
Guarda Municipal

AGENDA 

l 29/07/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de 
Questões da Prova Objetiva. 

l 31/07/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 01/08 e 02/08/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 09/08/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 12/08/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
itupeva2013@biorio.org.br

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do 
seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.
biorio.org.br 

 INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 50 

questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

4 - Confira se seus dados e a função pública escolhida, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

5 - Confira atentamente se a função pública e o número do caderno 
que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local.

6 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

CÓDIGO: GMM02 e GMF03

Concurso Público/2013
Caderno: 1   Aplicação: Tarde

Prefeitura Municipal de Itupeva
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

ABANDONE DEZ HÁBITOS QUE 
FAVORECEM A MÁ DIGESTÃO

Carolina Gonçalves

 Ao comer rapidamente, cometemos dois erros 
cruciais - não mastigamos direito e não damos tempo 
suficiente ao nosso cérebro para perceber que estamos 
comendo. “Quando começamos a mastigar, nosso 
organismo libera uma enzima que facilita a quebra do 
alimento, iniciando o processo de digestão”, explica 
o nutrólogo Fernando Bahdur Chueire, da Associação 
Brasileira de Nutrologia (Abran). Desta maneira, é 
fundamental triturar bem os alimentos antes de engolir 
calmamente, para que a enzima tenha tempo de agir, 
facilitando o trabalho do estômago e evitando que o 
órgão fique sobrecarregado - fator que deixaria a digestão 
mais lenta. Além disso, cada refeição deve ter duração 
de pelo menos 20 minutos. “Esse é o tempo médio que 
leva para o intestino liberar o hormônio que ativa o centro 
de saciedade do cérebro depois que começamos a nos 
alimentar”, explica. Almoçar em menos tempo que isso 
não irá proporcionar a sensação de saciedade, fazendo 
com que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão 
e favorecendo problemas como refluxo. “Comer demais 
também torna o processo de digestão mais demorado, 
causando sensação de mal estar”, alerta o nutrólogo. De 
acordo com o profissional, o ideal é comer até sentir-se 
bem e não até ficar “cheio”.

1 - A primeira frase do texto – Ao comer rapidamente 
– pode ser reescrita na forma desenvolvida, de forma 
adequada ao texto, da seguinte forma:

(A) Se comermos rapidamente
(B) Quando comemos rapidamente
(C) Para comermos rapidamente
(D) Logo que comemos rapidamente
(E) À medida que comemos rapidamente

2 - O texto emprega o pronome “nós” nas formas verbais: 
cometemos, mastigamos etc. Nesse caso, esse pronome 
se refere:

(A) a todos os autores de textos
(B) ao autor e o leitor do presente texto
(C) aos leitores do texto
(D) às pessoas em geral
(E) aos que comem fora de casa

3 - O título do texto fala de dez hábitos que devemos 
abandonar para termos boa digestão; em relação a esses 
hábitos, podemos dizer que:

(A) o texto aborda todos eles de forma indireta.
(B) o autor só aborda um desses maus hábitos.
(C) o texto comenta dois desses hábitos prejudiciais.
(D) nenhum mau hábito chega a ser comentado no texto.
(E) todos são citados, mas só alguns deles são comentados.

4 - As palavras do nutrólogo têm a função de:

(A) desmentir uma afirmação do texto.
(B) consertar um erro anterior.
(C) criticar um erro comum de todos.
(D) elogiar a posição de autoridades.
(E) explicar um fato citado anteriormente.

5 - O emprego de aspas na última palavra do texto tem a 
função de:

(A) destacar o termo de forma humorística.
(B) mostrar que se trata de palavra dita pelo nutrólogo.
(C) indicar que a linguagem é coloquial.
(D) criticar quem come demais nas refeições.
(E) alertar para o perigo de comer muito.

6 - Segundo o texto, devemos mastigar bem os alimentos, 
pois, assim:

(A) o cérebro tem tempo de estimular o apetite.
(B) os alimentos triturados produzem saciedade.
(C) as enzimas estomacais têm tempo de atuação.
(D) dentes, gengivas e língua não sofrem danos.
(E) a saciedade vem mais cedo, evitando-se o exagero.

7 - “Ao comer rapidamente, cometemos dois erros cruciais 
- não mastigamos direito e não damos tempo suficiente ao 
nosso cérebro para perceber que estamos comendo”.

