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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões 1 e 2

Durante o período da tarde, das quatorze às dezoito horas,1

quinze adolescentes participaram de atividades de leitura na
Biblioteca do Centro Socioeducativo. A educadora Marilena
Sampaio comentou livros de literatura, indicou leituras4

interessantes, distribuiu livros que os adolescentes tiveram a
liberdade de escolher, começaram a ler individualmente, no
momento da saída, e levaram por empréstimo. 7

Os adolescentes têm demonstrado muito interesse pela
leitura de textos literários e isso tem influído no seu
comportamento: estão menos agressivos, mais calmos e10

concentrados.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A Na linha 9, a forma verbal “tem” está no singular porque concorda
com o pronome demonstrativo “isso”.

B Trata-se de um texto estruturado predominantemente como
dissertação.

C O objetivo do texto é dar instruções para a adoção de determinados
procedimentos.

D A forma verbal “têm” (R.8) está no plural porque concorda com
“textos literários” (R.9). 

QUESTÃO 2

Com base no texto, assinale a opção correta.

A O texto foi produzido com base em uma variedade não-padrão da
língua.

B No texto, em que predomina a subjetividade, a marca da voz do
autor está explícita.

C O texto, pela sintaxe e pelo vocabulário, está adequado para
constituir o fragmento de um relatório.

D Trata-se de um texto construído com base na linguagem coloquial
informal.

QUESTÃO 3

As opções abaixo apresentam trechos sucessivos, adaptados de um
relatório. Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente
incorreto.

A O funcionário José Joaquim de Oliveira não compareceu ao
Centro de Ensino nesta data por estar usufruindo de licença médica
motivada por uma fratura no fêmur direito.

B Durante o plantão de que trata este relatório, encontrava-se em
atividade dezesseis funcionários do quadro do Centro de Ensino.
Desses funcionários, oito eram educadores.

C Ao assumirmos o plantão, o Centro de Ensino apresentava
cinqüenta e cinco adolescentes internados, entre os quais,
três encontravam-se isolados por motivo de punição disciplinar.

D Um adolescente foi encaminhado ao atendimento médico,
às quatorze horas, porque se queixava de dores abdominais,
náuseas e tonturas. Ele foi medicado e encontra-se em repouso
no próprio alojamento.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o trecho de texto, adaptado da

Internet  (www.gp1.com.br), apresenta erro por ausência

de sinal de pontuação.

A Em seguida, os criminosos jogaram gasolina e atearam

fogo no ônibus, que ficou totalmente destruído.

B A Polícia Civil de Contagem, na região metropolitana

de Belo Horizonte – MG investiga a suposta ligação

entre um atentado contra um ônibus e outro contra

uma agência bancária.

C Nas duas ações, os criminosos deixaram bilhetes com

reclamações contra o sistema carcerário e ameaças.

D Testemunhas disseram à polícia que quatro homens

armados invadiram o coletivo e anunciaram um

assalto.

QUESTÃO 5

Assinale a opção em que o trecho de texto, adaptado da

Internet (www.gp1.com.br), apresenta erro de construção

sintática do período.

A Pela manhã, o gerente do banco encontrou um bilhete

que, segundo a polícia, continha ameaças parecidas

com as do recado deixado com o motorista do ônibus

incendiado. Nenhum suspeito dos ataques foi

identificado ou preso.

B Para a empresa Saritura Turismo, responsável pelo

ônibus incendiado, o crime não foi um assalto e sim

uma represália, embora que os bandidos levaram

apenas R$ 20 e deixaram um bilhete com o motorista.

C A polícia confirmou que, no recado escrito no papel,

informava-se que detentos da Penitenciária Dutra

Ladeira, em Ribeirão das Neves, estariam sendo

agredidos, e a ação era só um aviso para que a

diretoria do presídio fosse trocada.

D O segundo atentado ocorreu no bairro Eldorado.

De acordo com a polícia, a fachada de uma agência

bancária foi alvejada por diversos tiros. Ninguém

ficou ferido.
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QUESTÃO 6

A Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas1

Gerais informou que o 2.º Distrito Policial de Contagem

investiga os atentados contra o ônibus e a agência bancária e

assegurou que as informações serão mantidas em sigilo para4

não prejudicar o trabalho policial.

Quanto aos bilhetes com ameaças, a Subsecretaria de

Administração Prisional informou que não há ocorrência de7

maus-tratos aos detentos da Penitenciária Dutra Ladeira e que

todas as ações realizadas no interior da unidade são

acompanhadas pelo Ministério Público, pela Corregedoria do10

Sistema de Defesa Social, pela Ouvidoria do Sistema Prisional

e pela Defensoria Pública Estadual.
Internet: <www.gp1.com.br>.

Com base no texto acima, assinale a opção correta.

A As vírgulas colocadas logo após as palavras “Público” (R.10)

e “Social” (R.11) justificam-se por isolarem elementos de

mesma função sintática componentes de uma enumeração.

B Na linha 3, o emprego de “contra” justifica-se pela regência de

“investiga”.

C Os acentos gráficos em “bancária” e em “ocorrência” têm

justificativa gramatical em regras diferentes.

D A expressão “maus-tratos” (R.8) estaria igualmente correta se

fosse grafada como maltratos.

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que o trecho de texto, adaptado da Internet

(www.revistajuridica.com.br), está gramaticalmente incorreto.

A A resolução 840/06 da Secretaria de Estado de Defesa Social

determina que tão logo o advogado ingresse na unidade

prisional, após a comunicação formal as autoridades sobre à

visita, ele será encaminhado no local estabelecido para o

contato com seu cliente.

B As comunicações entre advogados e detentos, em unidades

prisionais de Minas Gerais, passam a estar regulamentadas

segundo critérios adequados à assistência profissional da

advocacia a clientes custodiados, obedecendo às normas

constitucionais e assegurando o pleno direito de defesa.

