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Agente de Segurança
Socioeducativo
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta
correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

setembro

11

11 de setembro

70 questões

13 às 18h

5h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

10 questões

A rotina dos jovens alvo da polêmica sobre a redução da maioridade penal
Uma fila de adolescentes de cabeça baixa e mãos para
trás serpenteia pelo pátio de uma unidade de internação para menores infratores. Um    um, meninos
de 16   19 anos, em sua maioria, repetem “licença,
senhora” com voz de quem antecipa uma bronca. E
passam ao refeitório. Pelas regras locais de boa conduta, não é permitido olhar fixo nos olhos de funcionários ou visitantes. Mas Nelson busca de canto a mirada
da jornalista: “Vou esperar o livro da senhora”, ele cobra,
resgatando uma promessa feita minutos antes.
O dia é frio e cinza, assim como as instalações desta
unidade da Fundação Casa (localizada na zona norte
de São Paulo), dedicada à ressocialização de jovens
reincidentes no crime. Esses adolescentes, objeto
de uma importante discussão sobre a redução da
maioridade penal no Brasil, estão proibidos de olhar
na cara das pessoas, mas encará-los tampouco é fácil.
Quase todos furtaram, roubaram ou se envolveram
com o tráfico. Menos de 1% cometeu homicídios qualificados. Têm de aprender a respeitar a autoridade
de agentes de segurança, professores, psicólogos e
agentes sociais. Terminar a escola (    qual muitos
não tiveram acesso em liberdade), raspar seus cabelos
e vestir o mesmo conjunto azul de calça e moletom.
Ainda que os esforços institucionais sejam legítimos
e variados para dar    esses jovens a rotina de uma
escola de bairro, eles estão encarcerados e, ao contrário de quem está fora, não se esquecem disso.
Nelson [nome fictício], de 19 anos, está na terceira
internação (em seu último período, ingressou com
menos de 18 anos). Debutou na Fundação aos 14 anos

por tráfico de drogas e pelo mesmo motivo retornou
a ela outras duas vezes. No “mundão” (tudo o que não
corresponde    área entremuros que ele habita),
trabalhava com o pai, como pintor. “Mas aí comecei a
me envolver com o crime. Chegou uma hora em que
a pessoa quer ganhar mais do que ganhava. Aí optei
pela vida mais fácil”, relata. Foi internado que ele concluiu os estudos e pegou o gosto pela leitura. Acaba
de ler uma das tramas de Nicholas Sparks, autor norte-americano de best sellers açucarados, como Diário
de uma paixão e Uma longa jornada, e cujo nome ele
pronuncia à perfeição.
O discurso dos adolescentes sobre a maioridade penal
vem pronto, superficial, como criança que repete algo
que escutou – das famílias, dos funcionários e até dos
noticiários que em teoria estão proibidos de assistir.
Mas demonstra que de presídio tradicional eles entendem. “O Governo vai gastar mais dinheiro com cadeia.
Falam que lá dentro não é fácil, que aqui sim é uma
escolinha. Lá dão comida estragada e, se a família não
ajudar, a pessoa passa fome”, diz Nelson.
Breno, de 19 anos, em sua terceira passagem pelo
sistema socioeducativo por roubo de carros, agarra o
exemplo mais próximo para emplacar uma defesa pessoal. “A senhora tem um filho, tipo eu, e ele vai começar
agora… Vai pra cadeia e começa a falar na gíria, interagir com ladrão mais avançado. Querendo ou não, ele vai
se atualizar. Passar de carro nacional a importado e por
aí em diante”. Não que ele comemore estar ali e não em
um presídio comum. Breno conclui: “De qualquer jeito,
estou preso, né? É fundo do poço, e eu estou embaixo”.

MORAES, Camila. [Adaptado]
Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/24/politica/1435121422_140735.html> Acesso em 20/julho/2016.
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1. Nos três primeiros parágrafos do texto, há cinco
lacunas.

3. Considere as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. Trata-se de um texto narrativo, escrito em primeira pessoa, que visa oferecer um relato da
experiência do narrador sobre a vida em uma
unidade de internação.
2. É possível deduzir que a Fundação Casa é
uma unidade de internação socioeducativa
para menores infratores que conta com uma
equipe multidisciplinar de profissionais.
3. As regras de funcionamento da Fundação
Casa tentam se aproximar do dia a dia de uma
escola de bairro, embora se trate de um espaço
de encarceramento e de privação de liberdade.
4. Trata-se de uma matéria jornalística, que se
posiciona a favor da redução da maioridade
penal, o que se evidencia pelo título conferido
à reportagem.

Assinale a alternativa que as preenche corretamente,
de acordo com a ordem em que aparecem no texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a–a–à–a–à
a–à–a–à–a
a–à–à–a–à
à–a–a–à–a
à–à–a–a–à

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no primeiro parágrafo do texto.
( ) O termo “serpenteia” designa o caráter dos
adolescentes, similar às cobras, que seriam
traiçoeiras, ligeiras e escorregadias.
( ) A expressão “com voz de quem antecipa uma
bronca” é uma avaliação feita pela autora do
texto sobre a entonação usada pelos meninos.
( ) A referência temporal da expressão “minutos
antes” é indeterminável, pois remete a um
episódio que envolveu pessoas estranhas à
reportagem.
( ) O trecho “Mas Nelson busca de canto a mirada
da jornalista” estabelece uma relação semântica de contraposição com o enunciado que o
antecede no texto.
( ) O termo “mirada” pode ser substituído, sem
prejuízo de significado, por “olhar”, acompanhado por ajuste de concordância nominal.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•F•F
V•F•V•V•F
F•V•F•V•V
F•F•V•V•V
F•F•V•F•V

