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SÓCIO EDUCADOR 
 

 

Prova objetiva 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

Língua Portuguesa História e Geografia de RO Conhecimentos Específicos 
Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 
11- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 

CARTÃO RESPOSTA 
 
 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
TEXTO 
 

INFÂNCIA 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
Lia a história de Robinson Crusoé. 
Comprida história que não acabava mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
A ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu – 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
Café gostoso 
Café bom. 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
Olhando para mim: 
– Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo! 
 
Lá longe meu pai campeava 
No mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
Era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2002, p. 6.) 
 
Questão 01 
 
A maioria dos verbos do poema está no pretérito 
imperfeito do indicativo, e alguns poucos, no pretérito 
perfeito do indicativo que são formas verbais muito 
empregadas em textos de base narrativa. A diferença entre 
esses dois tempos verbais está expressa na alternativa 
 
A) o primeiro denota uma ação passada habitual, e o 

segundo exprime uma ação durativa.  
B) o primeiro exprime probabilidade sobre fatos atuais, e 

o segundo, incerteza sobre fatos passados. 

C) o primeiro exprime um fato passado habitual, e o 
segundo, um fato passado concluído.  

D) o primeiro exprime uma ação concluída, e o segundo, 
um fato repetido ou contínuo. 

E) o primeiro indica uma ação momentânea, e o segundo, 
uma ação anterior a outra ação passada.  

 
 

Questão 02 
 
As palavras da língua se distribuem em classes e podem 
mudar de classe sem sofrer modificação na forma. Nos 
versos a seguir, “A ninar nos longes da senzala / Lá longe 
meu pai campeava / Café preto que nem a preta velha”, as 
palavras sublinhadas são, respectivamente, 
 
A) adjetivo – locução adverbial – substantivo – adjetivo. 
B) advérbio – adjetivo – adjetivo – substantivo. 
C) advérbio – locução adverbial – adjetivo – substantivo. 
D) substantivo – advérbio – adjetivo – adjetivo. 
E) substantivo – advérbio – adjetivo – substantivo.  
 
 
Questão 03 
 
Avalie as seguintes afirmações a propósito do poema 
“Infância”, de Carlos Drummond de Andrade: 

I. No penúltimo verso “E eu não sabia que minha 
história”, a conjunção coordenativa aditiva e 
acrescenta dados sobre a infância do menino. 

II. No verso “Comprida história que não acabava 
mais”, o pronome relativo que introduz um 
adjunto adnominal. 

III. No último verso “Era mais bonita que a de 
Robinson Crusoé”, o termo sublinhado é um 
pronome demonstrativo e refere-se ao substantivo 
“história”.  

 
É correto o que se afirma na(s) afirmação(ões): 
 
A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) III apenas. 
D) I e II apenas.  
E) I, II e III.  
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Questão 04 
 
Nos versos “No meio-dia branco de luz uma voz que 
aprendeu / A ninar nos longes da senzala – e nunca se 
esqueceu – / chamava para o café”, em vez de dizer que 
uma pessoa chamava para o café, o poeta utilizou, “uma 
voz”. O recurso usado é uma 
 
A) catacrese. 
B) comparação. 
C) metáfora. 
D) metonímia.  
E) sinestesia. 
 
 
Questão 05 
 
No poema, o travessão foi utilizado duas vezes: na 
segunda e na terceira estrofes. Na terceira estrofe, ele foi 
empregado para  
 
A) introduzir o discurso direto.  
B) intercalar uma expressão. 
C) inserir um comentário. 
D) marcar uma leve pausa. 
E) marcar uma pausa forte. 
 
 
 
TEXTO II 
 

Campo Grande, MS. 21 de julho de 1995. 
 

Prezada amiga. 
 