C Elaborada em parceria com a Seccional da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais, uma resolução

da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais

define que o preso, antes e após o contato com o advogado,

será submetido a revista minuciosa.

D O advogado, dada a sua prerrogativa constitucional, não será

submetido a qualquer tipo de busca pessoal. Esse modelo de

revista tem sido defendido pelo Conselho Federal da OAB.

QUESTÃO 8

O advogado do detento terá acesso a qualquer1

unidade prisional administrada pela Subsecretaria de
Administração Penitenciária. O órgão, para tanto, cadastrará
o advogado e verificará a regularidade de seu exercício4

profissional junto à OAB/MG. A comunicação entre o
advogado e seu cliente, conforme a resolução que é fruto
do convênio entre a Subsecretaria de Administração7

Penitenciária e a OAB/MG, se dará de segunda a sexta-feira,
no período de 9 h às 16 h. O convênio define, ainda, que as
condutas de advogados dentro dos presídios consideradas10

irregulares serão comunicadas à presidência da OAB/MG.

Internet: <www.revistajuridica.com.br>.

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A A forma verbal “serão” (R.11) está no plural porque
concorda com “condutas de advogados dentro dos
presídios consideradas irregulares” (R.10-11). 

B O termo “O órgão” (R.3) retoma o antecedente
“Subsecretaria de Administração Penitenciária” (R.2-3).

C Trata-se de um texto de natureza narrativa.

D O segmento “conforme a resolução que é fruto do convênio
entre a Subsecretaria de Administração Penitenciária e a
OAB/MG” (R.6-8) está entre vírgulas por se tratar de uma
explicação intercalada na oração principal.

Texto para as questões 9 e 10

No auditório da OAB/MG, realiza-se o I Seminário
de Integração e Aperfeiçoamento do Processo de
Ressocialização, promovido pela Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) com apoio da Comissão
de Assuntos Penitenciários da Seccional mineira. O objetivo é
estabelecer o diálogo e a integração dos órgãos da SEDS para
aperfeiçoar o processo de ressocialização dos presos. Durante
o evento, serão discutidos meios de revisar e reforçar as regras
já existentes. Participam diretores gerais de unidades prisionais
e de atendimento à ressocialização, além de advogados, demais
operadores do direito e sociedade civil em geral. O titular da
SEDS abriu o seminário e ressaltou que a missão do Estado é
conter o preso com qualidade e prepará-lo para sair da
penitenciária.

Internet: <www.jusbrasil.com.br>.

QUESTÃO 9

O texto em questão foi escrito

A antes de o evento começar.

B depois que o evento terminou.

C ao final do evento.

D depois de começado o evento, mas antes do seu final.
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QUESTÃO 10

Assinale a opção que está de acordo com as informações do texto.

A O titular da SEDS encerrou o seminário afirmando que o
dever do Estado é conter o preso, e não, prepará-lo
profissionalmente.

B O evento tem como objetivo reformular completamente as
regras já existentes.

C Só podem participar do evento os funcionários da SEDS.

D O seminário procura aprofundar o diálogo e a integração
dos órgãos da SEDS para aperfeiçoar o processo de
ressocialização dos presos e encontrar meios de revisar e
reforçar as regras já existentes.

Texto para as questões 11 e 12

O programa Fica Vivo, carro-chefe da SEDS, tem como1

objetivo a prevenção da violência e é focado em jovens de 12
a 24 anos. Criado em 2002, em Belo Horizonte, atualmente
atende a mais de 13 mil jovens de onze municípios mineiros.4

O programa Fica Vivo consiste na atuação de várias esferas
do poder público em comunidades marcadas pela violência.

Em Belo Horizonte, o Morro das Pedras foi a7

comunidade que primeiro recebeu o Fica Vivo. Um ano após a
implantação do programa, o número de homicídios foi reduzido
em 50%. Há três meses, o Morro das Pedras, que, em 2002, era10

o local mais violento da capital mineira, não registra um só
assassinato.

A superintendente de Prevenção à Violência da SEDS13

explicou que o Fica Vivo é o carro-chefe do combate à
violência no estado: “Trata-se de uma política inovadora.
Trabalhamos com a prevenção e a repressão qualificada.16

Focamos nos jovens, que são os principais alvos e vítimas da
criminalidade”, explicou.

Internet: <www.comunidadesegura.org> (com adaptações).

QUESTÃO 11

Depreende-se das informações do texto que o programa Fica Vivo

A desenvolve-se exclusivamente no Morro das Pedras.

B está reduzindo o índice de homicídios em Minas Gerais.

C é desenvolvido somente em Belo Horizonte.

D é coordenado unicamente pela SEDS.

QUESTÃO 12

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A O emprego de aspas no último parágrafo justifica-se por
tratar-se da fala de uma pessoa.

B A expressão “carro-chefe da SEDS” (R.1) está entre vírgulas
por ser aposto explicativo intercalado na oração.

C Na linha 2, a palavra “focado” está no masculino porque
concorda com “objetivo”.

D A palavra “esferas” (R.5) está sendo empregada com o sentido
de instâncias.

Texto para as questões de 13 a 15

A taxa média de crimes violentos em Minas Gerais, no
primeiro trimestre de 2008, foi equivalente a 32,93 ocorrências
por 100 mil habitantes, o que evidenciou uma queda de 11,49%,
na comparação com o mesmo período de 2007, quando foram
registradas 37,31 ocorrências por 100 mil habitantes. Esse
resultado vem confirmar a tendência de baixa das taxas de
crimes violentos, que vem sendo observada desde o segundo
trimestre de 2007.

