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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 
 

1. Esta prova é constituída de um caderno de testes e uma folha de respostas, o caderno de 

testes é composto por: 40 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões 

de Matemática e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 

2. Havendo falta de páginas ou falhas de impressão, alerte o fiscal de sala. A prova é 

estritamente individual, sendo proibido qualquer tipo de consulta. A interpretação da prova 

faz parte da avaliação. Os fiscais não poderão responder a perguntas dessa natureza. 

3. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta para assinalar ou marcar as suas respostas, 

sendo que o preenchimento das folhas de respostas é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do candidato. Será fornecida apenas uma folha de respostas para cada 

candidato, não havendo possibilidade de substituição em caso de rasuras ou anotações 

inadequadas. 

4. Durante todo o tempo em que o candidato se encontrar na sala de aula, deverá manter-se 

em silêncio, não podendo levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos. Caso o 

candidato necessite utilizar-se do banheiro ou bebedouro, deverá levantar o braço e 

aguardar o fiscal de sala. 

5. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que: não apresentar um dos 

documentos exigidos no Edital; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do 

fiscal, antes de decorrer 01 (uma) hora de duração da prova; for surpreendido durante a 

realização das provas em comunicação com outras pessoas; estiver utilizando calculadoras, 

livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo 

de equipamento eletrônico, de comunicação ou tentando usar meios ilegais para a 

execução da prova. 

6. Coloque sobre o canto superior direito da carteira seu documento de identidade. O fiscal de 

sala fará a conferência deste documento. 

7. Após o término de sua prova e decorrido o prazo mínimo exigido: 

• Levante o braço e aguarde o fiscal de sala, que irá recolher a sua folha de respostas; 

• Após ser atendido pelo fiscal, por fineza, deixe a sala de aula em silêncio. 

8. Não esqueça de entregar sua folha de respostas e assinar a lista de presença. 

9. O candidato tem o direito de levar consigo o caderno de teste e anotar as suas respostas, 

para depois conferi-las com o gabarito oficial. 

10.  A prova terá duração de 03 (três) horas. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Galera à deriva 
  

Estamos um tanto quanto perdidos nos relacionamentos que estabelecemos com os 
mais novos, ocupem eles o papel de filhos ou de alunos. 

Num tempo em que ser jovem é o desejo de todas as pessoas, de crianças a velhos, 
o papel educativo, que é responsabilidade dos adultos, entra em declínio principalmente 
por causa das atitudes destes últimos. 

Quando conversamos com crianças, falamos como se elas percebessem e 
entendessem o mundo da mesma maneira que nós. Damos ordens e queremos que 
aprendam que essas ordens devem ser atendidas para sempre, daquele momento em 
diante. 

Fazemos “combinados”, que são pequenos contratos, como se elas pudessem 
bancar sua parte nesses acordos. 

Damos explicações complicadas a respeito dos fatos do mundo e, paradoxalmente, 
protegemos as crianças de tudo. Tudo mesmo. Ou seja: de um lado, tratamos as crianças 
como se já fossem jovens e, de outro, não reconhecemos seu potencial para aprender a 
avaliar as situações e perceber seus riscos. 

E com os adolescentes, como temos agido? 
Aí é que a situação se complica. Pelo que tenho observado, como nós tratamos as 

crianças como se elas fossem jovens, quando elas se tornam adolescentes, há uma 
tendência a considerá-las adultas antes da hora, antes da entrada na maturidade. 

Acontece que a tutela dos adolescentes por parte dos pais e dos professores é 
fundamental para a finalização do processo educativo e de formação. Sem a presença 
educativa adulta nessa parte do processo, muitos adolescentes têm ficado à deriva nesse 
período tão importante da vida. [...] 

(SAYÃO, Rosely. In: Folha de São Paulo. 12 mar. 2013. Equilíbrio, p. 8. Adaptado.). 
 
1. A autora assume, no texto, o papel social de 
 

a) uma mãe responsável pela educação de seus filhos. 
b) uma educadora que busca a forma mais adequada de instruir as crianças. 
c) uma pessoa adulta que se relaciona com crianças e adolescentes. 
d) uma jornalista que direciona seus textos aos mais novos.  

