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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

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

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 04/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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Com base nas proposições apresentadas, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 03

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Não gosto de dizer que 
se faz ciência, mas que se produz ciência através de uma pesquisa.”

I. O vocábulo “através” pode ser substituído por “por meio” sem alterar a 
semântica do período.

II. O vocábulo “através” pode ser substituído por “por intermédio” sem alte-
rar a semântica do período.

III. A substituição de “através” por “por meio” altera a semântica do período.

IV. A substituição de “através” por “por intermédio” altera a semântica do 
período.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas I e II são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Pesquisa é o mesmo que 
busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta para 
alguma coisa.”

I. O vocábulo “busca” é um substantivo.

II. O vocábulo “busca” é um verbo.

III. O vocábulo “alguma” é um pronome adjetivo indefinido.

IV. O vocábulo “alguma” é um pronome substantivo indefinido.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas I e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 05

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Assim, hoje temos co-
nhecimento das Ciências Humanas, Sociais, Biológicas, Exatas, entre outras. 
Mesmo essas divisões têm outras subdivisões cuja definição varia segundo 
conceitos de muitos autores.”

I. Há três frases.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 10.

Texto 1

 Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é 
buscar ou procurar resposta para alguma coisa. Em se tratando de Ciência, 
a pesquisa é a busca de solução a um problema que o alguém queira saber 
a resposta. Não gosto de dizer que se faz ciência, mas que se produz ciência 
através de uma pesquisa. Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à 
ciência, ao conhecimento.
 É na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se 
chegar a uma resposta mais precisa. O instrumento ideal deverá ser esti-
pulado pelo pesquisador para se atingir os resultados ideais. Num exem-
plo grosseiro eu não poderia procurar um tesouro numa praia cavando um 
buraco com uma picareta, eu precisaria de uma pá. Da mesma forma eu 
não poderia fazer um buraco no cimento com uma pá, eu precisaria de uma 
picareta. Por isso a importância de se definir o tipo de pesquisa e da escolha 
do instrumental ideal a ser utilizado.
 A Ciência, através da evolução de seus conceitos, está dividida 
por áreas do conhecimento. Assim, hoje temos conhecimento das Ciências 
Humanas, Sociais, Biológicas, Exatas, entre outras. Mesmo essas divisões 
têm outras subdivisões cuja definição varia segundo conceitos de muitos 
autores. As Ciências Sociais, por exemplo, podem ser divididas em Direito, 
História, Sociologia etc. 

[BELLO, 2004, apud GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: 
JRG, 2015, p.34. (com adaptações)]

QUESTÃO 01

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Não gosto de dizer que 
se faz ciência, mas que se produz ciência através de uma pesquisa.”

I. O vocábulo “ciência” é acentuado por se tratar de paroxítona terminada 
em ditongo crescente.

II. O vocábulo “ciência” é acentuado por se tratar de paroxítona terminada 
em ditongo decrescente.

III. O vocábulo “através” é acentuado por se tratar de oxítona terminada 
em “es”.

IV. O vocábulo “através” é acentuado por se tratar de paroxítona terminada 
em “es”.
Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 02

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Não gosto de dizer que 
se faz ciência, mas que se produz ciência através de uma pesquisa. Pesquisa 
é, portanto, o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.”

I. Manteria a correção gramatical a reescritura por “Não gosto de dizer que 
se faz ciência, porém, que se produz ciência através de uma pesquisa.”.

II. Manteria a correção gramatical a reescritura por “Não gosto de dizer que 
se faz ciência, mas, que se produz ciência através de uma pesquisa.”

III. Manteria a correção gramatical a reescritura por “Pesquisa é portanto, o 
caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.”

IV. Manteria a correção gramatical a reescritura por “Pesquisa é, portanto o 
caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.”.
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cimento das Ciências Humanas, Sociais, Biológicas, Exatas, entre outras.”

I. O sujeito é simples.

II. O sujeito é determinado oculto, elíptico, desinencial, não expresso.

III. “conhecimento” funciona como núcleo do objeto direto de “temos”.

IV. “temos” funciona como verbo transitivo direto.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas II, III e IV são verdadeiras.

(e) Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Mesmo essas divisões 
têm outras subdivisões cuja definição varia segundo conceitos de muitos 
autores. As Ciências Sociais, por exemplo, podem ser divididas em Direito, 
História, Sociologia etc.”

I. O vocábulo “têm” concorda com o substantivo “divisões”.

II. O vocábulo “varia” concorda com o substantivo “definição”.

III. “podem ser divididas” concorda com “Ciências Sociais”.

IV. “podem ser divididas” concorda com “Direito, História, Sociologia”.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(b) Apenas I, II e IV são verdadeiras.

(c) Apenas I, e II são verdadeiras.

(d) Apenas I, e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Pesquisa é, portanto, o 
caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.”