  Minha infância é marcada por gestos de 
peixes, por entes que alçam tipo borboletas e bem-te-vis, 
por entes que rastejam tipo lesma, lagarto. Meu olho é 
marcado por árvores, por rios e mais cinco pessoas: meu 
pai, minha mãe, meu irmão e três vaqueiros. Aprendi até 
sete anos só coisas que analfabetam. Vi cartilha com oito. 
Aprendi a soletrar somar e dividir com nove. Nunca li 
livros com histórias infantis. Tive de fazer eu mesmo as 
artices da infância. Até hoje as histórias e estórias não me 
atraem. O que alimenta meu espírito não é ler. É inventar. 
Fui criado no mato isolado. Acho que isso me obrigava a 
ampliar o meu mundo com o imaginário. Inventei meus 
brinquedos e meu vocabulário. Quando eu não achava a 

palavra para nomear a coisa eu modelava ela com as 
mãos. Meu pai entendia. Minha mãe entendia. Depois 
fomos desenvolvendo. Em 1931, com 14 anos, um padre 
no Colégio São José, me deu um livro de Antônio Vieira 
pra ler. Só daí em diante eu gostei de ler. Mas não pelas 
histórias ou pregações do Vieira, mas pelas frases dele. 
Depois comecei a ler todos os poetas daqui e de outros 
lugares. Minha curiosidade intelectual nunca foi por 
histórias nem por indague sobre a vida e a morte ― essas 
metafísicas. Eu gostava das frases, de preferência as 
insólitas. Este depoimento acho que não vai prestar pra 
sua tese. Mas eu tive boa vontade. Eu queria explicar que 
o menino isolado criou sozinho seu alimento espiritual. 
Assim que é: o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação 
transvê. Como está na sua pergunta, o que era lido por 
mim não era livro, era a natureza, eram gestos de peixes, 
etc. Até hoje tenho esse armazenamento de infância que 
uso para transfazer a natureza. Deus deu a forma e a gente 
desforma. Acho que não respondi nenhuma pergunta sua. 
Falei sobre elas no fundo, no que me pareceu essencial. Se 
não lhe servirem essas palavras, cara amiga, perdoa. Ando 
em uma fase muito ruim de saúde. Quem sabe de outra 
vez. Um abraço fraterno do Manoel de Barros.  
 
(Carta de Manoel de Barros para Sheila Moura Hue. In: SANTIAGO, 
Silviano (seleção, prefácio e notas). A república das letras; de 
Gonçalves Dias a Ana Cristina César. Cartas de escritores brasileiros, 
1865 – 1995. Rio de Janeiro: XI Bienal Internacional do Livro, 2003. p. 
218-219.) 
 
 
 
Questão 06 
 
Comparando a carta de Manoel de Barros com o poema de 
Carlos Drummond de Andrade, pode-se afirmar que 
 
A) o poema é argumentativo, e a carta, narrativa. 
B) o poema é descritivo, e a carta, argumentativa. 
C) os dois textos combinam descrição com 

argumentação. 
D) os dois textos são predominantemente narrativos.  
E) os dois textos são, essencialmente, argumentativos.  
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Questão 07 
 
A linguagem empregada em cartas varia de acordo com a 
situação de comunicação: o assunto, o nível cultural das 
pessoas que se correspondem, o grau de intimidade ou de 
formalidade existente entre elas. A propósito desta carta, 
pode-se dizer que Manoel de Barros 

  
I. escreve utilizando uma linguagem coloquial como 

se estivesse conversando.  
II. utiliza o pronome possessivo “seu/sua”, como 

expressão de afetividade.  
III.  explica o universo que povoa sua criação 

literária. 
 
É correto o que se afirma em 
 
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I e II apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
Questão 08 
 
No trecho “eu modelava ela com as mãos”, o emprego do 
pronome pessoal reto ‘ela’ rompe com o padrão escrito 
formal. Entretanto, na linguagem coloquial e familiar do 
Brasil, é muito freqüente o emprego desse pronome na 
função em que foi usado na carta, ou seja, como 
 
A) agente da passiva.           
B) complemento nominal.  
C) objeto direto. 
D) objeto indireto. 
E) sujeito. 
 
 
Questão 09 
 
O poeta Manoel de Barros explica o universo que povoa 
sua criação literária: a natureza com a sua fauna e flora. A 
frase que expressa o convívio dele com o meio ambiente é  
 
A) Aprendi até sete anos só coisas que analfabetam. Vi 

cartilha com oito. 

B) Minha infância é marcada por gestos de peixes... Meu 
olho é marcado por árvores. 

C) Nunca li livros com histórias infantis. Tive de fazer eu 
mesmo as artices da infância.  

D) O que alimenta meu espírito não é ler. É inventar.  
E) Vi cartilha com oito. Aprendi a soletrar somar e 

dividir com nove.  
 