A ação verbal abaixo que tem um agente diferente das 
demais é:

(A) comer
(B) cometemos
(C) mastigamos
(D) perceber
(E) estamos comendo
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8 - A alternativa em que o vocábulo QUE tem classe 
diferente das demais é:

(A) “não damos tempo suficiente ao nosso cérebro para 
perceber que estamos comendo”.

(B) “Quando começamos a mastigar, nosso organismo 
libera uma enzima que facilita a quebra do alimento...”

(C)”...fator que deixaria a digestão mais lenta”.
(D) “Esse é o tempo médio que leva para o intestino 

liberar o hormônio...”
(E) “...o intestino liberar o hormônio que ativa o centro de 

saciedade do cérebro...”

9 - “Ao comer rapidamente, cometemos dois erros cruciais 
- não mastigamos direito e não damos tempo suficiente 
ao nosso cérebro para perceber que estamos comendo. 
“Quando começamos a mastigar, nosso organismo libera 
uma enzima que facilita a quebra do alimento, iniciando 
o processo de digestão”, explica o nutrólogo Fernando 
Bahdur Chueire, da Associação Brasileira de Nutrologia 
(Abran). Desta maneira, é fundamental triturar bem os 
alimentos antes de engolir calmamente, para que a enzima 
tenha tempo de agir, facilitando o trabalho do estômago 
e evitando que o órgão fique sobrecarregado - fator que 
deixaria a digestão mais lenta. Além disso, cada refeição 
deve ter duração de pelo menos 20 minutos. “Esse é o 
tempo médio que leva para o intestino liberar o hormônio 
que ativa o centro de saciedade do cérebro depois que 
começamos a nos alimentar”, explica”.

Assinale a alternativa em que o elemento destacado tem 
seu valor semântico indicado de forma INCORRETA:

(A) para / finalidade
(B) quando / modo
(C) desta maneira / conclusão
(D) além disso / acréscimo
(E) depois que / tempo

10 - Assinale a alternativa em que os dois elementos NÃO 
apresentam uma sequência com as mesmas classes de 
palavras que as demais:

(A) comer rapidamente
(B) mastigamos direito
(C) triturar bem
(D) ter duração
(E) engolir calmamente

11 - A função central do texto lido é:

(A) informar
(B) criticar
(C) aconselhar
(D) prever
(E) ordenar

12 - “De acordo com o profissional, o ideal é comer até 
sentir-se bem e não até ficar “cheio”.

Assinale a alternativa em que há um comentário 
CORRETO sobre um dos componentes desse segmento 
do texto.

(A) o termo “o profissional” se refere ao autor do texto.
(B) o termo “de acordo com” tem valor de concessão.
(C) o “ideal” é comer até ficar cheio.
(D) “sentir-se bem” se opõe a “ficar cheio”.
(E) “até” tem valor semântico de “lugar”.

13 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 
funciona como paciente do termo anterior e não como 
agente:

(A) quebra do alimento
(B) processo de digestão
(C) trabalho do estômago
(D) Associação de Nutrologia
(E) centro de saciedade

14 - “Almoçar em menos tempo que isso não irá 
proporcionar a sensação de saciedade, fazendo com 
que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão 
e favorecendo problemas como refluxo”. As orações 
introduzidas pelas formas de gerúndio dificultando e 
favorecendo indicam o valor de:

(A) modo
(B) tempo
(C) condição
(D) conclusão
(E) consequência

15 - “Almoçar em menos tempo que isso não irá 
proporcionar a sensação de saciedade, fazendo com 
que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão e 
favorecendo problemas como refluxo”.

Assinale a alternativa em que a substituição proposta para 
o termo inicial altera o sentido original desse termo:

(A) almoçar em menos tempo / almoçar em tempo menor
(B) não irá proporcionar / talvez não proporcione
(C) com que a ingestão seja exagerada / com que seja 

exagerada a ingestão
(D) dificultando a digestão / com dificuldades para a 

digestão
(E) favorecendo problemas / com favorecimento de 

problemas
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16 - Num dicionário, as palavras cujos significados serão 
apresentados são dispostas em ordem alfabética. A página 
1056 de um certo dicionário começa com a palavra 
MEEIRO, a 1057, com MELANCÓLICO, a 1058, com 
MEMBECA, a 1059, com MENESTREL, e a 1060 
começa com MEQUETREFE e termina com MÉRITO. 
Assim, se procuramos o significado da palavra MELRO, 
devemos ir à página

(A) 1056;
(B) 1057;
(C) 1058;
(D) 1059;
(E) 1060.