I. “portanto” é conjunção

II. “para” é preposição

III. “à” é preposição

IV. “ao” é contração

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas I, II e IV são verdadeiras.

(d) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(e) Apenas I e IV são verdadeiras.

II. Há duas frases.

III. Há duas orações.

IV. Há três orações.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e IV são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 06

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Da mesma forma eu não 
poderia fazer um buraco no cimento com uma pá, eu precisaria de uma pi-
careta.”. 

I. “não” funciona sintaticamente como adjunto adverbial de negação.

II. “no cimento” funciona sintaticamente como objeto indireto.

III. “com uma pá” funciona sintaticamente como adjunto adverbial de ins-
trumento.

IV. “de uma picareta” funciona sintaticamente como objeto indireto.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(c) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas II, III e IV são verdadeiras.

(e) Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 07

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Pesquisa é, portanto, o 
caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento.”

I. A substituição de “à” por “a” manteria a correção gramatical, bem como as 
relações de paralelismo.

II. A substituição de “à” por “a” prejudicaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de “ao” por “a” manteria a correção gramatical, bem como 
as relações de paralelismo.

IV. A substituição de “ao” por “a” prejudicaria gramaticalmente o período.

Com base nas proposições acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e IV são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as assertivas a seguir com base no trecho: “Assim, hoje temos conhe-
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

Nos termos da Lei nº 2.333 de 2002, que trata do Plano de Cargos e Salários 
dos Servidores Públicos do Município de Resende/RJ, assinale a alternativa 
correta. 

(a) Carreira é o agrupamento de empregos da mesma natureza funcional, 
mesmo nível de salário, mesma denominação e substancialmente idêntico 
quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício.

(b) Extinto qualquer órgão da estrutura administrativa, os ocupantes de 
cargo de confiança são, automaticamente, colocados à disposição da admi-
nistração para serem realocados em outros órgãos, onde gozem de situação 
hierárquica e salarial equivalente à que exerciam no órgão extinto. 

(c) Remuneração é o salário do emprego, excluídas as vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(d) Sem qualquer ressalva, fica reservado às pessoas portadoras de defi-
ciência o percentual de 5% (cinco por cento) dos empregos públicos do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura.

(e) Cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no 
período salarial em que se encontre é um dos requisitos a serem realizados 
pelo servidor para que este faça jus à progressão por merecimento. 

QUESTÃO 12

O Artigo 144 da Constituição Federal enfatiza que: A segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a pre-
servação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal.

II - polícia rodoviária federal.

III - polícia ferroviária federal.

IV - polícias civis.

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

(a) Todas as alternativas estão corretas.

(b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

(c) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.

(d) As alternativas III e IV estão corretas.

(e) Apenas a alternativa III está incorreta.

QUESTÃO 13

O Artigo 11 da Lei Maria da Penha enfatiza que:  No atendimento à mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências:

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato 
ao Hospital e  a Delegacia da Mulher.

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Mé-
dico Legal.

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 
local seguro, quando houver risco de vida.

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar.

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 
disponíveis.

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

(a) Todas as alternativas estão corretas.

(b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

(c) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.

(d) As alternativas III e IV estão corretas.

(e) Apenas a alternativa I está incorreta.

QUESTÃO 14

Considerando os direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da 
Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

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

(b) O art. 5º da Constituição, admite apenas uma hipótese em que é permi-
tida a pena de morte no Brasil. 

(c) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

(d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva. 

(e) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela 
lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que 
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus". 
 

QUESTÃO 15

Considerando as disposições da Constituição Federal acerca dos direitos so-
ciais, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento adequado 
das lacunas do trecho legal destacado abaixo: 

São direitos __________________________ a educação, ________________________, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, ________________________, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da _________________________.

(a) fundamentais / a saúde / o meio ambiente preservado / lei.

(b) básicos / a propriedade privada / o transporte / lei.

(c) sociais / a saúde / o transporte / da Constituição Federal.

(d) fundamentais/ a propriedade intelectual / o meio ambiente preserva-
do / Constituição Federal.

(e) sociais / a integridade física / a cultura / lei.

QUESTÃO 16

No que tange aos direitos políticos previstos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta: 

(a) A única hipótese de inelegibilidade apontada pela Constituição Federal 
é de analfabetismo.

(b) É de livre acesso ao público as ações referentes a impugnação de man-
dato. Nesses casos, o autor da demanda responderá, na forma da lei, se for 
constatado que a ação é temerária ou manifestadamente de má-fé. 

(c) A iniciativa popular é uma das hipóteses previstas para o exercício da 
soberania popular caracterizada pelo sufrágio feminino e pelo voto direto e 
aberto de seus representantes.
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(d) São facultativos, aos analfabetos, o alistamento eleitoral e o voto. 

