. Quanto a 
essa estrutura, pode-se afirmar que:  
a) os personagens Bondade e Maria-Nova apresentam 

argumentos para a defesa de teses distintas.  
b) o emprego excessivo de adjetivos permite ao leitor 

uma maior objetividade na descrição de Maria-Nova.  
c) o uso de verbos no passado revelam o tom 

imperativo voltado ao convencimento dos leitores.  
d) a sequência de ações constrói uma representação 

acerca do modo pelo qual Bondade e Maria-Nova 
conversavam.  

 
3) Em “por mais que quisesse conter a emoção, 

não conseguia.”, a construção destacada, 
possui um valor semântico de:  
a) causa. 
b) consequência. 
c) proporcionalidade.  
d) concessão.  

Considere o seguinte período para responder às 
questões 4 e 5 seguintes. 
 
“Hora houve em que ele percebeu e se calou um 
pouco.” 

 
4) A primeira oração, embora bastante sintética, 

explora a inversão e a sonoridade. Em relação à 
sua estrutura sintática, percebe-se que:  
a) o objeto direto precede o verbo. 
b) o sujeito concorda com o verbo. 
c) há indeterminação do agente. 
d) o sujeito é desinencial.  
 

5) A oração “em que ele percebeu” relaciona-se 
com a anterior cumprindo um papel:  
a) adverbial.  
b) substantivo.  
c) adjetivo.  
d) pronominal.  
 

6) Em passagens como “com um nó na garganta” 
e “estão com o peito sangrando”, a linguagem 
figurada confere maior expressividade ao texto. 
Essas construções ilustram a seguinte figura:  
a) personificação.  
b) metáfora. 
c) ironia. 
d) metonímia. 
 

7) A linguagem figurada também é empregada em 
“que tinha todo o lado direito do corpo 
esquecido”. Com esse emprego, consegue-se: 
a) suavizar o impacto de um problema físico. 
b) potencializar as causas da doença descrita.  
c) reforçar a localização das dores sentidas. 
d) aproximar as dores físicas das psicológicas. 
 

8) Em “Bondade vivia intensamente cada história 
que narrava, e Maria-Nova, cada história que 
escutava.”, ocorrem duas vírgulas. Sobre o 
emprego delas, assinale a alternativa correta.  
a) A segunda vírgula indica a ocorrência de um 

zeugma.  
b) As duas vírgulas isolam um aposto na frase.  
c) A primeira marca o início de uma enumeração.  
d) A omissão das duas vírgulas não provoca 

prejuízo.  
 

9) O nome da personagem “Maria-Nova” é 
construído, morfologicamente, por meio da 
combinação de um substantivo com:  
a) um advérbio que indica uma noção de tempo. 
b) outro substantivo que revela a ideia de origem.  
c) um pronome que substitui um sobrenome. 
d) um adjetivo que remete a certa condição física.  
 

10) A última frase do texto sintetiza um pouco das 
reflexões que vinham sendo apresentadas. 
Nela, percebe-se o predomínio da seguinte 
função da linguagem:  
a) metalinguística. 
b) apelativa. 
c) poética.  
d) emotiva.   
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Numa urna existem 12 bolas do mesmo 
tamanho, sendo que 2 são pretas, 6 são azuis e 
4 são vermelhas. O experimento consiste em 
retirar duas boas em dois sorteios 
consecutivos, sem reposição. Dessa forma, a 
probabilidade de se retirar duas bolas de 
mesma cor corresponde a:   

a) 
11

36
  c)  

11

72
 

 

b) 
1

3
  d)  

1

6
 

 
12) Uma frase que representa uma negação da 

proposição lógica “João dançará ou irá tirar 
fotos com os amigos” é: 
a) João não dançará e não irá tirar fotos com os amigos 
b) João dançará ou não irá tirar fotos com os amigos 
c) João não dançará ou não irá tirar fotos com os amigos 
d) João não dançará e irá tirar fotos com os amigos 
 

13) Assinale a alternativa que representa uma 
equivalência da proposição lógica “Se Ana trabalhou, 
então foi remunerada pelos seus serviços prestados”. 
a) Ana trabalhou ou não foi remunerada pelos seus 

serviços prestados 
b) Ana não trabalhou ou não foi remunerada pelos 

seus serviços prestados 
c) Ana não trabalhou e não foi remunerada pelos 

seus serviços prestados 
d) Ana não trabalhou ou foi remunerada pelos seus 

serviços prestados 
 

14) Sejam as proposições lógicas simples: 
p: Eduarda gosta de voleibol. 
q: Felipe é técnico de futebol. 

A proposição lógica composta ~𝐩 ↔ 𝐪  
corresponde a: 
a) Se Eduarda gosta de voleibol, então Felipe é 

técnico de futebol 
b) Eduarda gosta de voleibol e Felipe é técnico de 

futebol 
c) Eduarda não gosta de voleibol se, e somente se, 

Felipe é técnico de futebol 
d) Eduarda não gosta de voleibol ou Felipe é 

técnico de futebol 
 

15) Sejam as proposições lógicas simples:  
p: O Brasil é um dos maiores exportadores de 

carne bovina. 
q: O Brasil tem um sistema econômico dependente 

do agronegócio. 
A proposição lógica composta 𝐩 ∧ ~𝐪  
corresponde a: 
a) O Brasil é um dos maiores exportadores de 

carne bovina e tem um sistema econômico 
dependente do agronegócio 

b) O Brasil é um dos maiores exportadores de 
carne bovina e não tem um sistema econômico 
dependente do agronegócio 

c) O Brasil não é um dos maiores exportadores de 
carne bovina ou tem um sistema econômico 
dependente do agronegócio 

d) O Brasil é um dos maiores exportadores de 
carne bovina ou não tem um sistema econômico 
dependente do agronegócio 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