 
Questão 10 
 
Na carta, os termos “revê, transvê e desforma” são  
  
A) palavras compostas por aglutinação. 
B) palavras derivadas por sufixação. 
C) palavras derivadas por prefixação e sufixação. 
D) verbos compostos por aglutinação. 
E) verbos derivados por prefixação.  
 
 

♦ História e Geografia de Rondônia ♦ 
 
Questão 11 
 
O primeiro núcleo colonial português na região da 
Amazônia se estabeleceu no século: 
 
A) XIV. 
B) XV. 
C) XVII. 
D) XX. 
E) XXI. 
 
 
Questão 12 
 
Um dos eventos que contribuiu fortemente para o 
crescimento populacional e desenvolvimento da região de 
Rondônia foi a: 
 
A) pavimentação da BR-101. 
B) pavimentação da BR-364. 
C) construção de Brasília. 
D) eleição de Fernando Henrique Cardoso. 
E) eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Questão 13 
 
Em que ano ocorreu a primeira eleição estadual após a 
criação do estado de Rondônia? 
 
A) 1982 
B) 1970 
C) 1843 
D) 1902 
E) 2005 
 
 
 
Questão 14 
 
Quem foi o presidente da república que sancionou a lei 
que criou legalmente o Estado de Rondônia?  
 
A) Getúlio Vargas.  
B) Fernando Henrique Cardoso. 
C) João Goulart. 
D) João Baptista Figueiredo. 
E) Jânio Quadros. 
 
 
 
Questão 15 
 
Com relação à ocupação da região amazônica, é correto 
afirmar que a década e o principal motivo das 
preocupações do governo brasileiro terem se agravado 
foram, respectivamente: 
 
A) 1930, pois houve uma queda na exportação da 

borracha, importante produto da região. 
B) 1960, pela renúncia de Jânio Quadros e as repercussões 

na política nacional. 
C) 1970, em função de uma possível invasão americana e 

receio de uma guerra civil. 
D) 1980, pela criação do Estado de Rondônia e a 

manutenção das áreas fronteiriças. 
E) 1990, em função da elevação da taxa de juros que 

afetou as exportações. 
 
 
 
 

Questão 16 
 
A população do estado de Rondônia é, 
aproximadamente, de:  
 
A) 300 mil habitantes. 
B) 527 mil habitantes. 
C) 1,3 milhão de habitantes. 
D) 5,4 milhões de habitantes. 
E) 7,2 milhões de habitantes. 
 
 
Questão 17 
 
Com qual país o Estado de Rondônia faz fronteira? 
 
A) Venezuela. 
B) Chile. 
C) Uruguai. 
D) Paraguai. 
E) Bolívia. 
 
 
Questão 18 
 
É sabido que a região onde se encontra o Estado de 
Rondônia recebeu um grande fluxo migratório ao longo da 
história. Com relação a década de 90 do século XX, pode-
se afirmar sobre os fluxos migratórios que houve um(a): 
 
A) manutenção do fluxo migratório para a região, e com 

isso um aumento da urbanização. 
B) redução da entrada de migrantes e um aumento do 

fluxo migratório interno das zonas rurais para zonas 
urbanas.  

C) redução da entrada de migrantes e uma redução de 
moradores nas áreas urbanas. 

D) aumento da entrada de migrantes e um conseqüente 
aumento da urbanização.   

E) aumento da saída de migrantes para outras regiões do 
país, além da emigração para outros países, 
principalmente europeus. 
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Questão 19 
 
De forma geral, pode-se afirmar que o relevo do estado de 
Rondônia é: 
 

A) pouco acidentado, sem grandes elevações ou 
depressões. 

B) muito acidentado, possuindo grandes elevações que 
beiram os 2.000 metros. 

C) relativamente acidentado, possuindo grande número de 
elevações com média de 1.000 metros. 

D) não possui quaisquer acidentes geográficos. 
E) relativamente acidentado, com preponderância de picos 

e montanhas. 
 
 
Questão 20 
 
Segundo a classificação Köppen, Rondônia possui que 
tipo de clima? 
 