A distribuição espacial da criminalidade violenta em
Minas Gerais, no primeiro trimestre de 2008, mantém o padrão
já observado anteriormente, com as maiores taxas se localizando
nos maiores municípios do estado e no seu entorno. No período
analisado, chamam a atenção a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Uberaba e Uberlândia e o seu entorno no Triângulo
Mineiro, Governador Valadares e Teófilo Otoni, municípios
esparsos na área central do estado, Montes Claros e Janaúba, no
norte de Minas, e Unaí, no noroeste.

Internet: <www.seds.mg.gov.br>.

QUESTÃO 13

Em relação à taxa de crimes violentos em Minas Gerais,
assinale a opção incorreta.

A Foi mais significativa nos grandes municípios do Estado e
em seu entorno.

B Caiu 11,49%, na comparação entre o primeiro trimestre de
2007 e o primeiro de 2008.

C Apresentou uma tendência de queda desde o segundo
trimestre de 2007.

D Foi maior exclusivamente na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

QUESTÃO 14

No texto em questão,

A predomina a linguagem informal.
B a marca da voz do autor está explícita.
C há traços de subjetividade. 
D as informações são apresentadas de forma impessoal.

QUESTÃO 15

Assinale a opção que melhor resume as idéias principais
do texto.

A A distribuição espacial da criminalidade violenta no
primeiro trimestre de 2008 mantém o padrão observado
anteriormente.

B A taxa de crimes violentos foi de 32,93 ocorrências por mil
habitantes, principalmente na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

C Cidades como Uberaba, Uberlândia, Governador
Valadares, Teófilo Otoni, Montes Claros, Janaúba e Unaí
apresentaram as maiores taxas de queda da violência.

D Em Minas Gerais, observa-se uma queda na taxa de crimes
violentos, e registram-se as maiores taxas desse tipo de
crime nas cidades grandes e seu entorno.
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NOÇÕES DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA

QUESTÃO 16

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar sete agentes
de segurança de determinado município, acusados de receberem
suborno de pais de menores infratores para fornecerem
privilégios e regalias no cumprimento de medidas
socioeducativas de seus filhos. Por solicitação do delegado que
presidiu o inquérito e com autorização judicial, os agentes
tiveram o sigilo telefônico interceptado durante as investigações.
As gravações também revelaram que os agentes investigados
torturavam menores infratores e praticavam racismo.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção
correta à luz dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal (CF).

A O sigilo das comunicações telefônicas poderia ter sido
violado, para fins de investigação dos agentes de segurança
do município referido, diretamente pelo delegado de polícia
que presidiu o inquérito, não havendo necessidade de ordem
judicial.

B A solicitação de quebra de sigilo telefônico dos agentes de
segurança foi legal, uma vez que foi precedida de
autorização judicial.

C O crime de tortura descoberto por meio das escutas
telefônicas é imprescritível.

D A prática do racismo nos estabelecimentos de cumprimento
de medidas socioeducativas não constitui crime em situações
excepcionais, como fugas e rebeliões.

QUESTÃO 17

Jônatas, agente de segurança, foi preso em flagrante pela
Polícia Civil, vendendo drogas para dois menores que cumpriam
medida socioeducativa em determinado município. O sindicato
dos agentes de segurança do estado protestou contra a prisão de
Jônatas, alegando que o flagrante foi simulado por motivos de
perseguição política. O sindicato dos agentes de segurança de um
segundo estado aderiu ao movimento de apoio ao agente Jônatas.

Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção
correta acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos
na CF.

A Se condenado, Jônatas não poderá cumprir, em nenhuma
hipótese, pena de trabalho forçado.

B Em razão da natureza do crime cometido, Jônatas deverá ser
julgado por um tribunal de exceção.

C Caso pretenda impetrar ordem de habeas corpus, Jônatas
deverá pagar uma taxa processual na data do protocolo na
justiça.

D O sindicato dos agentes de segurança poderá reunir todos os
associados em local aberto ao público para manifestar-se
contra a prisão de Jônatas, independentemente de prévio
aviso à autoridade competente, dada a liberdade sindical.

QUESTÃO 18

Assinale a opção correta acerca da organização político-

administrativa e da administração pública previstas na CF.

A Caso um ocupante de cargo em comissão na Secretaria de

Fazenda de Minas Gerais, que não integre a carreira de

servidores dessa secretaria, seja exonerado do cargo em

comissão, ele poderá exercer função de confiança nessa

mesma secretaria.

B Caso determinado estado lance edital de concurso público

para seleção de servidor público estadual, e o edital

estabeleça o prazo de validade do concurso em seis meses,

o concurso poderá ser prorrogado quatro vezes, até

completar 2 anos de validade. 

C Os vencimentos dos membros do Poder Judiciário são

superiores aos do Poder Executivo, dada a relevância que

desempenham na organização político-administrativa do

Estado.

D Além de responder a processo por ato de improbidade

administrativa, o servidor público civil que cometer crime

poderá responder a ação penal, pois esta independe daquela.

QUESTÃO 19

Marcos e Ângela se casaram em 2000. Em 2002, nasceu

a filha do casal, Sofia, atualmente, com 6 anos de idade. Em

2003, o casal adotou legalmente Maria Célia. Eles residiram em

Belo Horizonte até março de 2008, quando decidiram se separar

judicialmente. Marcos mora em Governador Valadares, com

Sofia e Maria Célia. Ângela mora em Belo Horizonte e pretende

dissolver definitivamente o casamento com o divórcio.

Considerando a situação hipotética apresentada e os dispositivos

relativos à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, previstos

na CF, assinale a opção correta.

A Ângela poderá propor ação de divórcio após março de 2009.

B Segundo a CF, Marcos, Maria Célia e Sofia não constituem,

atualmente, uma entidade familiar, em razão da ausência de

Ângela no lar conjugal.

C Por ser adotada, Maria Célia terá direitos restritos em

relação a Sofia.