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

4. De acordo com o texto, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

) da fala de Nelson e de Breno, nos dois últimos
parágrafos, infere-se que os dois adolescentes
estão alheios à polêmica em torno da redução
da maioridade penal.
( ) no 2o parágrafo, em “O dia é frio e cinza,
assim como as instalações desta unidade da
Fundação Casa”, há uma relação de causalidade estabelecida pelo conectivo “assim”.
( ) no 2o parágrafo, o texto defende a necessidade de se encarar os olhos dos adolescentes
como forma de instaurar mecanismos de
intimidação.
( ) no 3o parágrafo, a expressão “tudo o que não
corresponde    área entremuros que ele
habita” faz menção à realidade do tráfico de
drogas vivida por Nelson.
( X ) o 3o e o 5o parágrafo apresentam perspectivas
distintas sobre as experiências de internação, tendo a educação papel relevante nessa
situação.
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5. Analise os três trechos abaixo retirados do texto.
1. “Esses adolescentes, objeto de uma importante discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil, estão proibidos de olhar
na cara das pessoas, mas encará-los tampouco é fácil.” (2o parágrafo)
2. “O discurso dos adolescentes sobre a maioridade penal vem pronto, superficial, como
criança que repete algo que escutou – das
famílias, dos funcionários e até dos noticiários
que em teoria estão proibidos de assistir. Mas
demonstra que de presídio tradicional eles
entendem.” (4o parágrafo)
3. Breno conclui: “De qualquer jeito, estou preso,
né? É fundo do poço, e eu estou embaixo”.
(5o parágrafo)

6. Considere os excertos abaixo em seu contexto:
(i) “Ainda que os esforços institucionais sejam legítimos e variados para dar    esses jovens
a rotina de uma escola de bairro, eles estão
encarcerados e, ao contrário de quem está fora,
não se esquecem disso.” (2o parágrafo)
(ii) “O Governo vai gastar mais dinheiro com
cadeia. Falam que lá dentro não é fácil, que
aqui sim é uma escolinha.” (4o parágrafo)
(iii) “Não que ele comemore estar ali e não em um
presídio comum.” (5o parágrafo)
Analise as afirmativas abaixo em relação aos excertos:
1. Em (i), as formas verbais “sejam” e “esquecem”
estão no tempo presente, mas diferem quanto
ao modo, pois a primeira está no modo subjuntivo e a segunda, no indicativo.
2. Em (i), “fora” refere-se a “fora da escola”.
3. Em (ii), a perífrase verbal “vai gastar” está no
tempo presente, podendo ser substituída pela
forma simples “gasta”, sem alterar o significado temporal da frase.
4. As palavras “aqui” (ii) e “ali” (iii) referem-se ao
mesmo local: a Fundação Casa.
5. Em (iii), a frase poderia ser rescrita, sem prejuízo de significado, como: “Ele não comemora
estar ali em vez de estar em um presídio
comum.”

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação aos trechos retirados do texto.
( ) Em 1, o pronome oblíquo sublinhado faz referência tanto a adolescentes como a pessoas.
( ) Em 2, há uma dissonância argumentativa
entre o tipo de discurso dos adolescentes
sobre a maioridade penal e seu conhecimento
acerca da realidade de um presídio.
( ) Em 3, o uso do discurso direto confere
veracidade e um tom testemunhal sobre a
experiência negativa de uma situação de
aprisionamento.
( ) Em 3, na frase “É fundo do poço, e eu estou
embaixo”, o uso da vírgula constitui-se em
desvio das regras de pontuação da norma
culta da língua.
( ) Nos três trechos há menção explícita às normas de conduta e de controle impostas aos
adolescentes em situação prisional.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•V•F•F
F•V•F•V•V
F•F•V•V•F
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7. Com base no texto, assinale a alternativa correta,
de acordo com a norma culta da língua escrita.
a. ( ) As formas verbais “repetem” e “passam”
(1o parágrafo) estão no plural, porque devem
concordar com “maioria”, que é plural.
b. ( X ) Em “Mas demonstra que de presídio tradicional eles entendem” (4o parágrafo), a forma
verbal sublinhada está no singular, porque
concorda com “O discurso”, que é singular.
c. ( ) A expressão “não é permitido” (1o parágrafo)
poderia ser substituída por “não são permitidos”, pois a regra de concordância é opcional,
nesse caso.
d. ( ) Em “Têm de aprender a respeitar” (2o parágrafo), a forma verbal sublinhada não deveria
ser acentuada, pois deve concordar com
“Menos de 1%”, que aparece na oração precedente e é singular.
e. ( ) Em “ao contrário de quem está fora” (2o parágrafo), a forma verbal sublinhada poderia ser
substituída por “estão”, pois a regra de concordância é opcional, nesse caso.

8. Assinale a alternativa cujo vocábulo sublinhado
não é pronome relativo.
a. ( ) “tudo o que não corresponde    área entremuros que ele habita”(3o parágrafo)
b. ( ) “uma das tramas de Nicholas Sparks, autor
norte-americano […] e cujo nome ele pronuncia à perfeição.” (3o parágrafo)
c. ( ) “como criança que repete algo que escutou”
(4o parágrafo)
d. ( X ) “Falam que lá dentro não é fácil, que aqui sim
é uma escolinha. (4o parágrafo)
e. ( ) “das famílias, dos funcionários e até dos noticiários que em teoria estão proibidos de assistir”
(4o parágrafo)
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
(
(