17 - A soma dos pesos de Ademir e Claudino é igual à 
soma dos pesos de Demétrio, Geraldo e Marcelo. A soma 
dos pesos de Claudino e Demétrio é igual à soma dos 
pesos de Geraldo e Marcelo. Nessas condições, avalie as 
afirmativas a seguir:

I -  O peso de Ademir é o dobro do de Demétrio.
II -  Ademir é o mais pesado dos cinco e Claudino, o mais 

leve.
III - Demétrio pesa mais do que Geraldo e do que Marcelo.

Está sem dúvida correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

18 - Um anagrama de uma palavra é um reordenamento 
de suas letras. Por exemplo, CORRA é um anagrama 
de CARRO, ARROC também, mas CORRO não é. A 
seguinte “palavra” NÃO é um anagrama de AREIA:

(A) REAIA
(B) AIEAR
(C) AARIE
(D) AERIR
(E) IRAEA

19 - Juca e Joca darão uma volta numa trilha circular. 
Eles partirão de um mesmo ponto, num mesmo instante, 
e cada vai por um lado, como ilustra o desenho a seguir. 
A trilha é dividida em cinco setores I, II, III, IV e V, todos 
de mesma extensão.

Se a velocidade de Joca é o dobro da de Juca, eles se 
encontrarão no setor:

(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) IV;
(E) V.

20 - O laranjal de “Seu” Manuel tem o dobro da quantidade 
de laranjeiras que o laranjal vizinho, que pertence a “Seu” 
Joaquim. Os dois estão planejando se associar e juntar os 
laranjais para tornar a venda das laranjas mais eficiente. 
Assim, a quantidade de laranjeiras que esse laranjal 
reunido terá é certamente um múltiplo de:

(A) 2;
(B) 3;
(C) 5;
(D) 7;
(E) 11.

21 - Mário e seus quatro irmãos têm idades diferentes 
e “em escada”, com um ano de diferença de um para o 
seguinte. Mário foi o último a nascer. Daqui a 12 anos, o 
mais velho terá 56 anos. Assim, daqui a vinte anos Mário 
terá a seguinte idade:

(A) 58;
(B) 59;
(C) 60;
(D) 61;
(E) 62.
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22 - Um delegado perguntou a um notório “gatuno”, 
suspeito de ter roubado a bolsa de uma mulher em um 
restaurante na noite anterior: “Onde e com quem você 
esteve ontem à noite?”

O gatuno respondeu: “No cinema com Maria.”

Alguém gritou então: “Mentira!”.

Se esse “Alguém” disse a verdade, então o delegado pode 
concluir, com certeza, que, na noite anterior, o gatuno:

(A) furtou a bolsa;
(B) não foi ao cinema;
(C) não esteve com Maria;
(D) nem foi ao cinema nem esteve com Maria;
(E) não foi ao cinema ou não esteve com Maria.

23 - Observe a sequência:

              8     4     20    10     50     25     125 ...

O próximo termo é:

(A) 62,5
(B) 65,5
(C) 80
(D) 250
(E) 350

24 - Um grupo de seis agentes de trânsito, dos quais quatro 
são solteiros, vai formar uma equipe com três membros 
para competir numa gincana. A equipe deve contar 
no mínimo com dois solteiros. O número de equipes 
diferentes que podem ser formada é igual a:

(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 20
(E) 24

25 - Seis guardas municipais, três dos quais são do sexo 
feminino, devem formar uma fila de modo que sempre 
fique um homem depois de uma mulher e uma mulher 
depois de um homem. O número de modos diferentes de 
organizar a fila é igual a:

(A) 16
(B) 32
(C) 64
(D) 68
(E) 72

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 -  O princípio segundo o qual o interesse público deve 
prevalecer sobre o privado ou individual, devido ao fato 
de que o Estado deve defender o interesse da coletividade 
quando pratica os atos administrativos é denominado:

(A) supremacia do interesse público;
(B) presunção de legitimidade;
(C) princípio da isonomia;
(D) princípio da razoabilidade;
(E) princípio da igualdade.