A) Tropical Seco 
B) Temperado 
C) Ártico 
D) Tropical Chuvoso 
E) Subtropical 
 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
De acordo com o artigo 145 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente o Estados e o Distrito Federal poderão criar 
varas especializadas e exclusivas da Infância e da 
Juventude, cabendo ao poder Judiciário estabelecer sua 
proporcionalidade por número de 
 
A) crianças e adolescentes. 
B) habitantes. 
C) eleitores que tenham idade entre 18 e 21 anos. 
D) adultos que tenham mais de um filho. 
E) habitantes com menos de 21 anos completos. 
 
 
 
Questão 22 
 
Submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento (artigo 
232) é considerado: 
 
A) ato lícito. 
B) contravenção penal sem nenhuma penalidade. 
C) crime com detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
D) contravenção com pena de 6 (seis) meses. 
E) crime com reclusão de 3 (três) anos. 
 
 
 
Questão 23 
 
No Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 26, 
afirma que “os filhos havidos fora do casamento”: 
 
A) Poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 

separadamente no próprio termo de nascimento. 
B) Não poderão ser reconhecidos em hipótese alguma. 
C) Só poderão ser reconhecidos pelos pais conjuntamente 

no próprio termo de nascimento. 
D) Deverão ser reconhecidos pelos pais somente 

mediante escritura. 
E) Não podem ser reconhecidos mediante testamento sob 

nenhuma hipótese. 
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Questão 24 
 
“As entidades de atendimento à criança e ao adolescente 
são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
assim como pelo planejamento e execução de programas 
de proteção e sócio educativos destinados a crianças e 
adolescentes”. Pode-se afirmar que estas entidades serão 
fiscalizadas:  
 
A) pelo Poder Legislativo. 
B) pela Ordem dos Advogados do Brasil, suas seções e 

subseções. 
C) pelo Poder Executivo. 
D) somente pelos Conselhos Tutelares. 
E) pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos 

Tutelares. 
 
 
Questão 25 
 
Sobre a adoção é incorreto afirmar que 
 
A) atribui a condição de filho ao adotado com os mesmo 

direitos e deveres, inclusive sucessórios. 
B) será deferida quando apresentar reais vantagens para o 

adotando. 
C) depende do consentimento dos pais ou do 

representante legal do adotando. 
D) pode ser realizada por procuração feita em cartório 

público. 
E) será precedida de estágio de convivência com a 

criança ou o adolescente. 
 
 
Questão 26 
 
Segundo o artigo 132 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em cada município haverá no mínimo: 
 
A) um conselho tutelar, composto de cinco membros. 
B) um conselho tutelar, composto de três membros. 
C) dois conselhos tutelares, compostos de cinco membros 

cada. 
D) dois conselhos tutelares, compostos de três membros 

cada. 
E) um conselho tutelar, com mandato de dois anos, não 

sendo permitida a recondução. 
 

Questão 27 
 
Um adolescente armado com intenção de disparar contra 
uma vítima imobilizada é surpreendido em flagrante. Com 
relação a esse caso não é procedimento correto: 
 
A) Apreender o produto e os instrumentos da infração. 
B) Lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o 

adolescente. 
C) Requisitar os exames ou perícias necessárias. 
D) Ser privado de sua liberdade 
E) Lavrar o auto de infração e reconduzi-lo a sua família. 
 
 
Questão 28 
 
Sobre os casos de medida de internação, previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente é correto afirmar 
que: 
 
A) não é permitida a realização de atividades externas. 
B) só pode ser aplicada quando se tratar de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça a pessoa. 
C) o período máximo de internação é computado 

segundo a idade do adolescente. 
D) sua liberação será compulsória aos 23 anos de idade. 
E) poderá ser realizada em qualquer unidade mesmo não 

sendo exclusiva para adolescentes. 
 
Questão 29 
 
Em uma determinada entidade de atendimento à criança e 
ao adolescente foram constatadas irregularidades graves. 
Pode-se afirmar que nesse caso 
 
A) o dirigente da entidade será citado para, no prazo de 

30 dias, oferecer resposta escrita. 
B) a autoridade judiciária pode decretar liminarmente o 

afastamento do dirigente sem a necessidade de 
consultar o Ministério Público. 

C) a autoridade judiciária pode decretar liminarmente o 
afastamento do dirigente ouvindo o Ministério 
Público. 

D) o dirigente da entidade deverá ser afastado 
imediatamente e detido enquanto se averiguam os 
fatos. 