16) Com base na planilha eletrônica genérica 
abaixo, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B C 

1 3 6 9 

2 2 4 6 
 
1. O resultado da fórmula =SOMA(A1:B2) será de 

15 (quinze). 
2. A multiplicação da célula C2 com a B2 terá o 

resultado 12 (doze).  
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

17) Relacione os nomes dos desenvolvedores de 
software da coluna da esquerda com o 
respectivo nome dos seus browsers da coluna 
da direita. 
(1) Mozilla   (A) Chrome 
(2) Microsoft  (B) Firefox 
(3) Google   (C) Edge 
 
a) 1A - 2B - 3C  c)  1B - 2A - 3C 
b) 1B - 2C - 3A  d)  1C - 2A - 3B 
 

18) Em relação aos Antivírus e Firewall, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
I. Os Antivírus combatem malwares tais como: 

Cavalo de Tróia, Adware e Spyware. 
II. Tanto o Antivírus como o Firewall têm o propósito 

de proteger o computador de ameaças. 
III. O Firewall tem como função principal compactar 

os dados de entrada em uma rede. 
Das afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

19) Em relação aos principais Sistemas 
Operacionais temos alguns conceitos básicos, 
tais como: 
1. O Sistema Operacional Linux é um software que 

está em vários tipos de dispositivos. 
2. O Android é um Sistema Operacional 

desenvolvido para smartphones e tablets. 
3. O Windows 11 é a atual versão principal da 

família de Sistemas Operacionais da Microsoft.  
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem em 1, 2 e 3 
 

20) Assinale a alternativa que esteja tecnicamente 
incorreta quanto aos conceitos básicos dos 
Correios Eletrônicos. 
a) As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas 
b) É possível o recebimento de vírus de computador 

através do e-mail 
c) Somente é possível ser utilizado em comunicações 

regionais 
d) Possibilidade de incluir arquivos, imagens e vídeos 

anexados à mensagem  
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NOÇÕES DE DIREITO 

 
21) Com relação ao processo administrativo, 

analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A competência é irrenunciável e se exerce pelos 

órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria, salvo os casos de delegação e 
avocação legalmente admitidos. 

(  ) Qualquer matéria pode ser objeto de delegação, 
mas não de avocação. 

(  ) O ato de delegação é revogável a qualquer 
tempo pela autoridade delegante. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

22) No que se refere ao disposto na Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), 
assinale a alternativa que expressa 
corretamente o princípio da segurança.  
a) Garantia, aos titulares, de informações claras, 

precisas e facilmente acessíveis sobre a 
realização do tratamento e os respectivos 
agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial 

b) Adoção de medidas para prevenir a ocorrência 
de danos em virtude do tratamento de dados 
pessoais 

c) Utilização de medidas técnicas e administrativas 
aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão 

d) Impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos 

 
23) Ricardo é prefeito da cidade XXX e realizou obra 

pública no ano de 2022. Almejando a reeleição 
nas próximas eleições municipais, Ricardo 
exigiu que fosse exposto no local da obra 
pública um grande outdoor com sua imagem e 
os dizeres “Ricardo fez essa obra, assim como 
fará a cidade XXX muito melhor!”. No que se 
refere aos princípios da Administração Pública 
e a atuação de Ricardo, assinale a alternativa 
que apresenta qual princípio foi infringido pela 
imagem e propaganda do prefeito na obra 
pública. 
a) Princípio da impessoalidade 
b) Princípio da publicidade 
c) Princípio da legalidade  
d) Princípio da eficiência  

24) De acordo com a Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e suas 
alterações, analise as afirmativas a seguir. 
I. O sistema de responsabilização por atos de 

improbidade administrativa tutelará a probidade 
na organização do Estado e no exercício de 
suas funções, como forma de assegurar a 
integridade do patrimônio público e social. 

II. Não configura improbidade a ação ou omissão 
decorrente de divergência interpretativa da lei, 
baseada em jurisprudência, ainda que não 
pacificada, mesmo que não venha a ser 
posteriormente prevalecente nas decisões dos 
órgãos de controle ou dos tribunais do Poder 
Judiciário. 

III. O mero exercício da função ou desempenho de 
competências públicas, ainda que sem 
comprovação de ato doloso com fim ilícito, não 
afasta a responsabilidade por ato de 
improbidade administrativa. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 
 

25) Com relação às disposições constitucionais 
sobre a nacionalidade, assinale a alternativa 
que apresenta uma hipótese de brasileiro 
naturalizado. 
a) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 

mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja 
a serviço da República Federativa do Brasil 

b) Os nascidos na República Federativa do Brasil, 
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país 

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 e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira 

d) Os nascidos no estrangeiro, de qualquer 
nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira    
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26) De acordo com o disposto na Constituição 
Federal sobre Segurança Pública, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) A polícia federal, instituída por lei como órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, dentre 
outras atribuições, a prevenir e reprimir o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência. 

(  ) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.   

(  ) Às polícias penais, vinculadas ao órgão 
administrador do sistema penal da unidade 
federativa a que pertencem, cabe a segurança 
dos estabelecimentos penais.   