 
2. “Estamos um tanto quanto perdidos nos relacionamentos que estabelecemos com os 

mais novos”. Assinale a alternativa que contém um fato que é citado no texto para 
justificar essa afirmativa. 

 
a) A falta de cumprimento dos acordos firmados entre adultos e adolescentes. 
b) As explicações dos adultos são mais complicadas do que o necessário. 
c) Tratam-se crianças como jovens e adolescentes como adultos. 
d) O excesso de ordens e regulamentos impostos às crianças. 
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3. “Acontece que a tutela dos adolescentes por parte dos pais e dos professores é 
fundamental para a finalização do processo educativo e de formação.” Nesse trecho, 
o termo “tutela” pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por 

 
a) “comando”. 
b) “proteção”. 
c) “opressão”. 
d) “coação” 

 
4. Assinale a alternativa em que há erro(s) de ortografia. 
 

a) deslizar, almaço, bucha 
b) puser, estender, bulir 
c) candeeiro, têxtil, pesquisa 
d) extravazar, pixar, privilégio 

 
5. Assinale a alternativa em que há um termo que exerce função de complemento 

nominal. 
 

a) “[...] antes da entrada na maturidade”. 
b) “Estamos um tanto quanto perdidos [...]” 
c) “Damos explicações complicadas a respeito dos fatos do mundo [...]” 
d) “E com os adolescentes, como temos agido?” 

 
6. “A juventude de hoje está ______ perdida. Ela ______ perdeu a noção dos limites.” 

Assinale a alternativa que completa, de acordo com a norma culta, as lacunas desse 
período. 

 
a) meio – mesma 
b) meio – mesmo 
c) meia – mesma 
d) meia – mesmo 

 
7. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma culta. 
 

a) Como dizem os psicólogos os adolescentes de hoje que estão à deriva precisam 
da tutela dos adultos. 
b) Como dizem os psicólogos, os adolescentes de hoje, que estão à deriva, precisam 
da tutela dos adultos. 
c) Como dizem, os psicólogos os adolescentes de hoje que estão à deriva, precisam 
da tutela dos adultos. 
d) Como dizem, os psicólogos, os adolescentes de hoje, que estão à deriva precisam 
da tutela dos adultos. 

 
8. Assinale a alternativa que contém a expressão em que, ao contrário de “galera à 

deriva”, não se empregou adequadamente o acento grave. 
 

a) Reunião às escondidas. 
b) Pagamento à vista. 
c) Adolescentes à toa. 
d) Forno à gás. 
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9. No período “essas ordens devem ser atendidas pelas crianças”, o verbo encontra-se 
na voz 

 
a) ativa. 
b) reflexiva. 
c) passiva pronominal. 
d) passiva analítica. 

 
10. Considere os enunciados a seguir: 
 

I - Os pais têm de entender que os adolescentes não chegaram na idade adulta. 
II - Prefiro as crianças aos adolescentes. 
III - Esse texto apresenta opiniões nas quais não concordo. 
 
A regência verbal está de acordo com a norma culta 
 
a) apenas em I. 
b) apenas em II. 
c) apenas em III. 
d) em I, II e III. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Abaixo estão representados dois triângulos semelhantes1 e 2. Com base nas 

medidas apresentadas determine a medida x.  
 
                      Figura 1                                                            Figura 2 
 
 
 
       12cm                                                                    8cm   
                                                                              
                                                                                                    12cm 
                                  X 

a) 12cm 
b) 14cm 
c) 16cm 
d) 18cm 

 
12. Numa pesquisa realizada constatou-se que 1900 preferem o canal 10, o que 

representa 38% dos pesquisados. Qual o total de pessoas entrevistadas? 
 
a) 5000 
b) 3800 
c) 1900 
d) 722 
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13.  Uma sala quadrada mede 6,50m de lado. Determine a área desta sala. 
 

a) 36,5 m² 
b) 38,25 m² 
c) 42,25 m² 
d) 45,5 m² 

 
14. O triplo de um número é igual a sua metade mais 60. Qual é esse número? 
 

a) 20 
b) 24 
c) 28 
d) 32 

 
15. A média aritmética entre 6 números é 2,7. Sabendo que a soma dos cinco primeiros 

números é 13, qual o sexto número?  
 

a) 3,1 
b) 3,2 
c) 3,3 
d) 3,4 

 
16. Uma equação do segundo grau é formada a partir da sentença: “O triplo do quadrado 

de um número é igual a 15 vezes este número”.  Sabe-se que esta sentença tem dois 
resultados possíveis. Quais são eles? 

 
a) 0 e 5 
b) 0 e 15 
c) 3 e 5 
d) 3 e 15  

 
17. Um reservatório em forma de cubo possui lado igual a 2m. Determine a capacidade, 

em litros, deste reservatório. 
 