E) ocorrerá apenas afastamento e/ou detenção sem 
cobrança de multa. 
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Questão 30 
 
Uma criança é trazida à consulta médica por seu professor 
e também acompanhada por seus pais. Durante o exame 
foram constatadas pelo médico lesões que sugerem maus-
tratos. Nesse caso pode-se afirmar que 
 
A) o médico não tem obrigação legal de comunicar a 

suspeita de maus-tratos à autoridade competente. 
B) o professor não tem obrigação legal de comunicar a 

suspeita de maus-tratos à autoridade competente. 
C) o médico pode comunicar sua suspeita ou constatação 

de maus-tratos à autoridade competente desde que 
com autorização prévia dos pais ou responsáveis. 

D) caso o médico ou o professor deixem de comunicar 
sua suspeita de maus-tratos à autoridade competente 
estará cometendo uma infração administrativa, sujeita 
a multa. 

E) os  pais ou responsáveis podem impedir a 
comunicação de maus tratos  pelo médico ou 
professor mediante documento escrito. 

 
 
 
Questão 31 
 
Sobre o inquérito policial (arts. 4 a 23 – CPP), assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Para verificar a possibilidade de a infração ter sido 

praticada de determinado modo, a autoridade policial 
deverá ou poderá proceder à reprodução simulada dos 
fatos, desde que estes não contrariem a moralidade tão 
somente. 

B) todas as peças do inquérito policial serão, num só 
processo, reduzidas a escrito ou datilografado e, neste 
caso, rubricadas pela autoridade. 

C) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que 
interessarem à prova, podem não acompanhar os autos 
do inquérito. 

D) a autoridade policial tem o poder de mandar arquivar 
os autos do inquérito. 

E) a autoridade não tem obrigação de assegurar no 
inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da sociedade. 

 
 
 

Questão 32 
 
Um Promotor de Justiça, em ação penal privada, entende 
que a queixa-crime deveria também recair sobre outra 
pessoa, não requerida na petição inicial da queixa-crime. 
Avalie as afirmativas: 
 
I. Na ação penal privada, não há como acolher a 

manifestação do Ministério Público, devendo ser 
rejeitada sua manifestação  por falta de legitimidade na 
sua propositura, uma vez que a ação privada somente 
pode ser proposta pelo ofendido ou pelo seu 
representante legal. 

II. Aditando a queixa, pelo Ministério Público, forma-se 
litisconsórcio ativo necessário. 

III. Na hipótese, a legitimatio ad causam pertence tanto ao 
ofendido, como ao Ministério Público. 

IV. Na ação penal privada, poderá ser instaurado inquérito 
policial através de ofício. 
 

Está(ao) correta(s): 
 
A) I apenas. 
B) I e II apenas. 
C) II e III apenas. 
D) II, III e IV apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
Questão 33 
 
Os arts. 156 e 157 prefixam: “A prova da alegação 
incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da 
instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de 
ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante.” “O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova”. Assinale o item correto sobre o 
texto: 
 
A) O juiz tem liberdade de decidir, não se 

comprometendo com a verdade formal. 
B) A  livre apreciação da prova significa análise racional 

da prova, com absoluto atendimento à verdade formal. 
Eis o compromisso do juiz. 

C) Quem alega nunca tem compromisso com o ônus da 
prova. 

D) O silêncio pode ser interpretado em prejuízo da 
defesa. 

E) O  juiz, mesmo quando julgar necessário, não poderá 
ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas 
partes. 
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Assinale o item correto: 
 
A) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 

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

B) Conceder-se-á habeas corpus para proteger direito 
líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público. 

C) Conceder-se-á habeas corpus sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania. 

D) Conceder-se-á habeas corpus sempre que for 
necessário assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 

E) Não existe a possibilidade de impetrar habeas corpus 
preventivo. 

 
 
 
Questão 35 
 
Ação é um direito subjetivo público de pretender do 
Estado uma prestação jurisdicional. A ação penal possui 
condições. Assinale o item correto:  
 
A) As condições da ação penal são: possibilidade jurídica 

do pedido e interesse de agir. 
B) As condições da ação penal são: possibilidade jurídica 

do pedido, interesse de agir e legitimação ad causam. 
C) As condições da ação penal são: possibilidade jurídica 

do pedido e legitimação ad causam.  
D) As condições da ação penal são: interesse de agir tão 

somente. 
E) As condições da ação penal são: legitimação ad 

causam tão somente. 
 