D Sofia e Maria Célia poderão trabalhar na condição de

aprendiz a partir dos 12 anos de idade.
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QUESTÃO 20

Relativamente à nacionalidade prevista na CF, em cada uma das
opções abaixo é apresentada uma situação hipotética, seguida de
uma assertiva. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta.

A Miguel, brasileiro naturalizado, é agente de segurança
socioeducativo há mais de 15 anos. Foi vereador, prefeito em
Belo Horizonte e deputado estadual. Miguel informou ao seu
partido o interesse em se candidatar a governador na eleição
de 2010. Nessa situação, Miguel não poderá se candidatar,
uma vez que o cargo é privativo de brasileiro nato.

B Juan nasceu em junho de 2008, em Florianópolis – SC. Seus
pais, Jim e Suan, são cidadãos chineses e estavam passando
férias no Brasil. Nessa situação, é correto afirmar que Juan
é brasileiro nato.

C Jorge nasceu em Havana, Cuba, em fevereiro de 2008. Sua
mãe, Maria, cidadã argentina, acompanhava seu pai, Marcos,
cidadão brasileiro, que estava a serviço do Brasil em uma
missão em Havana. Jorge e sua família voltaram ao Brasil
em março do mesmo ano e residem em Brasília – DF. Nessa
situação, Jorge é brasileiro naturalizado.

D Um cidadão uruguaio, sem qualquer condenação penal,
reside em Teófilo Otoni – MG há cinco anos ininterruptos.
Nessa situação, por preencher os requisitos necessários, o
cidadão uruguaio poderá requerer a nacionalidade brasileira
para tornar-se brasileiro naturalizado.

QUESTÃO 21

O juiz da vara da infância e juventude de determinado
município aplicou medida privativa de liberdade ao adolescente
Pedro, de 16 anos de idade, por roubo a mão armada cometido no
centro da cidade, em setembro de 2006. Além da gravidade da
infração cometida, o juiz se baseou no fato de Pedro ter extensa
folha de passagens infracionais. Em sua decisão, o juiz
estabeleceu prazo de internação de 5 anos. Pedro encontra-se
internado no centro de atendimento juvenil do município. Consta
no relatório técnico do processo que Pedro não vem cumprindo
satisfatoriamente a medida socioeducativa, não estuda, não
trabalha e necessita de atendimento técnico sistemático.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção
correta quanto às medidas socioeducativas previstas no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) — Lei n.º 8.069/1990.

A A internação no centro de atendimento juvenil deverá ser
observada com rigoroso isolamento do adolescente, não
sendo permitidas atividades pedagógicas, dada a gravidade
do ato infracional cometido.

B A decisão do juiz da vara da infância e juventude do
município foi correta ao especificar prazo determinado para
internação, não deixando margem a dúvida do exato
cumprimento da medida.

C A medida de internação aplicada não poderia ter-se baseado
no cometimento de outras infrações graves.

D A liberação de Pedro será compulsória aos 21 anos de idade,
segundo dispõe o ECA.

QUESTÃO 22

Marcel, agente de segurança socioeducativo do centro de
atendimento juvenil de determinado município, acompanhava
regularmente 25 adolescentes durante o almoço. Duas horas
antes, Marcel havia vistoriado os alojamentos e encontrado facas
e dois aparelhos celulares. Após o almoço, os 25 adolescentes
iniciaram uma rebelião, incentivados por dois dos menores.
O agente de segurança Marcel ficou como refém dos menores, foi
agredido com vários socos e, por pouco, não foi morto. O diretor
do centro acionou a polícia militar da cidade, que chegou ao local
30 minutos após o início da rebelião. Com a chegada da polícia,
a rebelião foi contida e o refém, liberado. Em razão da rebelião,
o diretor do centro proibiu a comunicação com qualquer dos 25
adolescentes que participaram da rebelião, visitas e acesso a TV.

Considerando a situação hipotética apresentada, bem como os
dispositivos relativos às medidas socioeducativas previstas no
ECA, assinale a opção correta.

A Os adolescentes privados de liberdade não têm direito de
acesso aos meios de comunicação social, pois estão
submetidos ao estrito controle dos psicólogos dos centros de
atendimento juvenis.

B A visita de pais ou responsáveis de internos poderá ser
suspensa por determinação do diretor do centro de
atendimento juvenil em casos de rebeliões, por período
indeterminado.

C A determinação do diretor do centro de proibir a
comunicação com qualquer dos 25 adolescentes é ilegal, pois
a incomunicabilidade de menor que cumpre medida
socioeducativa é vedada pelo ECA.

D O adolescente que pretender peticionar ao secretário de
direitos humanos para reclamar das condições precárias do
centro de atendimento juvenil deve fazê-lo por intermédio de
seu advogado, e não, diretamente.

QUESTÃO 23

Um adolescente com 16 anos de idade, portando 1 kg de
cocaína para fins de tráfico, foi preso em flagrante por agentes da
Polícia Civil.

Considerando essa situação, assinale a opção correta quanto à
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, segundo o
ECA.

A Após a prisão em flagrante, o adolescente terá de ser, desde
logo, levado à autoridade policial competente.

B Se o adolescente não tiver advogado constituído para
promover a sua defesa, a autoridade judiciária nomeará
imediatamente o representante do Ministério Público para
fazê-la.

C O adolescente deverá ser conduzido à delegacia em viatura
especial da polícia, em compartimento fechado.

D Em razão da idade, o adolescente poderá cumprir pena por
tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
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QUESTÃO 24

Assinale a opção correta a respeito do acesso à justiça, como
previsto no ECA.

A Manifestações de promotores de justiça em processo relativo
a criança ou adolescente não dependem de fundamentação,
dada a relevância de suas funções.