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) De acordo com as disposições constitucionais 
sobre a educação, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho 

b) As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão 

c) Os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino médio e na educação superior 

d) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo 

 
28) Acerca dos direitos e deveres individuais e 

coletivos previstos na Constituição Federal, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 

nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, sem exceções.  

II. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 

III. É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I apenas 

29) Acerca dos crimes contra a Administração 
Pública, assinale a alternativa que apresenta a 
descrição legal da corrupção passiva. 
a) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida 

b) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 
de tal vantagem 

c) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio 

d) Oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício 

 

30) De acordo com a Lei nº 13.869/2019 que dispõe 
sobre os crimes de abuso de autoridade, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) As condutas descritas na Lei nº 13.869/2019 

constituem crime de abuso de autoridade 
quando praticadas pelo agente com a finalidade 
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a 
si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero 
capricho ou satisfação pessoal. 

(  ) A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas não configura abuso 
de autoridade. 

(  ) A perda do cargo, do mandato ou da função 
pública são efeitos automáticos da condenação.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
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DIREITOS HUMANOS 
 

31) Segundo a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), nos 
termos do art. 6º, que trata da escravidão e da servidão, 
alguns trabalhos ou serviços não constituem 
trabalhos forçados ou obrigatórios. Sobre os referidos 
trabalhos e/ou serviços e as pessoas que os 
executam, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de 

pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou 
resolução formal expedida pela autoridade judiciária 
competente, sem a necessidade de vigilância e 
controle das autoridades públicas, sendo permitido 
que os indivíduos que os executarem sejam postos 
à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas jurídicas de caráter privado 

b) O serviço militar e, nos países onde se admite a 
isenção por motivos de consciência, o serviço 
nacional que a lei estabelecer em lugar daquele 

c) O serviço imposto em casos de perigo ou 
calamidade que ameace a existência ou o bem-
estar da comunidade 

d) O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações 
cívicas normais 

 
32) Segundo a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), toda pessoa acusada de delito tem direito 
a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa, sendo que 
durante o processo, toda pessoa acusada de 
delito possui direitos a garantias mínimas. 
Sobre essas garantias mínimas asseguradas 
pela referida Convenção, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Direito ao acusado de ser assistido por tradutor ou 

intérprete, se não compreender ou não falar o 
idioma do juízo ou tribunal, desde que arque com os 
custos dessa assistência.  

(  ) Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado 
da acusação formulada.  

(  ) Concessão ao acusado do tempo e dos meios 
adequados para a preparação de sua defesa.  

(  ) Direito do acusado de defender-se apenas por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, 
livremente e em particular, com seu defensor.  

(  ) Direito irrenunciável de ser assistido por um 
defensor proporcionado pelo Estado, remunerado 
ou não, segundo a legislação interna, se o acusado 
não se defender por ele mesmo e nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei.  

(  ) Direito da defesa de inquirir as testemunhas 
presentes no tribunal e de obter o comparecimento, 
como testemunhas ou peritos, de outras pessoas 
que possam lançar luz sobre os fatos.  

(  ) Direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada.  

(  ) Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - F - F - F - F 
b) V - V - F - F - V - F - V - V 
c) V - F - F - V - V - F - V - V 
d) F - V - V - F - V - V - V - V 

33) Nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 
Elaboração de Medidas Não Privativas de 
Liberdade, as disposições sobre a aplicação 
das penas, descrevem que as autoridades 
competentes têm à sua disposição uma ampla 
gama de medidas substitutivas, relativas à 
aplicação das penas, visando evitar a prisão e 
ajudar o infrator a reintegrar-se rapidamente na 
sociedade. Sobre a obrigatoriedade de que 
todas as penas estejam subordinadas ao exame 
da autoridade judiciária ou de qualquer 
autoridade competente, a pedido do infrator, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Autorizações de saída e processo de reinserção 
b) Libertação para trabalho ou educação 
c) Indulto 
d) Remissão da pena e Libertação condicional 
 

34) Sobre a execução das medidas não privativas 
de liberdade, previstas nas Regras de Tóquio 
(1990), levando em consideração a supervisão, 
a duração e as condições, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. A supervisão tem por objetivo diminuir os casos 

de reincidência e facilitar a reintegração do 
infrator na sociedade de modo a reduzir ao 
máximo as oportunidades de reincidência. 

II. Quando uma medida não privativa de liberdade 
requerer supervisão, esta deve ser exercida por 
uma autoridade competente, nas condições 
definidas pela lei. 

III. Os infratores deverão, se necessário, receber 
assistência psicológica, social e material e 
oportunidades para fortalecer os vínculos com a 
sociedade para facilitar sua reintegração. 

IV. A duração das medidas não privativas de 
liberdade não deve ultrapassar o período 
estabelecido pela autoridade competente de 
acordo com a legislação em vigor, e não podem 
ser encerradas antecipadamente, mesmo 
quando o infrator responde favoravelmente a 
ela.  

V. Quando a autoridade competente fixar as 
condições a serem respeitadas pelo infrator, 
deverá considerar tão somente as necessidades 
da sociedade e da vítima.  