(e) É facultado aos estrangeiros com residência temporária no Brasil o seu 
alistamento como eleitor. 

QUESTÃO 17

Com base nas disposições constitucionais acerca da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta:

(a) É vedado servidor público civil o direito a associação sindical. 

(b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação pré-
via em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação 
e exoneração. 

(c) Apenas para fins de promoção por merecimento se contará, como tem-
po de serviço, o período em que o servidor público estiver afastado para 
cumprimento de mandato eletivo. 

(d) É vedado o reajuste dos benefícios concedidos aos inativos, sob pena de, 
aquele que ordenou o reajuste, incorrer na obrigação de indenizar o Estado 
pelos prejuízos sofridos.

(e) Após 5 (cinco) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, tornar-se-ão 
estáveis. 

QUESTÃO 18

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 acerca da Defesa 
do Estado e das Instituições Democráticas, assinale o item correto:

(a) É vedado, aos Municípios, a criação de guardas municipais especialmen-
te destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.

(b) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 90 (noven-
ta) dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem 
as razões que justificaram a sua decretação.

(c) É garantido aos militares ativos, ou em reserva, o direito à livre filiação 
a partidos políticos.

(d) Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, seus efeitos perpe-
tuar-se-ão pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). 

(e) Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 

QUESTÃO 19

Considerando o disposto pela Constituição Federal de 1988 sobre a Ordem 
Social, assinale a alternativa incorreta:

(a) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou 
abolido sem a aprovação pelo Congresso Nacional, nem sem a correspon-
dente fonte de custeio total ou a indicação de redirecionamento de valores.

(b) A equidade, na forma de participação no custeio é um dos objetivos a 
serem observados quando da organização da seguridade social pelo Poder 
Público.

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

(d) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

(e) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo, 
o bem-estar e a justiça sociai. 

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o posicionamento da 
Constituição Federal de 1988 acerca da defesa do meio ambiente:

(a) Somente estará obrigado a recuperar o meio ambiente degradado aque-
le que o tenha feito em propriedade pública ou de terceiros. 

(b) Incumbe ao Greenpeace o dever de preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossis-
temas. 

(c) Impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado tanto para as presentes, quanto para 
as futuras gerações. 

(d) Apenas para fins de reforma agrária as terras devolutas, ou as arreca-
dadas pelos Estados, ainda que necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais, poderão ser transformadas em propriedade privada. 

(e) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujei-
tarão os infratores, a sanções penais e administrativas, sendo vedada a sua 
combinação com eventual obrigação de reparar os danos causados. 

QUESTÃO 21

Considerando a proteção dada, pela Constituição Federal de 1988, às enti-
dades familiares, assinale a alternativa que está incorreta: 

(a) O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram. 

(b) É vedada, ao casamento religioso, a atribuição dos mesmos efeitos da-
dos ao casamento civil. 

(c) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

(d) O casamento civil é de gratuita celebração. 

(e) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar.

QUESTÃO 22

Acerca do que prevê a Constituição Federal de 1988 para as crianças, ado-
lescentes, jovens e idosos, assinale a alternativa correta: 

(a) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dig-
nidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

(b) Os pais, juntamente com a sociedade e o Estado, têm o dever de assistir, 
criar e educar as crianças e adolescentes menores, e os filhos maiores têm 
o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

(c) A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual co-
metidos por crianças e adolescentes.

(d) Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente 
em casas de acolhimento especialmente projetadas e destinadas para tal fim. 

(e) Entende-se como ilegítimos os filhos havidos fora da constância do ca-
samento. 

QUESTÃO 23

Considerando o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
assinale a alternativa incorreta: 

(a) O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento 
dos futuros esposos. 

(b) Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os luga-
res, da sua personalidade jurídica. 
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(c) O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 
possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

(d) Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma 
limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. 

(e) Toda a pessoa tem o direito de circular livremente por todas as nações 
e escolher a sua residência em qualquer país do mundo, não se admitindo 
quaisquer restrições a estes direitos.

QUESTÃO 24

Tendo como parâmetro o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 
alternativa correta: 

(a) A adoção atribui a condição de filho ao adotado perante o adotante sem, 
contudo, desfazer qualquer vínculo com pais e parentes biológicos. 

(b) O Estatuto da Criança e adolescente aplica-se exclusivamente aos jo-
vens com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos. 

(c) A guarda destina- se a formalizar, pela via judicial, o direito de proprie-
dade dos ascendentes sobre os descendentes até que estes atinjam a maio-
ridade civil.

(d) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestan-
tes, sejam públicos ou particulares, são obrigados a manter alojamento con-
junto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

(e) Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, a pessoa até dezessete anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre dezenove e vinte e um anos de idade.
 