27 - Os Órgãos da Administração Pública Indireta incluem 
os seguintes, EXCETO:

(A) autarquias;
(B) fundações públicas;
(C) ministérios;
(D) empresas públicas;
(E) sociedades de economia mista.

28 - Em relação à responsabilidade civil, avalie as 
afirmativas a seguir:

I -  Responsabilidade civil é a obrigação de reparar o 
dano que uma pessoa causa a outra. 

II -  A reparação do dano é feita por meio de indenização, 
e é quase sempre pecuniária. 

III - O dano pode ser à integridade física, aos sentimentos 
ou aos bens de uma pessoa.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

29 - Em relação à competência de um ato administrativo, 
NÃO é correto afirmar que:

(A) nenhum ato pode ser praticado sem que o agente 
disponha de poder legal para praticá-lo;

(B) a competência administrativa é o poder atribuído ao 
agente da administração para o desempenho específico 
de suas atribuições;

(C) a competência resulta da lei e por ela é limitada;
(D) a competência administrativa é transferível e prorrogável 

pela vontade dos interessados;
(E) todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado 

além do limite que dispõe a autoridade incumbida de 
sua prática, é inválido.
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30 - Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, EXCETO:

(A) construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(B) ampliar os limites do território nacional;
(C) garantir o desenvolvimento nacional;
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

31 - Avalie se é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público;

II - dar fé aos documentos públicos;
III - estimular distinções entre brasileiros ou preferências 

entre si.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

32 - É de competência privativa da União legislar, dentre 
outros, sobre os seguintes temas, EXCETO:

(A) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(B) desapropriação;
(C) águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão;
(D) educação, cultura, ensino e desporto;
(E) serviço postal.

33 - O último recenseamento feito pelo IBGE mostrou 
que o município de Itupeva tem pouco menos de 45.000 
habitantes. De acordo com a Constituição Federal, o 
número máximo de vereadores nos municípios com mais 
de trinta mil e até cinquenta mil habitantes é igual a:

(A) 12;
(B) 13;
(C) 14;
(D) 15;
(E) 16.

34 - Avalie se compete aos Municípios:

I -  legislar sobre assuntos de interesse local;
II -  suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;
III -  instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

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

IV -  criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual;

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

Estão corretos os itens:

(A) I, II e III, apenas;
(B) II, IV e V, apenas;
(C) I, III, IV e V, apenas;
(D) II, III, IV e V, apenas;
(E) I, II, III, IV e V.

35 - Avalie se a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios:

I -  legalidade.
II -  pessoalidade.
III -  moralidade.
IV -  privacidade.
V -  eficiência.

Estão corretos apenas os princípios:

(A) I, II e IV;
(B) III e V;
(C) I, III e V;
(D) II, III, IV e V;
(E) I, II, III e IV.

36 - “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela 
______ constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.”

(§ 1º, art 37 CF)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) não podendo;
(B) devendo;
(C) podendo;
(D) prioritariamente devendo; 
(E) opcionalmente podendo.
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37 - Os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 
____ de efetivo exercício. 

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) nove meses;
(B) um ano;
(C) dois anos;
(D) três anos;
(E) cinco anos.

38 - Avalie se a Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I -  de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal;

II -  do Presidente da República;
III -  de mais da metade das Assembleias Legislativas das 

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria relativa de seus membros.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) III, apenas;
(E) I, II e III.

39 - Uma vez eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente 
da República tomarão posse em sessão do Congresso 
Nacional, prestando os seguintes compromissos, 
EXCETO:

(A) manter, defender e cumprir a Constituição;
(B) observar as leis;
(C) cumprir todas as promessas de campanha;
(D) promover o bem geral do povo brasileiro;
(E) sustentar a união, a integridade e a independência do 

Brasil.

40 - Em relação ao Supremo Tribunal Federal NÃO é 
correto afirmar que:

(A) é composto por onze Ministros, escolhidos dentre 
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada;

(B) os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha por mais de dois terços dos 
Deputados Federais;

(C) compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição;

(D) cabe ao  Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal;  

(E) cabe ao  Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, 
o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 
membros do Congresso Nacional, seus próprios 
Ministros e o Procurador-Geral da República.