VI. No início da aplicação de uma medida não 
privativa de liberdade deve-se explicar ao 
infrator, verbalmente e por escrito, as condições 
de aplicação da medida, assim como os seus 
direitos e obrigações, podendo as mesmas 
serem modificadas pela autoridade competente, 
de acordo com os estatutos legais, em função 
dos progressos realizados pelo infrator. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) I, II, III e VI apenas 
c) I, II, III e IV apenas 
d) II, III, IV e V apenas 
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35) Existem dispositivos legais nacionais e 
internacionais que tratam dos Direitos 
Humanos, muitos deles advindos de 
congressos e convenções das Organizações 
das Nações Unidas. Cada um deles apresenta 
objetivo específico e contribui como norma 
geral para a temática dos Direitos Humanos. 
Levando em consideração alguns desses 
dispositivos legais, numere a COLUNA II de 
acordo com a COLUNA I, estabelecendo a 
relação entre elas: 
 
COLUNA I 
1. Regras de Tóquio. 
2. Declaração de Pequim. 
3. Convenção Internacional sobre os direitos das 

crianças. 
4. Diretrizes de Riad. 
5. Regras de Beijing. 
6. Convenção para a prevenção e a repressão do 

crime de genocídio. 
 
COLUNA II 
(  ) Foi concluída em Paria, em 11 de dezembro de 

1948, por ocasião da III Sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, no Brasil, promulgado 
pelo Decreto nº 30.822, de 06 de maio de 1952.  

(  ) Advém das Nações Unidas para a elaboração 
de medidas não privativas de liberdade.  

(  ) Visa à proteção das crianças e adolescentes de 
todo o mundo, e foi aprovada pela Resolução 
44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 20 de novembro de 1989.  

(  ) Advém das Nações Unidas para a prevenção da 
delinquência juvenil.  

(  ) Trata-se de uma plataforma de ação da IV 
Conferência mundial sobre a mulher.  

(  ) Advém das Nações Unidas para a administração 
da justiça, da infância e da adolescência.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) 6, 2, 3, 5, 1, 4 
b) 2, 3, 5, 1, 4, 6 
c) 2, 1, 3, 4, 5, 6 
d) 6, 1, 3, 4, 2, 5 
 

36) Na apresentação à Declaração e Plataforma de 
Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 
a Diplomata, Ministra e Diretora-geral do 
Departamento de Direitos Humanos e Temas 
Sociais do Ministério das Relações Exteriores, 
Maria Luiza Ribeiro Viotti, afirma que as Nações 
Unidas têm desempenhado papel fundamental 
na promoção da situação e dos direitos da 
mulher em todo o mundo. Sobre três inovações 
de cunho transformador na luta pela promoção 
da situação e dos direitos da mulher constante 
da referida Declaração, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O conceito de gênero 
b) A noção de empoderamento 
c) A busca de igualdade salarial 
d) O enfoque da transversalidade 

37) A Conferência de Pequim, intitulada “Ação para 
a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz”, partiu 
de uma avaliação dos avanços obtidos desde as 
conferências anteriores (Nairobi, 1985; 
Copenhague, 1980; e México, 1975) e de uma 
análise dos obstáculos a superar para que as 
mulheres possam exercer plenamente seus 
direitos e alcançar seu desenvolvimento 
integral como pessoas. Sobre as áreas de 
preocupação identificadas na Declaração de 
Pequim, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Peso persistente e crescimento da pobreza 

sobre a mulher e a ausência de mecanismos 
suficientes, em todos os níveis, para promover o 
avanço das mulheres, além do desrespeito de 
todos os direitos humanos das mulheres e sua 
promoção e proteção insuficiente, bem como a 
persistência da discriminação contra a menina e 
violação de seus direitos. 

 
II. Desigualdades, inadequações e acesso 

desigual, na educação e na formação 
profissional e em matéria de serviços de saúde 
e outros afins. 

 
III. Todas as formas de violência contra a mulher, 

incluindo as constantes imagens estereotipadas 
das mulheres nos meios de comunicação e na 
mídia e, desigualdade de seu acesso aos 
mesmos e de participação neles. 

 
IV. Desigualdade nas estruturas e políticas 

econômicas em todas as atividades produtivas e 
no acesso aos recursos, bem como as 
consequências para as mulheres, 
principalmente, as que vivem em áreas sob 
ocupação estrangeira, de conflitos armados ou 
outros tipos de conflitos. 

 
V. Desigualdade entre mulheres e homens no 

exercício do poder e na tomada de decisões em 
todos os níveis, além das desigualdades de 
gênero na gestão dos recursos naturais e na 
proteção do meio ambiente. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) I, II, III, IV e V  
c) I, II, III e IV apenas 
d) II, III, IV e V apenas 
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38) Nas Diretrizes das Nações Unidas para 
Prevenção da Delinquência Juvenil, tópico IV, 
que trata dos Processos de Socialização, afirma 
que “Deverá ser prestada uma atenção especial 
às políticas de prevenção que favoreçam à 
socialização e à integração eficazes de todas as 
crianças e jovens, particularmente através da 
família, da comunidade, dos grupos de jovens 
nas mesmas condições, da escola, da formação 
profissional e do meio trabalhista, como 
também mediante a ação de organizações 
voluntárias. Deverá ser respeitado, 
devidamente, o desenvolvimento pessoal das 
crianças e dos jovens que deverão ser aceitos, 
em pé de igualdade, como co-participantes nos 
processos de socialização e integração”. 
Levando em consideração um dos itens que 
estão contidos neste tópico, os Meios de 
Comunicação, analise as afirmativas a seguir e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os meios de comunicação deverão certificar-se 

de que toda a família  da criança tem acesso à 
informação e aos materiais procedentes de 
diversas fontes nacionais e internacionais.  

(  ) Os meios de comunicação deverão ser 
incentivados a divulgarem a contribuição 
positiva dos jovens à sociedade, bem como a 
difundirem informação relativa à existência de 
serviços, instalações e oportunidades 
destinados aos jovens dentro da sociedade.  