(
(

(

) As palavras gíria, pátio, área e refeitório
seguem a mesma regra de acentuação gráfica.
) Em “e por aí em diante” (5o parágrafo), o vocábulo sublinhado deveria receber acento diferencial, para distinguir o verbo da preposição.
) As palavras lá, né, até e aí seguem a mesma
regra de acentuação gráfica.
) Em “dar    esses jovens a rotina de uma
escola de bairro”(2o parágrafo), há dois complementos verbais: “esses jovens” é objeto
direto e “de uma escola de bairro” é objeto
indireto.
) Em “pegou o gosto pela leitura” (3o parágrafo),
“pela leitura” é complemento nominal.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•F•F
V•F•F•V•V
V•F•F•F•V
F•V•V•V•F
F•F•V•F•V

10. Assinale a alternativa correta, considerando a
norma culta da língua portuguesa.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Informamos à Vossa Senhoria e família que o
evento beneficiente foi cancelado.
( X ) Informamos a Vossa Senhoria e sua família
que o evento beneficente foi cancelado.
( ) Informamos a Vossa Senhoria e vossa família
de que o evento beneficente foi cancelado.
( ) Informamos-lhe e a vossa família de que o
evento beneficente foi cancelado.
( ) Informamo-lhes que o evento beneficiente foi
cancelado.
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Noções de Informática

10 questões

11. Assinale a alternativa que indica corretamente a
opção do Painel de Controle do Windows 7 professional em português que permite escolher quais ícones
e avisos, como por exemplo Rede; Volume; dentre
outros, aparecerão na barra de tarefas do Windows
(lado direito da barra de tarefas).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Sistema
Menu Iniciar
Ícones do Windows
Barra de Tarefas do Windows
Ícones da Área de Notificação

12. Considere um microcomputador que apresentou
defeito e, ao retornar da manutenção, verificou-se que
os arquivos que nele existiam, incluindo arquivos do
MS Word e do MS Excel, haviam desaparecido.

14. Identifique os itens que constituem Ferramentas
Administrativas do Windows 7 professional em
português.
1.
2.
3.
4.

Gerenciamento de Impressão
Serviços
Visualizador de Eventos
Monitor de Desempenho

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4

Isso indica que o defeito apresentado pelo microcomputador está relacionado à(ao):

15. Assinale a alternativa que indica corretamente o
recurso do MS Excel 2013 em português que permite
que um texto longo em uma célula do MS Excel seja
exibido dentro dos limites de largura da célula, utilizando múltiplas linhas se necessário.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Disco rígido.
Placa de rede.
Memória RAM.
Teclado e/ou mouse.
Monitor ou tela do microcomputador.

13. O nome do recurso do software de correio eletrônico Thunderbird que permite localizar e-mails,
procurando nos campos de remetente, destinatários,
assunto e/ou texto da mensagem, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pesquisar remetentes ou destinatários.
Procurar.
Filtrar.
Localizar e-mails.
Localizar e Substituir.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ajustar texto
Mesclar e Centralizar
Mesclar e Ajustar texto
Quebrar texto Automaticamente
Alinhamento de texto Justificado

16. Assinale a alternativa com a extensão que possibilita integrar a funcionalidade de calendário ao e-mail
do Mozilla Thunderbird.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Thunder
Lightning
Mozilla Events
Calendar
Phoenix
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17. Assinale a alternativa que indica corretamente
a sequência de cliques/ações que permite tornar o
Internet Explorer o navegador padrão em um sistema
operacional Windows 7 Professional em português, a
partir do Painel de Controle (com exibição de todos os
itens do painel de controle) do Windows.
a. ( ) Firewall do Windows  Central de Ações 
Definir padrões  clicar no botão ‘Navegador
padrão’
b. ( ) Firewall do Windows  Configurações
Avançadas  Programas da Internet 
clicar no botão ‘Definir navegador padrão’
c. ( ) Firewall do Windows  Central de Ações
 Configurações Avançadas  selecionar o
Internet Explorer da lista e clicar no botão
‘Definir navegador padrão’
d. ( X ) Central de Rede e Compartilhamento 
Opções da Internet  Programas 
clicar no botão ‘Tornar padrão’
e. ( ) Central de Rede e Compartilhamento 
Configurações Avançadas  Programas 
clicar no botão ‘Navegador padrão’

18. A régua vertical do MS Word 2013 em português
contém partes de cor cinza e branca. As áreas da
régua de cor cinza correspondem:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

às margens da página.
ao cabeçalho e rodapé.
à área da página que contém uma seleção.
a uma tabela selecionada no documento.
a uma seleção de imagem na página.

19. Identifique os itens que constituem
funções do botão ilustrado ao lado, do
MS Word 2013 em português.
1. Definir o espaçamento entre linhas
de um parágrafo.
2. Adicionar ou Remover espaço antes
de parágrafo.
3. Adicionar ou Remover espaço depois
de parágrafo.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

É correto apenas o item 1.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

20. Assinale a alternativa que indica o método que
permite selecionar todo o texto de um parágrafo
de cinco linhas no MS Word 2013 em português em
um sistema operacional Windows 7 professional em
português.
a. (
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

) Pressionar as teclas Ctrl + T enquanto o cursor
estiver no parágrafo.
( X ) Executar 3 cliques seguidos sobre uma palavra do parágrafo.
( ) Pressionar as teclas Ctrl + Shift + T enquanto o
cursor estiver no parágrafo.
( ) Pressionar as teclas Shift + seta para baixo
enquanto o cursor estiver no parágrafo.
( ) Pressionar a tecla Shift e clicar uma vez sobre
uma palavra do parágrafo.
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Conhecimentos Específicos
Direitos Humanos

10 questões

21. Analise o texto abaixo:
“A internacionalização dos direitos humanos constitui,
assim, movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta
às atrocidades e aos horrores cometidos durante o
nazismo. […] No momento em que os seres humanos
se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em
que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se
abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária
a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável.
[…] Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de
reconstruir os direitos humanos, como referencial e
paradigma ético que aproxime o direito da moral.”
PIOVESAN, 2013, p. 190

O texto de Flávia Piovesan se refere ao processo de
internacionalização dos direitos humanos no cenário
global e sua reconstrução a partir do final da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Guerra Fria.
Revolução Francesa.
Revolução Americana.
Primeira Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial.