B Um promotor de justiça pode impetrar habeas corpus em
qualquer instância ou tribunal na defesa de interesse social
relativo a adolescente. 

C Adolescente que cometer ato infracional e estiver foragido
será processado sem advogado.

D O promotor de justiça, no exercício de suas funções, deve
requisitar autorização por escrito da autoridade judiciária
para ter acesso a unidade prisional onde se encontre criança
ou adolescente.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta no que concerne ao conselho tutelar, de
acordo com o ECA.

A Não há impedimento de dois irmãos servirem no mesmo
conselho tutelar.

B O conselho tutelar é um órgão permanente e subordinado ao
Ministério Público de cada estado da Federação.

C Considere a seguinte situação hipotética. 
Maria, com 19 anos de idade, reside no município de Teófilo
Otoni – MG e tem reconhecida idoneidade moral. Sabendo
da abertura de vaga para membro do Conselho Tutelar de
Governador Valadares – MG, Maria efetuou sua inscrição.
Nessa situação, a inscrição não poderá ser aceita devido ao
fato de a interessada não possuir idade superior a 21 anos e
não residir em Governador Valadares.

D As decisões do conselho tutelar são soberanas e não poderão
ser revistas pelo juiz do município onde o conselho tiver
sede.

QUESTÃO 26

Márcio, com 42 anos de idade, é funcionário público civil
do estado de Minas Gerais desde 2001, lotado na Secretaria da
Fazenda. No final de 2007, ele adquiriu 30% das ações de uma
empresa de medicamentos com sede no estado.

Acerca da situação hipotética acima descrita e do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais — Lei n.º
869/1952 —, assinale a opção correta.

A Considerando que Márcio apresente pedido de aposentadoria
por tempo de serviço e, seis meses depois, verifique que não
subsistem os motivos da aposentadoria, nesse caso, é correto
afirmar que, mesmo com o pedido formal de Márcio, não
será possível a reversão, pois se trata de ato de ofício.

B Reintegração de servidor público civil decorre de decisão
administrativa ou sentença judicial transitada em julgado.

C Se for aprovado em novo concurso público para o estado de
Minas Gerais, Márcio não poderá ser provido por ter mais de
40 anos, idade máxima exigida para ser investido em cargo
inicial das carreiras do estado.

D Márcio não poderá participar da sociedade comercial como
acionista, uma vez que é funcionário público do estado de
Minas Gerais.

QUESTÃO 27

Assinale a opção correta acerca da Lei Estadual n.º 15.302/2004,
que instituiu a carreira de agente de segurança socioeducativo.

A A participação do agente de segurança socioeducativo em
cursos de formação e aperfeiçoamento dependerá de
disponibilidade orçamentária e financeira para a realização
desses cursos.

B Considere a seguinte situação hipotética.
Rogério foi aprovado no concurso para agente de segurança
socioeducativo do estado de Minas Gerais e tomará posse em
novembro de 2008. Atualmente, ele exerce o cargo de
gerente administrativo em uma empresa privada no período
noturno. Rogério já se certificou de que como agente de
segurança trabalhará nos períodos matutino e vespertino. 
Nessa situação, caso queira, a partir de novembro de 2008,
Rogério poderá continuar exercendo os cargos de gerente e
de agente de segurança em razão da compatibilidade de
horários.

C Considerando que um candidato aprovado em concurso para
agente de segurança socioeducativo possua, há mais de
2 anos, uma condenação transitada em julgado por porte de
maconha, isso não o impedirá de ingressar no cargo de
agente.

D Agente de segurança socioeducativo que estiver em licença
para tratar de interesses particulares fará jus à progressão na
carreira, como os demais que estiverem em exercício.

QUESTÃO 28

Na madrugada de 10/11/2007, 38 presos teriam sido
torturados e submetidos a constrangimentos por três agentes
penitenciários depois de uma frustrada tentativa de fuga de uma
unidade prisional. Três presos tinham mais de 60 anos de idade
e dois eram portadores de deficiência. Durante a rebelião, cinco
presos foram queimados vivos e dois agentes penitenciários
foram baleados. O diretor do presídio sabia das torturas e não
tomou nenhuma providência.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta com base na Lei da Tortura — Lei n.º 9.455/1997.

A Caso seja comprovada a prática de tortura pelos agentes, a
pena será reduzida por estarem estes no cumprimento do
dever durante a rebelião.

B O diretor da unidade prisional não responderá pelo crime de
tortura por ter-se omitido em face das condutas dos agentes,
pois cabe exclusivamente ao Poder Judiciário o dever de
apurá-las.

C Caso seja comprovada a prática de tortura pelos agentes, a
pena será aumentada em razão de o crime ter sido praticado
contra portadores de deficiência e maiores de 60 anos de
idade.

D Se o agente penitenciário for preso por determinação do
diretor da unidade prisional, poderá pagar fiança ao juiz e
responder em liberdade por possível prática do crime de
tortura.
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QUESTÃO 29

Assinale a opção correta tendo como referência a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948.

A A validade do casamento depende do consentimento
exclusivo do marido.

B A DUDH prevê a imposição da pena de tortura em casos de
guerra.

C Considere a seguinte situação hipotética. 
Carlos foi aprovado em concurso público para agente de
segurança de um estado da Federação. Após tomar posse no
cargo, foi informado pelo superior hierárquico de que estava
obrigado a fazer parte da associação de agentes de segurança
do estado e que deveria fazer sua inscrição logo após a posse
no cargo. 
Nessa situação, o superior hierárquico de Carlos não
observou disposição da DUDH segundo a qual ninguém
pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

D Considere a seguinte situação hipotética. 
Sávio foi preso em flagrante por roubo de cargas em abril de
2008. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a
participação de Sávio no delito. A ação penal não teve início
e Sávio ainda não exerceu o direito de defesa. 
Nessa situação, é correto afirmar que Sávio já é
presumidamente culpado.