(  ) Deverá ser solicitado aos meios de 
comunicação em geral, e à televisão e ao 
cinema em particular, que reduzam o nível de 
violência nas suas mensagens e que dêem uma 
imagem desfavorável da violência e da 
exploração, evitando apresentações 
degradantes das crianças, da mulher e das 
relações interpessoais, fomentando, ao 
contrário, os princípios e as atividades de 
caráter comunitário.  

(  ) Os meios de comunicação deverão ter 
consciência da importância de sua função e 
responsabilidade, assim como de sua influência 
nas comunicações relacionadas com o uso 
indevido de drogas entre os jovens.  

(  ) Deverão utilizar seu poder para prevenir o uso 
indevido de drogas, através de mensagens 
coerentes e difundidas equilibradamente, no 
nível primário, com dever de fomentar 
campanhas eficazes de luta contra as drogas 
deverão ser fomentadas.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - V - F 
b) F - V - V - F - V 
c) V - V - F - F - V 
d) V - V - V - V - F 

39) As Diretrizes das Nações Unidas para 
Prevenção da Delinquência Juvenil, 
provenientes do oitavo Congresso das Nações 
Unidas sobre prevenção do delito e do 
tratamento do delinquente, no seu Anexo, item 
IV, trata da importância dos processos de 
socialização, afirmando que deverá ser 
prestada atenção especial às políticas de 
prevenção que favoreçam à socialização e à 
integração eficazes de todas as crianças e 
jovens. Levando em consideração as formas 
elencadas no referido item, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) Da família. 
 
(  ) Das instituições religiosas.  
 
(  ) Da comunidade. 
 
(  ) Dos grupos de jovens. 
 
(  ) Da escola. 
 
(  ) Dos meios de justiça que tratam do bem estar 

das crianças e dos jovens.  
 
(  ) Da formação profissional. 
 
(  ) Do meio trabalhista. 
 
(  ) Por meio da ação de organizações voluntárias. 
 
(  ) Por ações da prefeitura.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V - V - F - V - V - V - F - F 
 
b) V - F - V - V - V - F - V - V - V - F 
 
c) V - V - F - F - V - F - F - V - V - F 
 
d) V - V - V - V - F - V - V - V - V - F 
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40) O último item das Regras de Tóquio, item VIII, 
apresenta disposições relativas à pesquisa, 
planejamento, elaboração e avaliação das 
políticas, relativas às medidas não privativas de 
liberdade. Sobre esse item, numere a COLUNA 
II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a 
relação entre elas. 
 
COLUNA I 
1. Pesquisa e Planejamento. 
2. Formulação de políticas e desenvolvimento de 

programas. 
3. Relação com organismos e atividades relevantes. 
4. Cooperação internacional. 
 
COLUNA II 
(  ) Nesse tópico, o que importa é o desenvolvimento 

de mecanismos apropriados para os diversos 
níveis, de modo a fomentar a criação de vínculos 
entre serviços responsáveis por medidas não 
privativas de liberdade, outros setores do sistema 
de justiça criminal, desenvolvimento social e 
organismos do bem-estar, tanto governamentais 
quanto não governamentais, em áreas como 
saúde, moradia, educação, trabalho e os meios de 
comunicação.  

(  ) Nesse tópico, o que importa é que os programas 
relativos às medidas não privativas de liberdade 
devem ser planificados e aplicados de modo 
sistemático como parte do sistema de justiça 
criminal no processo de desenvolvimento 
nacional. Devem-se realizar avaliações regulares 
para implementar as medidas não privativas de 
liberdade com maior eficiência. Devem-se efetuar 
exames periódicos para determinar os objetivos, 
funcionamento e efetividade das medidas não 
privativas de liberdade.  

(  ) Nesse tópico deve-se fazer um esforço para 
envolver entidades tanto públicas, quanto privadas 
na organização para que se obtenha dados sobre 
o tratamento dos infratores em meio aberto. Deve-
se buscar saber regularmente, quais problemas 
são enfrentados pelos clientes, profissionais, 
comunidade e responsáveis, com o intuito de 
definir o que deve ser feito dentro do sistema de 
justiça criminal para a coleta e análise de dados e 
estatísticas, a fim de implementar o tratamento não 
institucionalizado de infratores.  

(  ) Esse tópico ressalta a necessidade de se envidar 
esforços para promover a cooperação científica 
entre países nas áreas de tratamento não 
institucional. Pesquisa, treinamento, assistência e 
troca de informações entre os Estados-Membros 
sobre medidas não privativas de liberdade devem 
ser fortalecidas por meio dos institutos das Nações 
Unidas para a prevenção ao crime e ao tratamento 
de infratores, em estreita colaboração com a 
Seção de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal 
do Centro de Desenvolvimento Social e Assuntos 
Humanitários do Secretariado das Nações Unidas.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) 3, 2, 1, 4 
b) 2, 3, 1, 4 
c) 2, 3, 4, 1 
d) 3, 2, 4, 1 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
41) Analise as afirmativas a seguir referentes aos 

conceitos trazidos pela Lei Federal n° 12.288/2010 
(Estatuto da Igualdade Racial). 
I. Discriminação racial ou étnico-racial: toda 

distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, cultural ou 
em qualquer outro campo da vida pública ou 
privada. 

II. Desigualdade racial: toda situação injustificada 
de diferenciação de acesso e fruição de bens, 
serviços e oportunidades, nas esferas pública e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou étnica. 