(50 questões)

22. O sistema internacional de proteção dos direitos
humanos pode apresentar diferentes âmbitos de
aplicação. Daí falar nos sistemas global e regional de
proteção aos direitos humanos.
O sistema global é o sistema da (1) . Junto com o
sistema global, surgem os sistemas regionais de proteção que buscam internacionalizar os direitos humanos
no plano regional. No plano regional o Brasil faz parte
da (2) .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) (1) Organização dos Estados Americanos •
(2) Organização das Nações Unidas
( X ) (1) Organização das Nações Unidas •
(2) Organização dos Estados Americanos
( ) (1) Organização das Nações Unidas •
(2) União Europeia
( ) (1) Organização dos Estados Americanos •
(2) União Europeia
( ) (1) União Europeia •
(2) Organização dos Estados Americanos

23. Sobre a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, é correto afirmar:
a. ( X ) Sediada em San José (Costa Rica) é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é
a aplicação e a interpretação da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
b. ( ) A Corte compor-se-á de cinco juízes, nacionais
dos Estados membros da Organização, eleitos
a título pessoal dentre juristas da mais alta
autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos.
c. ( ) Os juízes da Corte serão eleitos, em votação
aberta e pelo voto da maioria absoluta dos
Estados-Partes na Convenção.
d. ( ) Os juízes da Corte serão eleitos por um período
de seis anos e não poderão ser reeleitos.
e. ( ) O quorum para as deliberações da Corte é
constituído por quatro juízes.
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24. Para a proteção dos direitos humanos, o instrumento de maior importância no sistema interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos
assinada em 1969, também denominada de Pacto de
San José da Costa Rica.

26. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
aprovada pela ONU em 1948 declara expressamente.
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de
pensamento, consciência e religião nos países
ocidentais e cristãos.
2. Afirma que todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir
em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade.
3. Todo ser humano tem direito à liberdade de
opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir informações e
ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
4. Toda pessoa vítima de perseguição tem o
direito de procurar e de gozar refúgio em
outros países, mesmo em casos de perseguição legitimamente motivada por crime de
direito comum.

No âmbito dos direitos protegidos na Convenção
Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar:
a. ( ) No que se refere ao direito de liberdade
pessoal, a Convenção Americana de Direitos
Humanos autoriza a prisão civil por dívida,
seja qual for a natureza do inadimplemento.
b. ( ) Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito não compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de natureza política.
c. ( X ) Ninguém deve ser submetido a torturas,
nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano.
d. ( ) A lei não deve proibir propaganda a favor da
guerra, bem como apologia ao ódio nacional,
racial ou religioso, para que não haja a limitação do direito de liberdade de expressão.
e. ( ) Toda pessoa tem o direito de que se respeite
sua vida. Esse direito deve ser protegido pela
lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, razão pela qual os Estados-Partes
não deverão, em hipótese alguma, admitir a
pena de morte, por violar os direitos previstos
na Convenção.

25. Podem submeter casos para decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos:
a. ( ) Apenas os Estados-Partes da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
b. ( ) Apenas a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos.
c. ( ) Qualquer pessoa e a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos.
d. ( ) Qualquer pessoa e os Estados-Partes da
Convenção Americana de Direitos Humanos.
e. ( X ) Os Estados-Partes da Convenção Americana
de Direitos Humanos e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

27. Assinale a alternativa que indica corretamente
o principal instrumento de proteção aos direitos dos
menores de 18 anos aprovado pela ONU, mais abrangente e específico à área da infância e adotado por
mais de 190 países.
a. (
b. (
c. (

) Regras de Riad
) Regras de Beijing
) Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948
d. ( X ) Convenção Internacional Sobre os Direitos da
Criança de 1989 da ONU
e. ( ) Convenção Americana de Direitos Humanos
de 1969
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28. A Constituição Federal de 1988, após a reforma
ocorrida pela Emenda Constitucional no 45/2004, dispõe no seu artigo 5o, § 3o que:
“Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.”
Esta reforma constitucional, no que se refere à incorporação dos tratados internacionais de proteção aos
direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, reconhece aos direitos humanos previstos nos tratados
internacionais, expressamente o status ou força de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Resolução.
Lei constitucional.
Lei municipal.
Lei estadual.
Lei federal.

29. No plano internacional, as Diretrizes das Nações
Unidas para a Delinquência Juvenil referem-se a qual
instrumento jurídico?
a. ( X ) Regras de Riad
b. ( ) Regras de Beijing
c. ( ) Convenção Internacional Sobre os Direitos da
Criança de 1989
d. ( ) Declaração Universal dos Direitos da Criança
de 1959
e. ( ) Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948

30. No plano internacional, as Regras Mínimas para a
Administração da Justiça, da Infância e da Juventude
referem-se a qual instrumento jurídico?
a. ( ) Regras de Riad
b. ( X ) Regras de Beijing
c. ( ) Convenção Internacional Sobre os Direitos da
Criança de 1989
d. ( ) Declaração Universal dos Direitos da Criança
de 1959
e. ( ) Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948

Direito Constitucional

10 questões

31. De acordo com a Constituição Federal, não
haverá penas:
1. cruéis
2. restritivas de direito
3. de caráter perpétuo
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. De acordo com a Constituição Federal, o tribunal
do júri é competente para julgar os crimes:
a. (
b.
c.
d.
e.