 
 
 

Questão 36 
 
Indique a única alternativa correta nos termos da 
Constituição da República. 
 
Na forma da Constituição República de 1988, os atos de 
improbidade administrativa importarão: 
 
A) Em propositura de ação penal com perda do cargo 

após trânsito em julgado da sentença condenatória. 
B) Em propositura de ação cível se for o caso, 

independente da ação penal, não implicando em perda 
do cargo. 

C) Em suspensão dos direitos políticos, perda da função 
pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

D) Em perda da função pública, indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

E) Em indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

 
 
 
Questão 37 
 
Segundo a Constituição do Estado de Rondônia: 
 
A) Os Estados e Municípios prestarão os serviços 

públicos através de licitação. 
B) Os Estados e Municípios farão contratação 

diretamente desde que identificado o menor preço. 
C) Os Estados e Municípios contratarão após consulta 

pública aos usuários. 
D) Os Estados e Municípios contratarão somente sob o 

regime de concessão ou permissão sem licitação. 
E) Os Estados e Municípios somente contratarão sob o 

regime de concessão ou permissão. 
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Indique a única alternativa correta na forma da 
Constituição da República de 1988. 
 
O prazo de validade do concurso público será: 
 
A) Somente dois anos, sem qualquer prorrogação. 
B) Até quatro anos, prorrogável uma única vez por igual 

período. 
C) Até três anos, prorrogável uma única vez por igual 

período. 
D) Até três anos ou quando completar o período de 

estágio probatório.  
E) Até dois anos, prorrogável uma única vez por igual 

período. 
 
Questão 39 
 
Indique a única alternativa correta. 
 
Para a formação do ato administrativo vinculado ou 
discricionário é necessário: 
 
A) Que se verifiquem os requisitos de competência, 

finalidade e forma. 
B) Que se verifiquem os requisitos de motivação e 

objeto. 
C) Que se verifiquem os requisitos de finalidade, motivo 

e objeto. 
D) Que se verifiquem os requisitos de competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto. 
E) Que se verifiquem os requisitos de competência, 

motivo e objeto. 
 
Questão 40 
 
Segundo a Constituição do estado de Rondônia, a quem 
compete disciplinar e executar os serviços públicos? 
 
A) Somente aos municípios. 
B) Aos municípios e às regiões metropolitanas. 
C) Aos estados, municípios e regiões metropolitanas. 
D) Aos estados e municípios. 
E) Aos estados exclusivamente. 
 
Questão 41 
 
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer 
restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito 
de contrair matrimônio e fundar uma família. Assim, é 

correto afirmar que, de acordo com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
  
A) os homens e mulheres de maior idade não gozam de 

iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e 
sua dissolução.  

B) o casamento será válido mesmo sem o livre e pleno 
consentimento dos nubentes.  

C) a família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 
Estado.  

D) o regime de bens,  legal ou convencional, obedecerá à 
lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, 
se este for diverso, à do primeiro domicílio conjugal.  

E) o casamento de estrangeiros poderá se celebrar  
perante autoridades diplomáticas ou consulares do 
país de ambos os nubentes.  

 
 
Questão 42 
 
Segundo o princípio da isonomia resguardado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos são 
iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção 
contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação. Neste sentido, todo ser humano tem direito 
a: 
 
A) receber dos tribunais nacionais competentes remédios 

paliativos para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.  

B) ser arbitrariamente, preso, detido ou exilado.  
C) em plena igualdade,  uma justa e pública audiência 

por parte de um tribunal independente e imparcial, 
para decidir sobre seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.  

D) ser acusado de um ato delituoso e não ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público 
no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa.  

E) Ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no 
momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Também não será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da 
prática, era aplicável ao ato delituoso.  
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Todo ser humano tem direito à instrução. Dessa maneira, 
segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
NÃO podemos afirmar que: 
 
A) a instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais.  
B) a instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais.  

C) a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz.  

D) os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero 
de instrução que será ministrada a seus filhos.  

E) a instrução elementar não será obrigatória.  
 