III. Desigualdade de gênero e raça: assimetria 
existente no âmbito da sociedade que acentua a 
distância social entre mulheres negras e os 
demais segmentos sociais. 

IV. População negra: o conjunto de pessoas que se 
autodeclaram pretas e pardas, conforme o 
quesito cor ou raça usado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III apenas 
b) I, III e IV apenas 
c) II e III apenas 
d) I, II, III e IV 
 

42) A Lei nº 12.594/2012 (Sinase), trata da avaliação 
e acompanhamento da gestão do atendimento 
socioeducativo. Assinale a alternativa incorreta 
sobre o assunto. 
a) A União, em articulação com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, realizará 
avaliações periódicas da implementação dos 
Planos de Atendimento Socioeducativo em 
intervalos não superiores a 3 (três) anos 

b) O Sistema Nacional de Avaliação e 
Acompanhamento do Atendimento 
Socioeducativo, tem como um de seus objetivos 
assegurar conhecimento rigoroso sobre as 
ações do atendimento socioeducativo e seus 
resultados 

c) O relatório da avaliação deverá ser 
encaminhado aos respectivos Conselhos de 
Direitos, Conselhos Tutelares e ao Delegado de 
Polícia 

d) A avaliação será coordenada por uma comissão 
permanente e realizada por comissões 
temporárias, essas compostas, no mínimo, por 
3 (três) especialistas com reconhecida atuação 
na área temática e definidas na forma do 
regulamento 
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43) De acordo com a Lei Estadual nº 869/1952, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Funcionário público é a pessoa legalmente 

investida em emprego público 
b) Classe é um agrupamento de cargos da mesma 

profissão e de igual padrão de vencimento 
c) Carreira é um conjunto de classes da mesma 

profissão escalonadas segundo os padrões de 
vencimentos 

d) Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos 
isolados e de funções gratificadas 

 
44) A Lei Estadual nº 869/1952 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Minas Gerais), define as formas de provimentos 
dos cargos públicos. A respeito dos cargos 
públicos a serem providos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Nomeação. 
II. Promoção. 
III. Transferência. 
IV. Reintegração. 
V. Reversão. 
VI. Aproveitamento. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV apenas 
b) I, III, IV, V e VI apenas 
c) I, II, IV, V e VI apenas 
d) I, II, III, IV, V e VI 
 

45) Analise as afirmativas a seguir, de acordo com 
a Lei nº 9.455/1997 e suas alterações (Lei de 
Tortura). 
I. O crime de tortura é afiançável e suscetível de 

graça ou anistia. 
II. Aquele que se omite em face das condutas que 

tipificam o crime de tortura, quando seu dever é 
de evitá-las ou apurá-las, não responde pelo 
crime de tortura, mas apenas por infração 
administrativa. 

III. A condenação pelo crime de tortura não 
acarretará a perda do cargo, função ou emprego 
público e a interdição para seu exercício pelo 
dobro do prazo da pena aplicada. 

IV. Constitui crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental em 
razão de discriminação racial ou religiosa. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e IV apenas 
b) I, II, III e IV  
c) I, II e IV apenas 
d) IV apenas 

46) Quanto a posse dos cargos públicos previstos 
na Lei Estadual nº 869/1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Minas Gerais), assinale a alternativa incorreta. 
a) Posse é o ato que investe o cidadão em cargo 

ou função gratificada 
b) Não haverá posse nos casos de promoção, 

remoção, designação para o desempenho de 
função não gratificada e reintegração 

c) O funcionário prestará, no ato da nomeação, o 
compromisso de cumprir fielmente os deveres 
do cargo ou função 

d) A posse poderá ser tomada por procuração, 
quando se tratar de funcionário ausente do 
Estado, em missão do Governo ou em casos 
especiais, a critério da autoridade competente 

 
47) Com relação ao Direito de Petição previsto na 

Lei Estadual nº 869/1952 e suas alterações 
posteriores (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), é 
incorreto afirmar que: 
a) o requerimento será dirigido à autoridade 

competente para decidi-lo e será encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente 

b) o pedido de reconsideração será dirigido à 
autoridade que houver expedido o ato ou proferido 
à primeira decisão, não podendo ser renovado 

c) os pedidos de reconsideração e os recursos têm 
efeito suspensivo 

d) o direito de pleitear na esfera administrativa 
prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados 
para as ações próprias cabíveis no Judiciário, 
quanto à espécie 

 
48) De acordo com o Decreto nº 46.644/2014, que 

dispõe sobre o Código de Conduta Ética do 
Agente Público e da Alta Administração 
Estadual, assinale a alternativa incorreta. 
a) O Código de Conduta Ética do Agente Público e 

da Alta Administração Estadual é instrumento de 
orientação e fortalecimento da consciência ética 
no relacionamento do agente público estadual 
com pessoas e com o patrimônio público 

b) Para fins deste Código de Ética considera-se 
agente público todo aquele que exerça, ainda 
que transitoriamente e sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, convênio, 
contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função pública em órgão ou 
entidade da Administração Pública Direta ou 
Indireta do Poder Executivo Estadual, inclusive 
os integrantes da Alta Administração do Poder 
Executivo Estadual 

c) As atividades de divulgação e orientação sobre 
conduta ética no Poder Executivo Estadual são 
de competência do CONSET e das Comissões 
de Ética existentes em cada órgão ou entidade, 
segundo as disposições constantes deste 
Código de Ética e das Deliberações do CONSET 

d) Não constitui um dever ético fundamental do 
agente público participar de movimentos e 
estudos relacionados à melhoria do exercício de 
suas funções, visando ao bem comum 
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49) De acordo com o Decreto Estadual nº 
47.528/2018 (Regulamenta, no âmbito do Poder 
Executivo, a Lei Complementar nº 116/2011, que 
dispõe sobre a prevenção e a punição do 
assédio moral na administração pública 
estadual), analise as afirmativas a seguir sobre 
as modalidades de punição do assédio moral. 
I. Admoestação verbal. 
II. Repreensão. 
III. Suspensão. 
IV. Demissão. 
V. Perda do cargo comissionado ou função gratificada. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV apenas 
b) I, II e III apenas 
c) I, II, IV e V apenas 
d) II, III e IV apenas 
 