) dolosos ou culposos contra a administração
da justiça.
( ) dolosos contra a saúde pública.
( ) dolosos contra a economia pública.
( X ) dolosos contra a vida.
( ) dolosos praticados com violência contra a
pessoa.

33. Assinale a alternativa que indica corretamente
o crime que, de acordo com a Constituição Federal, é
considerado imprescritível e inafiançável.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

crime contra a ordem tributária
crime de tráfico de drogas
crime de racismo
crime de estupro
crime de extorsão mediante sequestro
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34. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e
as garantias fundamentais.

36. Assinale a alternativa correta sobre os direitos
sociais previstos na Constituição Federal.

a. ( ) É vedada a prisão civil por dívida.
b. ( ) Nos juízos ou tribunais de exceção é garantido o direito à plenitude de defesa.
c. ( ) A nova lei penal, mesmo que prejudicial ao
réu, deverá ser aplicada de forma retroativa.
d. ( X ) Ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.
e. ( ) Aos presos provisórios serão asseguradas as
condições necessárias para que possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação.

a. (

35. Assinale a alternativa correta acerca da
nacionalidade.

e.

a. ( ) Apenas os nascidos na República Federativa
do Brasil poderão ser considerados brasileiros
naturalizados.
b. ( ) As pessoas originárias de países de língua
portuguesa que contarem com residência
permanente por um ano ininterrupto e possuírem idoneidade moral poderão adquirir a
nacionalidade brasileira nata.
c. ( ) O filho de pai brasileiro ou mãe brasileira,
ainda que nascido no estrangeiro, sempre
será considerado brasileiro nato.
d. ( ) Passados dez anos de residência ininterrupta
na República Federativa do Brasil, poderá o
estrangeiro de qualquer nacionalidade requerer a nacionalidade brasileira.
e. ( X ) É brasileiro nato o nascido na República
Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço
de seu país.
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b.

c.

d.

) É proibida a prática de qualquer espécie de
trabalho a menores de dezoito anos.
( X ) É vedada a diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
( ) A distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos deverá ser aferida por meio de critérios
objetivos e previamente estabelecidos.
( ) O prêmio do seguro contra acidentes do trabalho contratado pelo empregador exclui a
sua responsabilidade civil, mesmo quando
incorrer em dolo ou culpa.
( ) O empregador poderá descontar até o limite
de dez por cento da remuneração do trabalhador em razão da restrição decorrente de
sua deficiência, física ou motora.

37. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é composta pelos seguintes órgãos:
1. Bombeiro militar
2. Defesa civil
3. Polícia federal
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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38. De acordo com a Constituição Federal, a aplicação
de qualquer medida privativa de liberdade a adolescente deverá obedecer ao princípio:
1. da brevidade.
2. da excepcionalidade.
3. do respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Direito Administrativo

41. Assinale a alternativa correta sobre a autarquia.
a. (
b.

c.

d.

e.

39. Assinale a alternativa correta sobre o direito à
educação previsto na Constituição Federal.
a. ( X ) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.
b. ( ) O ensino religioso constitui disciplina obrigatória das escolas públicas de ensino
fundamental.
c. ( ) A critério do estabelecimento de ensino fundamental regular, as aulas poderão ser ministradas em língua portuguesa ou estrangeira.
d. ( ) É vedada a extensão do ensino fundamental,
médio e superior à iniciativa privada.
e. ( ) Os Estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino superior e
profissionalizante.

40. Assinale a alternativa que indica corretamente,
de acordo com a Constituição Federal, o documento,
ao qual se dará publicidade, exigido para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

6 questões

) A sua criação constitui um exemplo de desconcentração de serviço público.
( X ) Possui personalidade, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública.
( ) Quando revestida sob a forma de uma
Secretaria estadual, não terá personalidade
jurídica própria.
( ) Somente poderá ser constituída para a execução de fins religiosos, morais, culturais ou de
assistência.
( ) Ao adquirir personalidade jurídica de direito
privado, passa a integrar a administração
indireta do ente que a criou.

42. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do Estado.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A demonstração da culpa exclusiva da vítima
para a ocorrência do evento danoso não
exclui a responsabilidade civil do Estado.
( ) A responsabilidade civil do Estado somente
restará caracterizada quando a vítima demonstrar que o dano é decorrente da omissão ou da
falta de prestação de um serviço público.
( ) Independentemente de culpa ou dolo, o
Estado deverá propor ação regressiva contra o
agente público causador do dano a terceiro.
( ) O servidor público não poderá ser responsabilizado pessoalmente pela prática de atos que
causem danos a terceiros.
( X ) O Estado não será responsabilizado civilmente quando um agente público praticar ato
ilícito contra terceiro fora do exercício de suas
atribuições.

alvará de construção
plano de manejo sustentável
projeto de adequação sanitária
estudo prévio de impacto ambiental
licença ambiental de instalação
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43. Assinale a alternativa que indica corretamente
a situação jurídica na qual ficará o servidor quando
extinto o seu cargo ou declarada a sua desnecessidade.