 
 
 
 
 
 
Questão 44 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 
XXIII informa que todo ser humano tem direito ao 
trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
Neste sentido é correto afirmar que: 
 
A) Todo ser humano, com algumas distinções, tem 

direito a igual remuneração por igual trabalho.  
B) Todo ser humano que trabalha tem direito a uma 

remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, 
assim como à sua família, uma existência compatível 
com a dignidade humana onde não se acrescentarão, 
mesmo que necessário, outros meios de proteção 
social.  

C) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos, 
contudo não serão assegurados a todos,o direito de a 
neles ingressar para proteção de seus interesses.  

D) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, sem 
nenhuma limitação das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas.  

E) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle.  

 
 
 
 
Questão 45 
 
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de 
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, em público ou em particular. 
Com relação à liberdade, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos destacou que: 
 
A) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão 

salvo se a escravidão e o tráfico de escravos não 
forem proibidos em todas as suas formas.  

B) Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro e fora de quaisquer 
fronteiras de qualquer Estado.  

C) Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e 
associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a 
fazer parte de uma associação.  

D) No exercício de seus direitos e liberdades, nem todo 
ser humano estará sujeito às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o 
devido reconhecimento e respeito dos direitos e 
liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
de uma sociedade democrática.  

E) Os direitos e liberdades previstos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos podem, em algumas 
hipóteses, serem exercidos contrariamente aos 
objetivos e princípios das Nações Unidas. 
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Com relação à Organização dos Poderes e as atribuições 
do Congresso Nacional previstas na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, cabe ao 
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre:  
 
A) Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 

anual, operações de crédito, dívida pública e emissões 
de curso forçado;  

B) Incorporação, subdivisão ou desmembramento de 
algumas áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;  

C) Organização administrativa, judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública da União e dos 
Territórios excetuando a organização judiciária, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito 
Federal. 

D) Matéria financeira, cambial e monetária, instituições 
financeiras e filantrópicas e suas operações.  

E) Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida 
mobiliária federal e estadual.  

 
 
Questão 47 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
prevê que Substituirá o Presidente, no caso de 
impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente, por sua vez o Vice-Presidente da República, 
além de outras atribuições que lhe forem conferidas por 
lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por 
ele convocado para missões especiais. Em caso de 
impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou 
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente 
chamados, nesta ordem, ao exercício da Presidência: 
 
A) Presidente da Câmara dos Deputados; presidente do 

Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado 
Federal. 

B) Presidente do Senado Federal; presidente do Supremo 
Tribunal Federal; Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

C) Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do 
Senado Federal; presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

D) Presidente do Supremo Tribunal Federal; Presidente 
da Câmara dos Deputados; presidente do Senado 
Federal. 

E) Presidente do Supremo Tribunal Federal; Presidente 
do Senado Federal; Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

 
 
 
Questão 48 
 
Os juízes gozam de garantias constitucionais, tais como a 
vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida 
após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, 
nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz 
estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado; a inamovibilidade, salvo 
por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; 
e irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos 
arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 
Contudo, aos juízes é vedado: 
 
A) Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 

função, salvo duas de magistério. 
B) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, não havendo exceções previstas em lei; 

C) Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 
afastou, antes de decorridos dois anos do afastamento 
do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

D) Dedicar-se à atividade político-partidária 
E) Receber, a qualquer título ou pretexto, ressalvadas as 

exceções previstas em lei, custas ou participação em 
processo. 
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A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia 
federal, II polícia rodoviária federal; III - polícia 
ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias 
militares e corpos de bombeiros militares. A polícia 
federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se a: 
 
A) Apurar infrações penais contra a ordem política e 

social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e 
exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

B) Ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
C) Ressalvada a competência da União, as funções de 

polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 

D) Preservação da ordem pública; além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 
defesa civil. 

E) Ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
 
A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. A seguridade 
social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e também das 
contribuições sociais tais como o empregador, da empresa 
e da entidade a ela equiparada na forma da lei, do 
trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
sobre a receita de concursos de prognósticos e do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a 
lei a ele equiparar. Neste sentido é correto afirmar que:  
 
A) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, integrando também o 
orçamento da União. 

B) A proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos. 

C) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

D) A lei poderá instituir outras fontes destinadas a 
garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, sem nenhuma restrição. 

E) O benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total. 

 
 