50) Assinale a alternativa que não está em 
conformidade com o Decreto Estadual nº 
47.528/2018 (Regulamenta, no âmbito do Poder 
Executivo, a Lei Complementar nº 116/2011, que 
dispõe sobre a prevenção e a punição do 
assédio moral na administração pública 
estadual). 
a) Constitui situação que pode configurar a prática 

de assédio moral relegar intencionalmente o 
agente público ao ostracismo 

b) Considera-se assédio moral a conduta de 
agente público que tenha por objetivo ou efeito 
degradar as condições de trabalho de outro 
agente público, atentar contra seus direitos ou 
sua dignidade, comprometer sua saúde física ou 
mental ou seu desenvolvimento profissional 

c) O procedimento para o registro da denúncia de 
assédio moral não poderá ser iniciado por 
agente público ou terceiro que tenha 
conhecimento de condutas que possam 
configurar a prática de assédio moral em órgão 
ou entidade da administração pública, mas 
somente pela própria parte ofendida 

d) Para os fins do disposto neste decreto, 
considera-se assédio moral misto, aquele 
praticado contra uma mesma pessoa por mais 
de um agente público, simultaneamente, nas 
modalidades vertical e horizontal 

51) Assinale a alternativa que não está em 
conformidade com as prescrições contidas no 
Estatuto da Criança e Adolescente. 
a) É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária 

b) Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas 
entre dezoito e vinte e quatro anos de idade 

c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, 
a pessoa até 12 (doze) anos de idade 
incompletos e adolescente aquela entre 12 
(doze) e 18 (dezoito) anos de idade 

d) A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de 
dignidade 

 
52) Com relação aos direitos fundamentais, mais 

especificamente o direito à vida e à saúde, 
previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo 

físico, de tratamento cruel ou degradante e de 
maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais 

b) As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, sem 
constrangimento, ao Conselho Tutelar 

c) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção 
da Gravidez na Adolescência, a ser realizada 
anualmente na semana que incluir o dia 1º de 
fevereiro, com o objetivo de disseminar 
informações sobre medidas preventivas e 
educativas que contribuam para a redução da 
incidência da gravidez na adolescência 

d) Os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a manter registro 
das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito 
anos 
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53) Assinale a alternativa que está em 
desconformidade com a Lei nº 10.741/2003 e 
suas alterações (Estatuto do Idoso). 
a) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

b) A pessoa idosa goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade 

c) A garantia de prioridade da efetivação dos direitos 
previstos no Estatuto da Pessoa Idosa não 
compreende a viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio da pessoa idosa 
com as demais gerações 

d) Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade 
especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-
se suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação às demais pessoas idosas 

 
54) Com relação a Lei nº 11.340/2006 e suas alterações 

(Lei Maria da Penha) analise as afirmativas a seguir 
sobre as formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, entre outras. 
I. A violência física entendida como qualquer conduta 

que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 
 
II. A violência psicológica entendida como qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
 
III. A violência sexual entendida como qualquer conduta 

que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. 

 
IV. A violência patrimonial entendida como qualquer 

conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades. 

 
V. A violência moral entendida como qualquer conduta 

que lhe cause dano emocional e diminuição da 
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 
de sua intimidade, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou, qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e IV apenas 
b) I, II, III e IV apenas 
c) I, II, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 

55) De acordo com o Estatuto do Desarmamento, 
Lei Federal de nº 10.826/2003, no que trata do 
porte de arma de fogo, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Os integrantes do quadro efetivo de agentes e 

guardas prisionais poderão portar arma de fogo de 
propriedade particular ou fornecida pela respectiva 
corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, 
desde que estejam submetidos a regime de 
dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional, 
nos termos do regulamento e, subordinados a 
mecanismos de fiscalização e de controle interno 

b) É proibido o porte de arma de fogo em todo o 
território nacional, salvo para os casos previstos em 
legislação própria e para os integrantes das guardas 
municipais dos Municípios com mais de 50.000 
(cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes, mesmo fora de serviço 

c) Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte 
e cinco) anos que comprovem depender do emprego 
de arma de fogo para prover sua subsistência 
alimentar familiar será concedido pela Polícia 
Federal o porte de arma de fogo, na categoria 
caçador para subsistência, de uma arma de uso 
permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) 
canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 
(dezesseis), desde que o interessado comprove a 
efetiva necessidade em requerimento ao qual 
deverão ser anexados: documento de identificação 
pessoal, comprovante de residência em área rural e 
atestado de bons antecedentes 

d) O caçador para subsistência que der outro uso à sua 
arma de fogo, independentemente de outras 
tipificações penais, responderá, conforme o caso, por 
porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso 
permitido 