QUESTÃO 30

Duas crianças, ambas com 11 anos de idade, foram presas
tentando burlar a vigilância e fazer que telefones celulares fossem
entregues a seus pais, detentos do presídio de segurança máxima
de determinado município, que pretendiam comunicar-se com
suas famílias e seus advogados. Inconformado, o diretor do
presídio abriu investigação administrativa para apurar a
participação de agentes penitenciários no esquema e determinou
a imediata vistoria em todas as celas e revista nos detentos
para identificar a presença de aparelhos celulares. Dezessete
aparelhos, escondidos em três celas, foram encontrados.

Considerando a situação hipotética acima e a Lei Federal
n.º 11.466/2007, que prevê como falta disciplinar grave do preso
e crime do agente público a utilização de celular, assinale a opção
correta.

A Não comete falta disciplinar o preso que utiliza rádio ou
similar para se comunicar com seu advogado.

B A utilização de aparelhos celulares por detentos é permitida
apenas para comunicação com seus familiares.

C A comunicação entre os detentos por meio de aparelho
celular dentro das alas do estabelecimento prisional poderá
ser autorizada pelo diretor da penitenciária.

D Cabe ao diretor do presídio o dever de vedar aos detentos
qualquer acesso a aparelho telefônico para comunicação com
presos de outros estabelecimentos prisionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca dos diversos enfoques dados pela sociedade e pelo Estado
brasileiro aos direitos das crianças e dos adolescentes ao longo do
tempo, assinale a opção correta.

A A manutenção e o fortalecimento dos internatos como
espaços educativos foram essenciais para a garantia dos
direitos de crianças e adolescentes.

B A garantia do direito de crianças e adolescentes ao lazer
passou, recentemente, a ser de responsabilidade exclusiva da
família. 

C O enfoque repressivo e discriminatório, ainda que não tenha
sido inteiramente superado, foi substituído pelo enfoque
emancipatório. 

D O Estado brasileiro sempre foi o protagonista no
atendimento às necessidades da população e, em especial,
das crianças e adolescentes.

QUESTÃO 32

Os direitos humanos

I são aqueles comuns a todos, sem distinção.
II dizem respeito à pessoa humana na sua universalidade.
III são históricos, naturais e universais.
IV são indivisíveis e irreversíveis.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 33

Os educadores são responsáveis pelo destino construtivo ou
destrutivo do vigor próprio do adolescente e, para que
intervenham nesse destino, devem compreender o processo de
formação e funcionamento dos grupos. A respeito desse tema,
julgue os itens subseqüentes.

I Nos grupos, estimulam-se os sentimentos de vergonha, medo
e culpa, já que há um elevado nível de competitividade entre
adolescentes que vivenciam situações semelhantes.

II Os adolescentes tendem a se agrupar pelo fato de confiarem
mais nos valores de seus pares. Esses grupos reasseguram a
auto-estima, por meio da imagem que os adolescentes
remetem uns aos outros.

III O grupo, organizado em turmas ou gangues, pode ser
entendido como o habitat natural do adolescente. Nas
turmas, a onipotência é transitória e, nas gangues, permanece
mais intensa e permanente.

IV Os indivíduos e o grupo espontaneamente formado
necessitam ser reprimidos em seus excessos quando
transgridem as leis que regem a sociedade. No caso dos
adolescentes, a repressão pressiona para um comportamento
adulto.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.
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QUESTÃO 34

Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma
grande cidade brasileira é um ser socialmente invisível.

Com essa afirmação, Luiz Eduardo Soares exemplifica o conceito
de ser socialmente invisível. Um jovem é socialmente invisível

A porque as pessoas que passam por ele não o conhecem.
B quando lhe é imputado um estigma que dissolve a sua

identidade e a anula. 
C quando procura ocultar sua condição de pobreza.
D por ser potencialmente perigoso e constituir uma ameaça

para a sociedade. 

QUESTÃO 35

Acerca das medidas socioeducativas, bem como da competência
dos órgãos do Estado em relação à implementação dessas
medidas, julgue os itens que se seguem.

I É competência do Estado zelar pelo direito e assistência à
saúde da criança e do adolescente de família natural, mas
não daqueles de famílias substitutas.

II As medidas socioeducativas comportam tanto aspectos de
natureza coercitiva quanto educativa, pois, além de punir os
infratores, devem promover a proteção integral. 

III Cabe ao Estado promover a integração operacional de
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
defensoria pública, da segurança pública e da assistência
social, de forma a agilizar o atendimento dos adolescentes e
garantir os seus direitos processuais.

IV Sempre que possível, deverão ser avaliadas as condições
favoráveis que possibilitem ao adolescente autor de ato
infracional a realização de atividades externas.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 36

É recomendado que o agente de segurança socioeducativo, no
exercício de suas atividades em unidades de atendimento a
adolescentes infratores, considere aspectos pedagógicos. Acerca
desse tema, assinale a opção correta.

A As atividades lúdicas devem ser evitadas em detrimento das
atividades escolares, de modo a melhor aproveitar o tempo
e a energia dos internos.

B É dispensável, no uso dos instrumentos pedagógicos, a
intervenção do agente para que sejam preservados a
espontaneidade e o ativismo. 

C Na aplicação das sanções disciplinares, é fundamental que o
adolescente saiba a razão pela qual está sendo punido.

D Na organização da vida cotidiana da unidade de
atendimento, o agente de segurança socioeducativo deve
submeter aos adolescentes a definição das normas e regras,
devendo prevalecer sempre a tomada de decisão coletiva. 

QUESTÃO 37

Tomando-se como referência as reflexões de Paulo Freire acerca

do papel do trabalhador social nos processos de mudanças, no

desempenho de suas ações, o agente de segurança deve

I assumir posição de neutralidade frente às situações

apresentadas pelos adolescentes e pela instituição, de modo

a não conflitar com os mesmos. 