46. Assinale a alternativa que indica corretamente
o poder de que dispõe a administração pública para
conter abusos do direito individual.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

remoção
recondução
readaptação
disponibilidade
aposentadoria compulsória

(X)
( )
( )
( )
( )

poder de polícia
poder hierárquico
poder regulamentar
poder discricionário
poder de autotutela

44. Assinale a alternativa correta em relação ao cargo
público.

Direito Penal

a. ( ) O servidor público poderá acumular cargos
remunerados sempre que, entre eles, houver
compatibilidade de horários.
b. ( ) O cargo em comissão, de livre nomeação e
exoneração, somente poderá ser provido por
servidor público estável.
c. ( X ) A proibição de acumulação remunerada de
cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
d. ( ) O servidor público estável não poderá
ocupar cargo em comissão, uma vez que
a Constituição Federal veda a acumulação
remunerada de cargos públicos.
e. ( ) O servidor público nomeado para o exercício
de cargo em comissão será automaticamente
exonerado do cargo anteriormente ocupado.

47. Assinale a alternativa correta acerca do crime
de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de
segurança.

45. É correto afirmar sobre o ato administrativo.
a. ( X ) Os Poderes Judiciário e Legislativo podem
praticar atos administrativos.
b. ( ) Apenas as pessoas jurídicas de direito público
podem praticar atos administrativos.
c. ( ) O ato administrativo não pode ser objeto de
controle judicial.
d. ( ) O ato administrativo discricionário dispensa a
sua motivação.
e. ( ) O ato administrativo não exige forma
específica.
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a. (

b.

c.

d.

e.

2 questões

) Por ser crime próprio, somente poderá ser
praticado por agente público no exercício da
função.
( ) Quando houver emprego de violência contra
pessoa, aplica-se também a pena do crime de
abuso de autoridade.
( ) Se praticado por agente público no exercício
da função, poderá o juiz aplicar o perdão
judicial.
( X ) O crime será apenado com detenção ou multa,
em caso de culpa do funcionário incumbido
da custódia ou guarda.
( ) O crime estará caracterizado quando o preso
ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva tentar evadir-se do local de
custódia.
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48. Assinale a alternativa correta sobre o crime de
tortura praticado por agente público.

Legislação Estadual

a. ( ) A pena deverá ser reduzida de um sexto até
um terço.
b. ( ) A fiança somente poderá ser arbitrada pela
autoridade judiciária.
c. ( ) Somente será punível quando houver sido
praticado de forma culposa.
d. ( ) Quando praticado com o fim de se obter informação, declaração ou confissão da vítima ou
de terceira pessoa não constitui crime.
e. ( X ) A condenação acarretará a perda do cargo,
função ou emprego público e a interdição
para seu exercício pelo dobro do prazo da
pena aplicada.

51. De acordo com a Lei Complementar no 675, de
3 de junho de 2016, que institui o Plano de Carreira
e Vencimentos dos cargos de Agente Penitenciário e
Agente de Segurança Socioeducativo do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
(SJC), são requisitos para o ingresso nas respectivas
carreiras:

Direito Processual Penal

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1. ser brasileiro ou estrangeiro.
2. ter no mínimo 21 anos de idade.
3. estar quite com as obrigações eleitorais e
militares.
4. não registrar sentença penal condenatória
transitada em julgado.
5. possuir Carteira Nacional de Habilitação na
categoria A e B.

2 questões

49. Assinale a alternativa que indica corretamente o
documento assinado pela autoridade, com o motivo
da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas,
que deverá ser entregue ao preso, mediante recibo,
em até vinte e quatro horas após a realização da
prisão.
alvará de soltura
nota de culpa
termo de flagrante
boletim de ocorrência
termo circunstanciado

10 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

52. Com base na Lei Complementar no 675, de 3 de
junho de 2016, é correto afirmar:
a. (

50. Em relação ao processo dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos afiançáveis, assinale
a alternativa que indica corretamente o prazo para o
acusado responder, por escrito, à notificação emitida
pelo juiz após devidamente autuada a denúncia ou
queixa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 dias
10 dias
15 dias
30 dias
48 horas

b.

c.

d.

e.

) Entende-se por “carreira” o conjunto de cargos de provimento efetivo estruturado em
carreira.
( ) Considera-se “enquadramento funcional” a
evolução na carreira mediante progressão
funcional e progressão extraordinária.
( X ) Não fará jus à progressão funcional o servidor
que, durante o período aquisitivo, se encontrar em estágio probatório.
( ) O servidor nomeado para os cargos de
Agente Penitenciário ou Agente de Segurança
Socioeducativo sujeita-se a um período de
estágio probatório de 2 anos.
( ) Fará jus à progressão funcional os servidores
que, durante o período aquisitivo, forem convocados ou colocados à disposição de outros
órgãos.
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53. Conforme dispõe o Plano de Carreira e
Vencimentos dos cargos de Agente Penitenciário e
Agente de Segurança Socioeducativo do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Compõem a nova estrutura de remuneração
dos cargos de Agente Penitenciário e Agente
de Segurança Socioeducativo, dentre outras
vantagens, o adicional vintenário e o adicional
noturno.
b. ( ) Com base na nova estrutura de remuneração
dos cargos, o Agente Penitenciário e o Agente
de Segurança Socioeducativo não possuem
direito à percepção de retribuição financeira
transitória pelo exercício de função de direção,
chefia e assessoramento.
c. ( ) A realização de hora extraordinária somente
será admitida por imperiosa necessidade de
serviço, com a respectiva gratificação, correspondente ao valor de 1 hora normal de trabalho, acrescida de 100%.
d. ( X ) De acordo com a nova estrutura de remuneração dos cargos de Agente Penitenciário e
Agente de Segurança Socioeducativo, o vencimento do cargo corresponde a uma carga
horária de 40 horas semanais.
e. ( ) O Adicional Noturno corresponde a 25% do
valor da hora normal de trabalho, por hora
noturna, assim considerado o período compreendido entre as 22:00 horas de um dia às
5:00 horas do dia seguinte.