 
56) Com relação à Lei nº 13.869/2019 e suas 

alterações (Lei de Abuso de Autoridade), 
assinale a alternativa incorreta. 
a) As condutas descritas nesta Lei constituem crime 

de abuso de autoridade quando praticadas pelo 
agente com a finalidade específica de prejudicar 
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, 
ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal 

b) A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas configura abuso de 
autoridade 

c) É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade 
qualquer agente público, servidor ou não, da 
administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de Território 

d) Reputa-se agente público, para os efeitos desta 
Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou 
entidade da administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
de Território 
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57) Nos termos da nova Lei nº 13.869/2019 (Lei de 
Abuso de Autoridade), assinale a alternativa 
correta. 
a) Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal 

pública incondicionada e de ação penal pública 
condicionada à representação 

b) Não será admitida ação privada se a ação penal 
pública não for intentada no prazo legal 

c) Esta lei prevê as penas restritivas de direitos 
substitutivas das privativas de liberdade que são 
a prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas e a suspensão do exercício 
do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo 
de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos 
vencimentos e das vantagens 

d) As penas restritivas de direitos não podem ser 
aplicadas autonomamente 

 
58) De acordo com as previsões contidas Lei nº 

13.869/2019 e suas alterações (Lei de Abuso de 
Autoridade), assinale a alternativa correta. 
a) Não faz coisa julgada em âmbito cível, assim 

como no administrativo-disciplinar, a sentença 
penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em 
estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito 

b) As penas previstas nesta Lei serão aplicadas 
com dependência das sanções de natureza civil 
ou administrativa cabíveis 

c) As responsabilidades civil e administrativa são 
independentes da criminal, não se podendo 
mais questionar sobre a existência ou a autoria 
do fato quando essas questões tenham sido 
decididas no juízo criminal 

d) Não tipifica o crime de violência Institucional a 
conduta de submeter a vítima de infração penal 
ou a testemunha de crimes violentos a 
procedimentos desnecessários, repetitivos ou 
invasivos, que a leve a reviver, sem estrita 
necessidade, mas apenas infração 
administrativa 

59) Leia o texto a seguir e analise as afirmativas. 
Com relação a Lei nº 1.079/1950 e suas 
alterações (Lei de Crimes de Responsabilidade), 
são crimes de responsabilidade os atos do 
Presidente da República que atentarem contra a 
Constituição Federal, e, especialmente, contra: 
I. A existência da União. 
II. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário e dos poderes constitucionais dos 
Estados. 

III. O exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais. 

IV. A segurança interna do país. 
V. A probidade na administração. 
VI. A lei orçamentária. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, V e VI apenas 
b) I, II, III, IV e VI apenas 
c) II, III, IV, V e VI apenas 
d) I, II, III, IV, V e VI 
 

60) Lei as alternativas a seguir e assinale a que está 
em conformidade com a Lei 7.716/89, que trata 
dos crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor. 
a) Não constitui um ilícito criminal tipificado na Lei 

7.71/16/89 negar ou obstar emprego em 
empresa privada, mas apenas uma infração 
administrativa 

b) Ficará sujeito às penas de multa e de prestação 
de serviços à comunidade, incluindo atividades 
de promoção da igualdade racial, quem, em 
anúncios ou qualquer outra forma de 
recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos 
de aparência próprios de raça ou etnia para 
emprego cujas atividades não justifiquem essas 
exigências 

c) Serão punidos, na forma desta Lei, apenas os 
crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia ou religião 

d) Não constitui infração penal de preconceito as 
condutas de fabricar, comercializar, distribuir ou 
veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cruz 
suástica ou gamada, para fins de divulgação do 
nazismo, pois estão abrangidos pelo direito de 
manifestação previstos na Constituição Federal 
do Brasil 
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REDAÇÃO 
 

Texto I 
 
 Percebemos a ausência de cidadania, por exemplo, quando uma sociedade gera uma criança de rua. Ela é o 

sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres e não conseguem garantir a educação dos filhos, que 
muitas vezes são obrigados a trabalhar desde crianças. Por isso esses filhos, quando crescerem, vão continuar 
pobres, já que sem formação educacional é difícil arrumar bons empregos. E os filhos de seus filhos não terão 
condições de progredir. Então surge a pergunta: a família é pobre porque não conseguiu estudar ou é porque não 
estudou que continua pobre?  

 Esse círculo vicioso não atinge só os que têm menos dinheiro. Revela uma sociedade que fecha oportunidades 
a todos, inclusive a você.  

(DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de Papel, a infância, a adolescência e os Direitos Humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 2011, p. 10) 

 

Texto II 

 

 
  

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/mais-de-9-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-vivem-em-

extrema-pobreza-no-brasil-diz-abrinq.ghtml. Acesso em: 29/09/2022) 

 

Proposta de Redação:  

   

 As crianças e os adolescentes na rua e vivendo em situação de extrema pobreza no Brasil devem ser 
entendidos como um sintoma de uma crise social, como nos mostra Dimenstein. Nesse sentido, considerando as 
ideias apresentadas pelos textos motivadores e sua visão de mundo, escreva, em registro formal da Língua, um 
texto dissertativo-argumentativo, que contenha entre 20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema: “Os efeitos 
sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil”.  
  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/mais-de-9-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-vivem-em-extrema-pobreza-no-brasil-diz-abrinq.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/mais-de-9-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-vivem-em-extrema-pobreza-no-brasil-diz-abrinq.ghtml
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Transcreva a redação de mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas. 
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