a) 8 litros. 
b) 80 litros. 
c) 800 litros. 
d) 8 000 litros. 
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18. A produção mensal de sabonetes de uma empresa foi vendida à três lojas. Para a 
primeira loja foi vendida a metade da produção; para a segunda loja  foram vendidos 
2/5 da produção e para a terceira loja foram vendidas 3600 unidades. Com base nas 
informações podemos concluir que a produção total no mês dessa fabrica foi de:   

 
a) 18 000 
b) 24 000 
c) 36 000 
d) 44 000  

 
19.   A tabela mostra números diretamente proporcionais. Determine os valores x , y e z: 
 

X 180 
Y 120 
Z 200 

120 480 
 

a) X = 30 ,  Y = 45 ,   Z = 50  
b) X = 45 ,  Y = 30 ,   Z = 50 
c) X = 50 ,  Y = 30 ,   Z = 45 
d) X = 50 ,  Y = 45 ,   Z = 30 
 

20. Analise cada sentença como verdadeira ( V ) ou falsa ( F ): 
 

I – O triplo de 13 é 39  
II – A raiz quadrada de 1089 é 33  
III – Para 4x + 8 = 30, temos x = 6 
IV – Para x² - 1 = 8 , temos x = ± 3  
 
A sequência correta é:  
 
a) V , V , V , V 
b) V , V , F , V 
c) V , F , V , V 
d) V , V , F , F 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 285, do Decreto-lei 3.689/41 – 

Código de Processo Penal, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o 
respectivo mandado de prisão, que será: 

 
a) lavrado pelo escrevente e assinado pelo escrivão. 
b) lavrado pelo escrivão e assinado pelo delegado distrital. 
c) lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade 
d) nenhuma das anteriores. 
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22. Assinale a alternativa CORRETA. Conforme previsto no artigo 8º, da Lei 9.605/98, as 
penas restritivas de direito aplicáveis aos infratores que praticarem condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, são: 

 
I - prestação de serviços à comunidade. 
II - interdição definitiva de direitos. 
III - suspensão parcial ou total de atividades. 
IV - prestação pecuniária. 
V - banimento. 
 
a) somente estão corretas as assertivas I, III e IV. 
b) somente estão corretas as assertivas I, II e V. 
c) todas as assertivas estão corretas. 
d) nenhuma das assertivas está correta. 

 
23. Levando em consideração o previsto nos artigos 14 e 15, da Lei 9.605/98, 

correlacione a coluna A com a coluna B e marque a alternativa CORRETA. 
 

COLUNA A COLUNA B 

1) circunstâncias que atenuam a pena. 
2) circunstâncias que aumentam a pena. 

a) praticar o delito em épocas de 
seca ou inundações. 
b) comunicação prévia pelo agente 
do perigo iminente de degradação 
ambiental. 
c) praticar o delito em período de 
defeso à fauna. 
d) arrependimento do infrator, 
manifestado pela espontânea 
reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação 
ambiental causada. 
e) praticar o delito no interesse de 
pessoa jurídica mantida, total ou 
parcialmente, por verbas públicas ou 
beneficiada por incentivos fiscais. 
f) baixo grau de instrução ou 
escolaridade do agente. 

 
a) 1: a, b, d, e – 2: c, f. 
b) 1: d, e, f – 2: a, b, c. 
c) 1: b, d, f – 2: a, c, e. 
d) nenhuma das alternativas. 
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24. Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos do artigo 23, da Lei 9.605/98, a 
prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: 

 
a) custeio de programas e de projetos ambientais. 
b) execução de obras de recuperação de áreas degradadas. 
c) manutenção de espaços públicos e privados. 
d) contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

 
25. Assinale a alternativa CORRETA. Conforme determina o artigo 29, da Lei 9.605/98, 

matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida, é crime contra a fauna, sujeito à: 

 
a) multa. 
b) detenção de um a seis anos. 
c) detenção de seis meses a um ano, e multa. 
d) nenhuma das alternativas. 

 
26. Assinale a alternativa CORRETA. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou 

reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou 
banco de dados da Administração Pública, constitui crime de (artigo 153, do Decreto-
lei 2.848/40 – Código Penal): 

 
a) divulgação de segredo. 
b) violação do segredo profissional. 
c) sonegação ou destruição de informação de banco de dados. 
d) nenhuma das alternativas. 

 
27. Assinale a alternativa CORRETA. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda 

metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, é delito apenado 
com: 

 
a) reclusão, de três a doze anos, e multa. 
b) detenção, de três a doze anos, e multa. 
c) reclusão, de três a doze meses, e multa. 
d) detenção, de três a doze meses, e multa. 