II compreender a situação apresentada pelo adolescente como

única e particular, desvinculada do contexto histórico-

cultural.

III reconhecer no adolescente com quem trabalha pessoas e não,

coisas; sujeitos e não, objetos.

IV ampliar cada vez mais os seus conhecimentos, não só em

relação a seus métodos e técnicas de ação, mas também aos

limites objetivos da realidade cotidiana.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 38

Pesquisas recentes referentes à juventude no Brasil revelam

considerações dos próprios jovens e suas experiências, formas de

sociabilidade e atuação, que apontam para distintas imagens a seu

respeito. Acerca da concepção de juventude considerada mais

apropriada para o trabalho do agente de segurança

socioeducativo, segundo Juarez Dayrell e Paulo Carrano, assinale

a opção correta.

A A juventude deve ser entendida como parte de um processo

mais amplo de constituição de sujeitos, influenciado pelo

meio social, e que não se reduz a uma passagem.

B A juventude consiste na passagem para a vida adulta,

configurando-se, assim, um período de formação no qual não

se deve cobrar grandes responsabilidades do jovem.

C A juventude reduz-se ao tempo de liberdade, de prazer e de

expressão de comportamento exótico; deve-se evitar,

portanto, aplicações de sanções nesse período.

D A juventude deve ser compreendida como um momento de

crise, uma fase difícil, dominada por conflitos com a auto-

estima e(ou) a personalidade e, por isso, deve-se incentivar

o distanciamento da família. 
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QUESTÃO 39

Pensar os jovens no Brasil implica levar em conta as disparidades
socioculturais existentes no país e os diferentes contextos nos
quais esses jovens se constroem como sujeitos. Com relação às
estratégias e políticas públicas voltadas para esse segmento,
assinale a opção correta.

A É consenso, na literatura, que a inclusão de jovens no
mercado de trabalho não tem apresentado o êxito esperado,
tendo em vista a baixa escolaridade e a ausência de
qualificação desses jovens.

B As políticas para os jovens, em geral, são construídas sob a
ótica dos problemas definidos pelo mundo adulto, e não sob
a ótica dos direitos da juventude.

C Grande parte dos projetos sociais voltados para os jovens
destacam-se pela perspectiva universal e preventiva. 

D O processo constituinte de 1988 resultou em um novo
ordenamento jurídico que delegou ao Estado a gestão das
políticas públicas.

QUESTÃO 40

As normativas que fundamentam a política de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente autor de ato infracional
incluem

I a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.
II as regras mínimas das Nações Unidas para Administração da

Justiça Juvenil.
III as regras mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos

Jovens Privados de Liberdade.
IV as regras mínimas da Tradição, Família e Propriedade

(TFP).

A quantidade de itens de certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 41

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)

I constitui uma política pública destinada à inclusão do
adolescente em conflito com a lei e requer iniciativas dos
diferentes campos das políticas públicas e sociais, como
educação, trabalho, previdência social, entre outras.

II é um conjunto ordenado de princípios e regras de caráter
político, pedagógico, financeiro e administrativo,
encarregado especificamente de executar a medida
socioeducativa, ficando a apuração do ato infracional sob a
responsabilidade de órgão externo ao Sistema de Garantia
de Direitos (SGD).

III é um subsistema específico que sofre interferência dos
demais subsistemas internos ao SGD.

IV constitui um sistema nacional que abrange planos e
programas específicos voltados ao atendimento de
adolescentes em conflito com a lei.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 42

Caso um adolescente de 17 anos de idade seja pego em flagrante,

por prática de homicídio, nessa situação, segundo o procedimento

recomendado pela legislação em vigor, 

A o adolescente deve ser apresentado à delegacia de polícia

mais próxima da ocorrência mencionada, onde deverá

permanecer o tempo necessário para apuração do referido

fato.

B deve ser realizado o atendimento inicial, para posterior

aplicação de medida socioeducativa.

C durante o período de internação provisória, o adolescente

deve permanecer recluso, sem contato direto com seus pais

e demais familiares.

D o adolescente deve ser encaminhado para internação

provisória por noventa dias.

QUESTÃO 43

De acordo com diretrizes do SINASE, as entidades de

atendimento e(ou) programas que executam internação provisória

e medidas socioeducativas devem

I elaborar o Plano Individual de Atendimento (PIA), que é um

instrumento pedagógico fundamental para se garantir a

eqüidade no processo socioeducativo.

II garantir uma dinâmica institucional que possibilite a

contínua socialização das informações e a construção de

saberes entre os educadores e a equipe técnica dos

programas de atendimento.

III garantir o desempenho da autoridade de forma competente

e diretiva.

IV organizar espacial e funcionalmente as edificações, os

materiais e os equipamentos utilizados nas unidades de

atendimento socioeducativo, em conformidade com o projeto

pedagógico.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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QUESTÃO 44

O desenvolvimento da articulação entre os Conselhos dos

Direitos da Criança e do Adolescente e os órgãos gestores do

SINASE pode ser favorecido

I pela realização de campanhas conjuntas, destinadas à

sociedade em geral, com os profissionais da área, tendo

como objetivo colocar em prática a doutrina de segurança

nacional e a doutrina de situação irregular adotada pelo

ECA.

II pelo respeito às competências e atribuições de cada ente

federativo e de seus órgãos, evitando-se a sobreposição de

ações.

III pelo estímulo à prática da intersetorialidade.

IV pela elaboração de documento, juntamente com o Poder

Judiciário, incluindo a expedição de portarias que visem

determinar as regras de controle e repressão dos

adolescentes sob medida socioeducativa de internação.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.