54. De acordo com a Lei no 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, assinale a opção incorreta.
a. ( ) O servidor gozará anualmente 30 dias de férias.
b. ( ) É proibido levar à conta de férias qualquer
falta ao trabalho.
c. ( ) Fica facultado o gozo de férias em 2 períodos,
não inferiores a 10 dias consecutivos.
d. ( ) Ao entrar em férias, o funcionário deverá
informar o seu endereço eventual.
e. ( X ) É permitida a acumulação de férias.
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55. Considerando as disposições do Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
analise as afirmativas abaixo:
1. É permitida a prestação de serviço extraordinário, que não está sujeito à limitação de
carga horária semanal, não podendo ultrapassar a 200 horas semestrais.
2. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da data
da publicação do ato de nomeação no Diário
Oficial, improrrogável.
3. A interrupção do exercício fora dos casos
legais e além dos limites admitidos, sujeita o
funcionário a processo disciplinar e às penas
pertinentes.
4. A jornada normal de trabalho, poderá ser
reduzida até a metade, sem redução da remuneração, sempre que essa medida se mostrar
necessária no caso de funcionário estudante.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

56. Com base na Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, é correto afirmar:
a. ( X ) Todo agente público, qualquer que seja sua
categoria ou a natureza do cargo, emprego ou
função, é obrigado, na posse, exoneração ou
aposentadoria, a declarar seus bens.
b. ( ) Os atos da administração pública de qualquer
dos Poderes do Estado obedecerão aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade
e publicidade.
c. ( ) É obrigatória a vinculação ou equiparação das
espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
d. ( ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos de professor, mesmo quando
houver compatibilidade de horários.
e. ( ) O prazo de validade dos concursos públicos
será de até três anos, prorrogável uma única
vez por igual período.
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57. Nos termos da Lei no 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:
a. ( ) A readaptação funcional sempre acarretará
decesso ou aumento de remuneração do
servidor.
b. ( ) A readaptação consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
c. ( X ) Diante da inexistência de vagas e até a sua ocorrência, em se tratando de hipóteses de recondução, o funcionário reconduzido ficará na
condição de excedente, sem a perda de direitos.
d. ( ) Tem-se a redistribuição quando, não sendo
possível a transferência, ocorrer modificação
do estado físico ou das condições de saúde do
funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis
com a sua condição funcional.
e. ( ) Haverá a substituição nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão
ou de função de confiança, que será sempre
automática e não dependerá de ato da autoridade competente.

58. Assinale a alternativa correta, observando o disposto na Constituição do Estado de Santa Catarina:
a. ( ) Aos maiores de sessenta anos é garantida
a gratuidade dos transportes coletivos em
linhas urbanas e intermunicipais de características urbanas.
b. ( ) É vedado às universidades estaduais admitirem professores, técnicos e cientistas
estrangeiros.
c. ( ) O Estado não intervirá nas políticas de defesa
do consumidor.
d. ( X ) Sempre que internados em estabelecimentos
de recuperação, a criança e o adolescente
serão mantidos separados dos adultos
infratores.
e. ( ) A assistência à saúde é vedada à intervenção
da iniciativa privada, que não poderá participar complementarmente do sistema único de
saúde.

59. São direitos dos servidores públicos, de acordo
com a Constituição do Estado de Santa Catarina de
1989:
1. piso de vencimento não inferior ao salário
mínimo nacionalmente unificado.
2. percepção dos vencimentos e proventos até o
último dia útil do mês a que correspondem.
3. licença remunerada a gestante, com a duração de cento e cinquenta dias.
4. a livre associação sindical.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

60. Conforme dispõe a Constituição do Estado de
Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Governador e o Vice-Governador serão eleitos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos.
( ) Constitui atribuição dos Secretários de Estado,
dentre outras, vetar projetos de lei, total ou
parcialmente.
( ) Os Secretários de Estado são auxiliares diretos
do Governador, escolhidos dentre brasileiros
maiores de dezoito anos e no gozo dos direitos políticos.
( ) Em casos de impedimento do Governador e
do Vice-Governador, serão sucessivamente
chamados ao exercício da governança
o Presidente do Tribunal de Justiça e o
Presidente da Assembleia Legislativa.
( X ) Os Secretários de Estado serão processados e
julgados pelo Tribunal de Justiça, nos crimes
comuns e de responsabilidade não conexos
com os do Governador.
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Direito da Criança e do Adolescente
• Lei do Sinase
10 questões
61. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, conforme disposto em seu artigo 4o:
“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.”
O direito de prioridade absoluta compreende:
1. primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
2. destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
3. precedência de atendimento de crianças e
adolescentes nos serviços públicos ou de
relevância pública, sempre após os atendimentos aos idosos, pois estes também gozam
de prioridade absoluta e estão em idade mais
avançada.
4. preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.

62. De acordo com a Doutrina da Proteção Integral
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 garantidos na Constituição Federal de 1988 e
nas leis.
Nesse sentido, o direito de liberdade, previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende:
a. ( X ) liberdade de buscar refúgio, auxílio e orientação e ter liberdade de opinião e expressão.
b. ( ) ter limitado o seu direito de ir e vir com base
no toque de recolher.
c. ( ) liberdade de crença e de culto, desde que seja
aquela vinculada à vontade de seus pais ou
do responsável legal.
d. ( ) liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se, sempre acompanhado de um responsável legal.
e. ( ) ter negada a sua participação na vida política
em razão da incapacidade civil.