 
28. Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos do artigo 302, do Decreto-lei 

3.689/41 – Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem: 
 

a) está cometendo a infração penal. 
b) acaba de cometê-la. 
c) ainda que não seja flagrado, comete delito a qualquer tempo, com emprego de 
veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
possa resultar perigo comum. 
d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração. 
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29. Assinale a alternativa CORRETA. O crime de falsificação de papéis públicos, previsto 
no artigo 293, do Decreto-lei 2.848/40 – Código Penal envolve a falsificação, 
fabricação ou alteração de: 

 
I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão 
legal destinado à arrecadação de tributo 
II - moeda de curso legal. 
III - vale postal. 
IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro 
estabelecimento mantido por entidade de direito público. 
V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de 
rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. 
VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela 
União, por Estado ou por Município. 
 
a) todas as assertivas estão corretas. 
b) somente estão corretas as assertivas I, III, IV, V e VI. 
c) somente estão corretas as assertivas I, II, III, IV e VI. 
d) nenhuma das anteriores. 
 

30. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 350, do Decreto-lei 2.848/40 – 
Código Penal, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as 
formalidades legais ou com abuso de poder, é crime com pena de: 

 
a) reclusão, de um a três anos. 
b) multa. 
c) detenção, de um mês a um ano. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
31. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 353, do Decreto-lei 2.848/40 – 

Código Penal, arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob 
custódia ou guarda, é crime de: 

 
a) ablução de preso. 
b) arrebatamento de preso. 
c) evasão mediante violência contra a pessoa. 
d) nenhuma das alternativas. 

 
32. Assinale a alternativa CORRETA. Conforme previsto no artigo 103, da Lei 8.069/90 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se ato infracional, a conduta 
descrita como: 

 
a) crime. 
b) contravenção penal. 
c) crime ou contravenção penal. 
d) nenhuma das anteriores. 
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33. Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos do artigo 112, da Lei 8.069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

 
a) advertência. 
b) prestação de serviços à comunidade. 
c) liberdade assistida. 
d) internação em sanatório, para cumprimento de regime de semi-liberdade. 

 
34. Analise os itens abaixo e indique (V) para os itens verdadeiros e (F) para os itens 

falsos, assinalando a alternativa correta. Conforme determina o artigo 11, da Lei 
11.340/06, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 
autoridade policial deverá, entre outras providências: 

 
(    ) determinar o sequestro dos bens do agressor. 
(    ) garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário. 
(    ) encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 
Legal. 
(    ) fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 
seguro, quando houver risco de vida. 
(    ) enviar o agressor a estabelecimento especializado para o cumprimento de 
medida de segurança. 
(    ) se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 
(    ) informar à ofendida os direitos a ela conferidos na Lei 11.340/06 e os serviços 
disponíveis. 
 
a) F – V – V – V – F – V – V. 
b) V – F – F – V – F – F – V. 
c) V – V – V – V – F – F – V. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
35. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 305, do Decreto-lei 3.689/41 – 

Código de Processo Penal, na falta ou no impedimento do escrivão, o auto de prisão 
será lavrado: 

 
a) por qualquer pessoa designada pela autoridade, depois de prestado o 
compromisso legal. 
b) por pessoa indicada pela municipalidade, sem formalidade. 
c) por pessoa de confiança do juiz da comarca. 
d) nenhuma das anteriores. 
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36. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 7º, da Lei 11.340/06, são 
formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 
 
a) somente estão corretas as assertivas I, II, IV e V. 
b) somente estão corretas as assertivas I, III, IV e V. 
c) todas as assertivas estão corretas. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
37. Assinale a alternativa INCORRETA. Conforme previsão do artigo 6º, do Decreto-lei 

3.689/41 – Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da 
infração penal, a autoridade policial deverá: 

 
a) dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e 
conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. 
b) apreender os objetos que julgar necessários, independente de liberação pelos 
peritos criminais. 
c) colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas 
circunstâncias. 
d) proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. 

 
38. Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos do artigo 285, do Decreto-lei 

3.689/41 – Código de Processo Penal, o mandado de prisão: 
 

a) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais 
característicos. 
b) mencionará a infração penal que motivar a prisão. 
c) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração. 
d) não será dirigido a pessoa especial. 
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39. Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do artigo 292, do Decreto-lei 3.689/41 – 
Código de Processo Penal, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à 
prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as 
pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou 
para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por: 

 
a) três testemunhas. 
b) uma testemunha. 
c) duas testemunhas. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
40. Assinale a alternativa CORRETA. Sobre a prisão em flagrante, podemos dizer (artigo 

301, do Decreto-lei 3.689/41 – Código de Processo Penal): 
 

I – qualquer pessoa poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante 
delito. 
II - qualquer pessoa poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante 
delito, desde que observado o princípio da indisponibilidade. 
III - as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja 
encontrado em flagrante delito. 
 
a) somente estão corretas as assertivas I e III. 
b) somente a assertiva III está correta. 
c) todas as assertivas estão corretas. 
d) nenhuma das assertivas está correta. 
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RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