QUESTÃO 25

O Estatuto do Idoso desponta na legislação brasileira como um marco na 
defesa de quem, durante toda uma vida, contribuiu para a formação da nos-
sa sociedade. Sendo assim, com base no referido Estatuto, assinale a alter-
nativa correta: 

(a) É dever exclusivo da família zelar pela dignidade do idoso, colocando-o 
a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexató-
rio ou constrangedor.

(b) Ao idoso é garantida igualdade de condições nos programas habitacio-
nais, direcionados à aquisição de imóvel para moradia própria, que sejam 
subsidiados com recursos públicos.

(c) É assegurada prioridade na tramitação dos processos, procedimentos 
e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou 
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em 
qualquer instância. 

(d) Para efeitos legais, o acolhimento de idosos em situação de risco social, 
por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza dependência econômica. 

(e) O estatuto do idoso destina-se a regular os direitos das pessoas com 
idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

QUESTÃO 26

A Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, deu 
maior visibilidade ao problema social da violência doméstica. Tendo em vis-
ta a sua relevância na sociedade, assinale a alternativa correta: 

(a) No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
a autoridade policial deverá, entre outras providências, recolher o agressor 
até a delegacia onde se encontra a vítima e, para fins de se obter a verdade 
real, tomar o depoimento de ambos de forma conjunta.

(b) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, é facultado à mulher, em 
situação de violência doméstica e familiar, o acompanhamento por advogado. 

(c) A competência do juizado criminal, nos casos de violência doméstica, é 
dada sempre à escolha do réu. 

(d) A violência de cunho meramente moral não se enquadra no rol de pro-
teções conferidas pela Lei Maria da Penha. 

(e) A Lei 11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coi-
bir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

QUESTÃO 27

Considerando o disposto no Código Penal Brasileiro – Dec. Lei 2.848 de 
1940, assinale a alternativa correta:

(a) Uma vez que o desconhecimento da lei é inescusável, alegar erro inevi-
tável sobre a ilicitude do fato, não afasta nem o dolo, nem a ilicitude e nem a 
culpabilidade, razão pela qual, por consequência, também não se visualiza 
hipótese de isenção de pena.

(b) A pena privativa de liberdade é aplicável, independentemente de comi-
nação na parte especial, em substituição à pena de multa, desde que seja 
fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano.

(c) Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de di-
reitos, as frações de dia.

(d) Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, ao pre-
juízo causado pelo réu.

(e) São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso 
era, ao tempo do crime, menor de 18 (dezoito) anos, ou, na data da senten-
ça, maior de 60 (sessenta) anos.

QUESTÃO 28

Com base na lei 9.455 de 1997, também conhecida como Lei de Tortura, 
assinale o item correto:

(a) Constranger alguém com grave ameaça, causando-lhe leve incomodo 
social, em razão de discriminação racial, constitui a prática do crime de tor-
tura. 

(b) Aquele que se omite em face de condutas consideradas como tortura, 
quando tinha o dever de evita-las, incorre na mesma pena de quem praticou 
o ato.

(c) É causa de aumento de pena, de 1/5 (um quinto) até a metade da pena 
máxima prevista, se o crime de tortura foi cometido mediante sequestro.

(d) Segundo a Lei 9.455 de 1997, o crime de tortura é inafiançável e insus-
cetível de graça ou anistia.

(e) O disposto nesta Lei somente se aplica quando o crime tenha sido come-
tido em território nacional ou quando a vítima for brasileiro nato.

QUESTÃO 29

Tendo como referencia a Lei 4.898 de 1965, também chamada de Lei do 
Abuso de Autoridade, assinale a alternativa incorreta:

(a) É vedada a cumulação de sanção administrativa com sanção civil ou 
com sanção penal. 

(b) Considera-se autoridade aquele que exercer cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem re-
muneração.

(c) Deixar de comunicar, imediatamente, o juiz competente, a prisão ou de-
tenção de qualquer pessoa, constitui crime de abuso de autoridade.

(d) O direito de representação poderá ser exercido por meio de petição 
dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar 
processo crime contra a autoridade culpada.

(e) A sanção aplicada, em decorrência do abuso de autoridade, será anota-
da na ficha funcional da autoridade civil ou militar. 
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QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que corresponde a uma das normas gerais de circu-
lação e conduta apresentadas pela Lei 9.503 de 1997 – Código de Transito 
Brasileiro:

(a) A circulação de veículos pelas vias terrestres far-se-á pelo lado esquer-
do da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.

(b) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor 
deverá assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao 
local de destino.

(c) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter a menor dis-
tância possível entre si, para permitir que veículos que os ultrapassem no 
menor espaço de tempo possível.

(d) É obrigatório o uso do cinto de segurança apenas para o condutor e para 
passageiros acomodados no banco dianteiro.

(e) É livre a circulação de bicicletas nas vias terrestres e nos passeios públi-
cos independentemente de qualquer sinalização.