63. São atribuições do Conselho Tutelar conforme
disposto no artigo 136 do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
1. Encaminhar ao Ministério Público notícia de
fato que constitua infração administrativa
ou penal contra os direitos da criança ou do
adolescente.
2. Encaminhar à autoridade judiciária os casos
de sua competência.
3. Aplicar a medida de proteção prevista no
artigo 101, inciso IX, que consiste em colocação em família substituta.
4. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos
e programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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64. Sobre os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa correta.

65. Em relação aos Conselhos Tutelares assinale a
alternativa correta.

a. ( ) Os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente serão criados exclusivamente
em âmbito nacional, com estrutura hierarquizada que permita direcionar melhor a Política
Nacional de Atendimento à criança e ao adolescente no País.
b. ( ) Os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente serão formados por membros
indicados pelo poder público, podendo a
sociedade civil apenas assistir as suas reuniões
como ouvintes, nunca como membros efetivos do Conselho.
c. ( ) O salário dos membros dos Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente será
determinado conforme a previsão orçamentária do respectivo órgão empregador.
d. ( X ) Os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente possuem caráter deliberativo e
são responsáveis pela manutenção do Fundo
da Infância e da Adolescência nos três níveis
de governo, nacional, estaduais e municipais.
e. ( ) Os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente são responsáveis pela fiscalização
das entidades assistenciais, podendo aplicar-lhes desde multas até o seu fechamento, e
também terão suas decisões subordinadas ao
chefe do Poder Executivo.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em cada Município haverá, no mínimo, um
Conselho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
( ) O processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido
em Lei Municipal e realizado sob a presidência
de Juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério
Público.
( ) As decisões do Conselho Tutelar somente
poderão ser revistas pelo Conselho Municipal
de Direitos Municipal da Criança e do
Adolescente a pedido de quem tenha legítimo interesse.
( ) Compete ao Conselho Tutelar aplicar as medidas socioeducativas de prestação de serviços
à comunidade e de liberdade assistida aos
adolescentes autores de ato infracional.
( X ) O Conselho Tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.
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66. Analise as afirmativas abaixo acerca das garantias
processuais previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente:
1. Dado o caráter especial da Lei no 8.069/90, é
permitida, na forma desta lei, a privação de
liberdade do adolescente autor de ato infracional antes do devido processo legal.
2. A defesa técnica por meio de advogado é
facultativa, cabendo ao Ministério Público
desempenhar esta função quando não há
advogado constituído para acompanhar o
processo de apuração de ato infracional.
3. É assegurada aos adolescentes a garantia de
assistência judiciária gratuita e integral aos
necessitados.
4. O adolescente autor de ato infracional tem
direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e pode solicitar a presença
de seus pais ou responsável em qualquer fase
do procedimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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67. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar aos adolescentes
medidas socioeducativas.
Sobre as medidas socioeducativas previstas no Estatuto
da Criança e do Adolescente, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A medida socioeducativa de internação não
comporta prazo determinado, devendo sua
manutenção ser reavaliada, mediante decisão
fundamentada, no máximo a cada um ano.
( ) A prestação de serviços à comunidade deverá
ser cumprida em período superior a seis meses
e com jornada máxima de oito horas semanais,
aos sábados, domingos e feriados ou em dias
úteis, de modo a não prejudicar a frequência à
escola ou à jornada normal de trabalho.
( ) A liberdade assistida será fixada pelo prazo
mínimo de um ano, podendo a qualquer
tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o
Ministério Público e o defensor.
( ) Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade obrigará que
o adolescente restitua a coisa, promova o
ressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejuízo da vítima.
( X ) O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de
transição para o meio aberto, possibilitada a
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
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68. A medida socioeducativa de internação constitui
medida privativa da liberdade.
Quanto aos direitos do adolescente privado de liberdade, é correto afirmar:

69. De acordo com a Lei do SINASE (Lei
no 12.594/2012), a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios:
1. Legalidade, não podendo o adolescente
receber tratamento mais gravoso do que o
conferido ao adulto.
2. Excepcionalidade da intervenção judicial e
da imposição de medidas, favorecendo-se
meios de autocomposição de conflitos, exclusivos aos atos infracionais de natureza leve e
sem grave ameaça à pessoa.
3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam
restaurativas que atendam às necessidades das
vítimas e apenas para aqueles atos infracionais
de natureza leve e sem grave ameaça à pessoa.
4. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa,
política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status.

1. Tem direito de entrevistar-se pessoalmente
com o representante do Ministério Público.
2. Havendo motivo justificável o diretor do
estabelecimento educacional em que o adolescente estiver internado poderá suspender
temporariamente a visita, inclusive dos pais
ou responsável.
3. Tem direito de ser informado de sua situação
processual sempre que solicitar.
4. Tem direito a manter a posse de seus objetos
pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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70. De acordo com a Lei do Sinase (Lei no 12.594/2012),
assinale a alternativa correta no que se refere aos
direitos individuais dos adolescentes submetidos ao
cumprimento de medidas socioeducativas:
a. ( ) As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente
não se aplicam na execução das medidas
socioeducativas.
b. ( X ) O adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa tem direito a receber, sempre
que solicitar, informações sobre a evolução
de seu plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso,
reavaliação.
c. ( ) No caso de cumprimento de medida socioeducativa de internação, o adolescente poderá
ser incluído em estabelecimento prisional
voltado para adultos quando inexistir vaga
para o cumprimento da medida no sistema
socioeducativo, devendo, neste caso, permanecer em cela especial e separada dos adultos.
d. ( ) A inexistência de programas de atendimento
socioeducativo em meio aberto poderá
ser invocada como motivo para aplicação
ou manutenção de medida de privação da
liberdade.
e. ( ) O adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa tem direito a peticionar, por
escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo,
obrigatoriamente, ser respondido em até
60 dias.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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