QUESTÃO 45

Com relação aos princípios da co-responsabilidade e da

municipalização do atendimento recomendados pelo SINASE,

assinale a opção correta.

A A municipalização das medidas de liberdade assistida e

prestação de serviços à comunidade é menos urgente tendo

em vista o trabalho já realizado pelas entidades sociais.

B A co-responsabilidade implica conjugar esforços para

garantir o comprometimento da sociedade, sensibilizando,

mobilizando e conscientizando a população para a

necessidade de desenvolver práticas assistencialistas a fim

de garantir a sobrevivência desse segmento populacional.

C As medidas socioeducativas, assim como o atendimento

inicial ao adolescente, devem ser executadas no âmbito

geográfico do município, de modo a fortalecer o contato e o

protagonismo da comunidade e da família dos adolescentes

atendidos.

D A responsabilidade do financiamento do atendimento às

medidas socioeducativas é de competência prioritária da

União.

QUESTÃO 46

Acerca dos princípios destacados no SINASE, assinale a opção

correta.

A A medida socioeducativa de privação de liberdade deve ser

aplicada pelo maior tempo possível, até que o adolescente

esteja completamente recuperado, mediante comprovação

médica. 

B A percepção do adolescente como pessoa em situação

peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos, vem sendo

priorizada desde o Código de Menores.

C O ECA dispõe de normas que responsabilizam o agente e a

administração, em caso de posturas autoritárias e contrárias

à lei. 

D De acordo com o SINASE, na aplicação da medida ao

adolescente em situações de elevado risco é possível utilizar

a interpretação equivalente ao tratamento dispensado à

pessoa adulta.

QUESTÃO 47

No que se refere às entidades e(ou) programas de execução de

medidas socioeducativas de internação, o SINASE estabelece que

a organização do espaço físico deve prever e possibilitar a

mudança de fases no atendimento do adolescente, mediante a

mudança de ambientes. A respeito das fases do atendimento

socioeducativo, assinale a opção correta.

A Fase de contemplação é o período em que o adolescente

manifesta vontade de ficar em um espaço físico isolado dos

demais internos para refletir sobre sua situação e planejar as

mudanças que pretende realizar.

B Fase inicial de atendimento é o período de acolhimento, de

reconhecimento e de elaboração por parte do adolescente do

processo de convivência individual e grupal tendo como base

as metas estabelecidas no PIA.

C Fase de implementação é o período de abordagem do

confronto da negação do adolescente em cumprir a medida

socioeducativa por meio da ênfase na existência do problema

e aceitação do diagnóstico.

D Fase de ponderação é o período em que o adolescente

apresenta disposição para receber informações a respeito do

ato infracional cometido, da aplicação da medida e das

restrições legais a que está submetido.
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QUESTÃO 48

Para que seja assegurado o direito de cidadania ao adolescente

em cumprimento de medida socioeducativa de internação, a

entidade e(ou) programa de atendimento deve garantir-lhe o

acesso aos demais direitos. A respeito desse assunto, assinale a

opção incorreta. 

A Os adolescentes com deficiência têm direito à inserção em

atividades profissionalizantes e à inclusão no mercado de

trabalho.

B A estrutura dos grandes complexos e centros de internação

possibilita a garantia de um melhor acompanhamento do

adolescente e sua inserção social, amenizando os efeitos

danosos da privação de liberdade, como a baixa auto-estima.

C O SINASE considera que unidade é o espaço arquitetônico

que unifica, concentra e integra o atendimento ao

adolescente e, de acordo com a resolução do Conselho

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cada

unidade deve ter no máximo quarenta adolescentes.

D Entidades e(ou) programas de atendimento socioeducativo

são obrigadas a oferecer e garantir o acesso aos programas

públicos e comunitários, tais como escolarização formal,

atendimento de saúde na rede pública, assistência religiosa,

entre outros.

QUESTÃO 49

Os parâmetros da ação socioeducativa estão organizados por

eixos estratégicos. Os objetivos do eixo segurança incluem

I estruturar e organizar as ações do cotidiano socioeducativo

e investir nas medidas de prevenção das situações-limite

(brigas, quebradeiras, motins, fugas, invasões, incêndios,

agressões etc.).

II oferecer periodicamente, no máximo a cada três meses,

treinamentos práticos de segurança, combate a incêndio e

prestação de atendimento de primeiros socorros para todos

os profissionais do atendimento socioeducativo.

III evitar a contenção do adolescente, que deve ser utilizada

somente como recurso para situações extremas que

envolvam risco à sua integridade e à de outrem.

IV garantir segurança externa para o programa, com a atuação

de policiais militares fardados, armados e treinados para

esse trabalho.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 50

A respeito da atenção à saúde do adolescente que está no

atendimento socioeducativo, julgue os itens seguintes.

I Deve-se assegurar que as ações de prevenção ao uso/abuso

de drogas sejam realizadas por profissionais militares

durante o período de internação, privilegiando-se ações de

promoção da abstinência total da substância psicoativa com

base na concepção de tolerância zero.

II Deve ser garantido aos adolescentes com transtornos mentais

o acesso a tratamento de qualidade, preferencialmente, na

rede pública extra-hospitalar de atenção à saúde mental,

como os centros de convivência e os centros de atenção

psicossocial.

III Deve-se assegurar aos adolescentes que estão cumprindo

medida em meio fechado que recebam a visita do(s) filho(s),

a fim de preservar os vínculos afetivos e que sejam

desenvolvidas práticas educativas que promovam a saúde

sexual e reprodutiva desses adolescentes e dos seus

parceiros.

IV Deve-se assegurar que os adolescentes com suspeita de uso

de drogas sejam mantidos afastados do convívio dos demais

adolescentes, durante o período de internação, para impedir

influência negativa e propagação do uso de drogas na

unidade.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.