41 - A segurança pública, ______ do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a ______ da 
ordem pública e da ______ das pessoas e do patrimônio.

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) direito / dissolução / solidez;
(B) direito / preservação / desarticulação;
(C) dever / dissolução / incolumidade;
(D) dever / preservação / incolumidade;
(E) dever / preservação / acumulação.

42 - A polícia federal, instituída por lei como órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se às seguintes ações, 
exceto uma. Assinale-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) prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo 
da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência;

(C) exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais;
(D) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária 

e de fronteiras; 
(E) exercer, com exclusividade, as funções de polícia 

judiciária da União.

43 - Avalie se, na forma da Constituição Federal, são 
direitos sociais, dentre outros:

I -  a educação
II -  a saúde
III -  o trabalho 
IV -  a segurança

Estão corretos:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.
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44 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I -  plebiscito;
II -  referendo;
III -  iniciativa popular.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, apenas.

45 - São condições de elegibilidade, na forma da lei, a 
nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos 
políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 
circunscrição,  a filiação partidária e idade mínima que 
varia dependendo do cargo. Para o cargo de vereador, a 
idade mínima de elegibilidade é de:

(A) 18 anos;
(B) 21 anos;
(C) 30 anos;
(D) 35 anos;
(E) 40 anos.

46 - Dentre os princípios que regem a proteção da criança e 
do adolescente está o da proporcionalidade e atualidade. 
Assinale a opção que se refere a esse princípio.

(A) a intervenção das autoridades competentes deve ser 
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;

(B) a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável 
à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança 
e do adolescente;

(C) a intervenção deve ser a necessária e adequada à 
situação de perigo em que a criança ou o adolescente 
se encontram no momento em que a decisão é tomada;

(D) a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 
assumam os seus deveres para com a criança e o 
adolescente; 

(E) a promoção dos direitos e proteção da criança e 
do adolescente deve ser efetuada no respeito pela 
intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 
privada.

47 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal. De acordo com a Lei Federal 
n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente , são 
penalmente inimputáveis os menores de _______ anos, 
sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) dezessete;
(B) dezoito;
(C) dezenove;
(D) vinte;
(E) vinte e um.

48 - Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente, dentre outras, 
as seguintes medidas, EXCETO:

(A) advertência;
(B) obrigação de reparar o dano;
(C) prestação de serviços à comunidade;
(D) prestação de trabalho forçado;
(E) internação em estabelecimento educacional.

49 - De acordpo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a internação constitui medida privativa 
da liberdade do adolescente, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. A medida de internação 
só pode ser aplicada quando tratar-se de ato infracional 
cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 
por reiteração no cometimento de outras infrações graves 
ou por descumprimento reiterado e injustificável da 
medida anteriormente imposta.

Em relação a essa medida NÃO é correto afirmar que:

(A) é permitida a realização de atividades externas, a 
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário;

(B) a medida não comporta prazo determinado, devendo 
sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses;

(C) em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos e  uma atingido esse limite, o 
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime 
de semi-liberdade ou de liberdade assistida;

(D) a liberação é compulsória aos dezoito anos de idade;
(E) em qualquer hipótese a desinternação será precedida 

de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
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50 - Deixar a autoridade policial responsável pela 
apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata 
comunicação à autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada 
constitui crime cuja pena é a detenção por um período de:

(A) três a seis meses;
(B) três a nove meses;
(C) seis meses a um ano;
(D) três meses a dois anos;
(E) seis meses a dois anos.

REDAÇÃO

Na sociedade brasileira há muitos preconceitos: raciais, 
sociais, sexuais, religiosos, culturais etc. Tais preconceitos 
são combatidos por boa parte da população, mas eles 
surgem continuamente em pequenas cenas do cotidiano, 
quando a raiva aflora e domina a mente das pessoas. O 
governo já criou leis que punem manifestações claras 
de preconceito, mas o que podem fazer as pessoas, 
individualmente, para reduzir essas manifestações agora 
e no futuro?

Escreva um texto dissertativo-argumentativo de 
modo a expor a sua opinião sobre o tema, redigindo 
em linguagem culta um texto de aproximadamente 
20 linhas.












